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Bayram’da 
yanlış kurBan

¥ Yunanistan anlaşılmaz
tutumunu sürdürerek yayın
organlarında tepkisi gösterir-
ken, Arnavutluk, Kosova,
Karadağ,  KKTC, Bosna
Hersek, Bulgaristan ve
Makedonya’dan soydaşlar ve
Müslüman halklardan tebrik
ve teşekkür yağdı. Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti
İslam Dini Birliği Başkan
Vekili Reis-ul Ulema Şakir
Efendi Fetai, TBMM Başkanı
Mustafa Şentop'a gönderdiği
mektupta, Ayasofya'nın iba-
dete açılmasından duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Arnavutluk'ta faaliyet göste-
ren sivil toplum kuruluşları
(STK) ve cemiyetler,
Ayasofya'nın yeniden camiye
dönüştürülmesini destekle-
diklerini ve alınan karardan
memnuniyet duyduklarını
bildirdi. n 8’de

Ayasofya’nın ibadete açılması ve 86 yıl sonra ilk Cuma’nın
kılınmasına tüm dünyadan olduğu gibi Balkanlar’dan da tepkiler vardı

¥ BaşBakan Boyko
Borisov liderliğindeki
Bulgaristan hükümeti,
Meclisten güvenoyu
aldı. Bulgaristan Mec-
lisi’nde yapılan oyla-

mada, 124 milletvekili
hükümete lehte, 102
milletvekili aleyhte, 11
milletvekili ise çekimser
oy kullandı. Borisov hü-
kümetinin, ülkede iki

haftadır hükümet kar-
şıtı protestoların devam
ettiği ortamda yapılan
güven oylamasından
başarılı çıkması dikkati
çekti. n 5’te

Evlad- ı Fatihan’dan
Ayasofya teşekkürü

Mehmetçik Prizrenli
çocukları sevindirdi

¥ kosova Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde görev
yapan Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı, yaklaşan Kurban

Bayramı öncesi Kosova ge-
nelinde ihtiyaç sahibi 200
çocuğa bayramlık giysi yar-
dımında bulunuyor.  n 4’te

¥ Balkan ülkeleri
Bosna Hersek, Sırbistan,
Hırvatistan, Karadağ,
Kuzey Make-
donya, Arna-
vutluk ve
Kosova'da,
yeni tip ko-
rona virüs
vakalarında
artış yaşan-
maya devam
ediyor. Hırvatis-
tan'da da vaka sayısı 4
bin 530 olarak açıklanır-

ken, 125 kişi yaşamını yi-
tirdi. Avrupa'da virüsün
en son yayıldığı ülke Ka-

radağ'da ise
vaka sayısı 2

bin 472'ye
ulaşırken,
can kaybı
25'e yük-
seldi. İyile-

şenlerin sa-
yısı 492 olarak

kaydedilen Kara-
dağ'da, "salgın" du-
rumu ilan edildi. n 5’te

Virüs Balkanlar'da
yeniden hortladı… Hırvatistan’da 814 kişiye

ait kalıntılar bulundu…

¥ Hırvatistan'da, İkinci Dünya Sava-
şı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan
kazı çalışmasında en az 814 kişinin ke-
mik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi. Hır-
vat Gaziler Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, Jazovka mevkisinde bir toplu
mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının
devam ettiği belirtildi. n 5’te

Boyko Borisov
güvenoyu aldı
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Türk askerinden Kosovalı 
çocuklara bayramlık giysi

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhur-
başkanı Hashim
Thaçi, başkent

Priştine'de Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV)
katkılarıyla yapıla-
cak Priştine Merkez
Camisi'ne karşı mar-
jinal bir küçük grup
tarafından protesto
yapılmasının ardın-
dan cami inşaatına
destek mesajı yayım-
ladı. Thaçi, Facebook
hesabından yayımla-
dığı mesajında, geç-
mişte Eski
Cumhurbaşkanı İb-
rahim Rugova ve Hı-
ristiyan toplumunun
lideriyle başkent

Priştine'deki Katedralin
temelini attıklarını ha-
tırlatarak, bundan do-
layı gururlu hissettiğini
belirtti. Başbakan ol-
duğu dönemde o dö-

nemki Cumhurbaşkanı
Atifete Yahyaga ve
Müslüman toplumu-
nun lideriyle Priştine
Merkez Camisi'nin te-
melini atmalarından

dolayı gururlu his-
settiğine işaret eden
Thaçi, ülkesinin
asırlar boyunca
bölge ve
ötesinde hoşgörü ile
mükemmel dinler
arası birlikte yaşa-
manın örneğini
oluşturduğunu vur-
guladı. Thaçi, mo-
dern ülkelerinde hiç
kimsenin dini ge-
rekçelerle kendisini
hakaret edilmiş,
ihmal edilmiş veya
imtiyazlı hissetme-
sine gerek olmadı-

ğının altını çizerek,
"Protesto ve memnuni-
yetsizlik ifadesi, toplu-
mumuzda demokratik
değerleri ifade etmekte-
dir. Ancak bunlar hiçbir
zaman dinler arası ve
etnik gruplar arası nef-
reti kışkırtmamalı." ifa-
delerini kullandı. Öte
yandan ufak bir marji-
nal grup tarafından
Priştine Merkez Cami-
si'nin inşası protesto
edilmiş, katılımın ol-
dukça düşük olması
dikkati çekmişti. Pro-
testo yapılması çağrı-
sında bulunan
Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) eski askeri
Binak Gaşi, çağrı yap-
masına rağmen protes-
toya katılmamıştı. (AA)

Thaçi'den Priştine Merkez 
Camisi'ne destek mesajı

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü
(KFOR) bünye-
sinde görev yapan

Türk Temsil Heyeti Baş-
kanlığı, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesi Kosova
genelinde ihtiyaç sahibi
200 çocuğa bayramlık
giysi yardımında bulunu-
yor. Prizren Belediyesi iş
birliğinde gerçekleştirilen
dağıtıma, Prizren Bele-
diye Başkanı Mütaher
Haskuka ve Kosova Türk
Temsil Heyeti Başkanı
Albay Savaş Yanar ka-
tıldı.
Belediye Başkanı Has-
kuka, gazetecilere yaptığı

açıklamada, yardım için
en zor durumda olan aile-
lerin çocuklarını seçmeye
çalıştıklarını belirtti. Priz-
ren’de 20 olmak üzere
ülke genelinde toplam
200 çocuğa giysi dağıtıla-
cağını belirten Haskuka,
"Bu, Türk KFOR’uyla
olan tek projemiz değil,
bir sürü başka projemiz
var. Onlara teşekkür edi-
yorum yardımlarından
dolayı." dedi. Başkent
Priştine yakınlarındaki
Lipyan’da 16 Temmuz'da
dağıtımına başlanan giysi
yardımı, Kurban Bayra-
mı'na kadar Kosova gene-
linde 7 belediyede 200
ihtiyaç sahibi çocuğa
ulaştırılacak. (AA)

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil He-
yeti Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kosova genelinde
ihtiyaç sahibi 200 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulunuyor PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnsani Yardım Vakfı 2020 kurban or-
ganizasyonunu "Kurban Rahmettir"
sloganıyla Türkiye ve 52 Müslüman

ülkede gerçekleştiriyor.  İhtiyaç sahiple-
rini tek tek önceden belirleyerek mil-
yonlara ulaşan İHH, dünyanın değişik
ülkelerinden gelen kurban vekaletleri-
nin gereğini yerine getiriyor. 1993 yı-
lında bir grup hayırseverin el ele
vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban
projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır
aralıksız sürdürdüğü kurban çalışmala-
rında her yıl, onlarca ülkeyi ziyaret ede-
rek milyonlarca insana ulaşıyor.
İHH'nın bu sene belirlediği kurban be-
deli, yurt içi ve yurt dışı 900 TL oldu.
Vekalet yoluyla, kurbanlarını İHH ara-
cılığı ile bağışlamak isteyenler, kurban
çalışmaları için belirlenen ülkeler ara-
sından dilediğinde kurbanını kestirip,
ihtiyaç sahiplerine dağıttırabiliyor.
Geçen yıl kurban bayramında, toplam
51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla ai-
leye ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın
üzerine çıkmayı hedefliyor. Kurban or-
ganizasyonu yapılacak ülkeler şöyle sı-
ralandı;Orta Asya ve Kafkasya:
Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganis-
tan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan
ve Kazakistan.Balkanlar: Macaristan,
Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk,
Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbis-
tan.Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin,
Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso,
Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Bu-
rundi, Etiyopya, Uganda, Malavi,
Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya,
Güney Afrika, Eswatini, Mozambik ve
Cibuti.Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak,
Lübnan ve Suriye.Asya: Bangladeş, Pa-
kistan (Pakistan ve Doğu Türkistan),
Endonezya, Tayland (Patani), Hindis-
tan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bang-
samoro) ve Myanmar (Arakan). (AA)

İHH Kosova’da da
kurban kesecek

Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile 
askeri işbirliği anlaşmasını onayladı
TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Meclisi,
Türkiye ile imzala-
nan mali ve askeri iş

birliği anlaşması ve mali
yardıma ilişkin uygulama
protokolünü onayladı. An-
laşmayla protokolün yasa

tasarısı, 105 "evet", 4 "hayır"
ve 4 "çekimser" oyla kabul
edildi. Milletvekili Elona
Gjebrea, meclis oturu-
munda oylama öncesi yap-
tığı konuşmada, savunma
reformu, Arnavutluk Silahlı
Kuvvetleri’nin yeniden ya-
pılandırılması, NATO en-
tegrasyonu ve savunma

dönüşümünün Batı Balkan
ülkelerinin ortak sorunları
olduğunu söyledi. Arna-
vutluk Meclisinin 1998’den
bu yana Türkiye ile 26 as-
keri anlaşma, hibe ve pro-
tokol onayladığını
anımsatan Gjebrea, "Ülke-
mizin stratejik ortağı Tür-
kiye, savunma ve ulusal

güvenlik programına
uygun olarak askeri lojistik
de dahil olmak üzere çeşitli
alanlarda Arnavutluk’u sü-
rekli olarak desteklemiştir"
ifadelerini kullandı. Arna-
vutluk Bakanlar Kuruluna
göre söz konusu iş birliği
anlaşması, özellikle Türki-
ye’de yüzde 100 yerli üre-

time sahip firma ve taraf-
lardan askeri amaçlar için
hizmet satın alma nokta-
sında mali yardım sağlan-
masına ilişkin ilkeleri
belirlemeyi amaçlıyor. Söz
konusu anlaşma taraflar
arasında 24 Ocak 2020 ve
24 Şubat 2020 tarihlerinde
imzalanmıştı. (AA)

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, başkentte Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'ne karşı marjinal bir küçük grup ta-
rafından protesto yapılmasının ardından cami inşaatına destek mesajı yayımladı
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Balkanlar’da vakalar
artmaya devam ediyor
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arna-
vutluk ve Kosova'da, yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor

Bulgaristan'da Borisov 
hükümeti devam edecek

SARAyBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkeleri Bosna Her-
sek, Sırbistan, Hırvatistan,
Karadağ, Kuzey Make-

donya, Arnavutluk ve Koso-
va'da, yeni tip korona virüs
vakalarında artış yaşanmaya
devam ediyor. Bosna Hersek'te
Kovid-19 salgınının başladığı
marttan bu yana "günlük en
yüksek vaka sayısı" tespit edildi.
Son 24 saatte 347 artan ile vaka
sayısı 9 bin 462'ye yükseldi. Ül-
kede 274 kişi yaşamını yitirir-
ken, iyileşen kişi sayısı 4 bin 367
olarak güncellendi.  Kovid-19
testinin pozitif çıktığını açıkla-
yan Bosna Hersek Federasyonu
(FBiH) Başbakanı Fadil Nova-
lic'in ise durumunun iyi olduğu
belirtildi.  Sırbistan'da vaka sa-
yısı 22 bin 31'e ulaşırken, can
kaybı 499 oldu. İyileşen kişi sa-
yısının 14 bin 47'ye yükseldiği
Sırbistan'da, günlük test sayısı-
nın artırıldığı bildirildi. Hırva-
tistan'da da vaka sayısı 4 bin 530
olarak açıklanırken, 125 kişi ya-
şamını yitirdi. Avrupa'da virü-

sün en son yayıldığı ülke Kara-
dağ'da ise vaka sayısı 2 bin
472'ye ulaşırken, can kaybı 25'e
yükseldi. İyileşenlerin sayısı 492
olarak kaydedilen Karadağ'da,
"salgın" durumu ilan edildi.
Salgın durumu kapsamında,

tüm ülkede maske takma zo-
runluluğu başlatıldı.  Kuzey
Makedonya’da ise şu ana kadar
toplam 9 bin 547 kişiye Kovid-
19 tanısı kondu. Bunlardan 442
kişi hayatını kaybetti, 5 bin 71
kişi iyileşti. Arnavutluk’ta vaka

sayısı 4 bin 358'e yükselirken,
120 kişi hayatını kaybetti, 2 bin
463 de kişi iyileşti. Kosova’da
ise toplam 6 bin 286 kişiye
Kovid-19 tanısı kondu. Bunlar-
dan 150 kişi hayatını kaybetti ve
3 bin 369 kişi iyileşti. (AA)

SOFyA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başbakan Boyko Borisov li-
derliğindeki Bulgaristan h
ükümeti, Meclisten güve-

noyu aldı. Bulgaristan Mecli-
si’nde yapılan oylamada, 124
milletvekili hükümete lehte, 102
milletvekili aleyhte, 11 milletve-
kili ise çekimser oy kullandı. Bo-
risov hükümetinin, ülkede iki
haftadır hükümet karşıtı protes-
toların devam ettiği ortamda ya-
pılan güven oylamasından
başarılı çıkması dikkati çekti.
Başbakan Borisov, yaptığı açık-
lamada, kabine revizyonunu
düşüneceğini fakat erken se-

çime gidilmeyeceğini belirtti.
Öte yandan, Meclis önünde top-
lanan göstericiler, "İstifa" ve
"Hapis" yazılı dövizler açarak,
hükümet karşıtı protestolarına
devam edecekleri sloganları at-
tılar.  Cumhurbaşkanı Rumen
Radev'in iki danışmanının tu-
tuklanması üzerine başkent Sof-
ya'da başlayan protestolar, ülke
genelindeki diğer önemli şehir-
lere de yayılmış, Radev, hükü-
metin istifa etmesi ve erken
genel seçime gidilmesi gerekti-
ğini söylemişti. Borisov ise ma-
liye, ekonomi ve içişleri
bakanlarının istifasını talep et-
mişti. (AA)

Jazovka’da toplu
mezar bulundu
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'da, İkinci
Dünya Savaşı'ndan
kalma bir toplu me-

zarda yapılan kazı çalışma-
sında en az 814 kişinin
kemik kalıntılarına ulaşıl-
dığı bildirildi. Hırvat Gazi-
ler Bakanlığı’ndan yapılan

açıklamada, Jazovka mev-
kisinde bir toplu mezarda 5
gündür kazı çalışmalarının
devam ettiği belirtildi.  Ça-
lışmalarda en az 814 kişinin
kemik kalıntılarının tespit
edildiği ifade edilen açıkla-
mada, kalıntıların İkinci
Dünya Savaşı'na işaret et-
tiği kaydedildi. Açıkla-
mada, "1943'te bölgede

Krasic muharebesi sıra-
sında çok sayıda kişinin
toplu mezarlara gömüldü-
ğünü biliyoruz." ifadesine
yer verildi. Bölgedeki kazı
çalışmalarının süreceğine
işaret edilen açıklamada,
kemik kalıntılarının ise baş-
kent Zagreb'deki Adli Tıp
Merkezine götürüleceği ak-
tarıldı.  (AA)

KİEV/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak
askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020"
başladı. Ukrayna Savunma Ba-

kanlığından yapılan yazılı açıklamada,
tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD,
Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan,
Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yak-
laşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.
Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi,
uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni
tip korona virüs salgını nedeniyle tatbi-
katın sadece deniz ve hava kısmının
gerçekleştirileceği ifade edildi. "Sea
Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde
istikrar ve güvenliği sağlamaktır." ifade-
lerine yer verilen açıklamada, tatbika-
tın 7 gün süreceği belirtildi. (AA)

"Sea Breeze-2020" 
tatbikatı başladı…

Çok şükür bir Bayram’a
daha ulaştık. Bayramlar
mutluluk, sevinç, gü-

zellik, bir araya gelme günleri-
dir.
Bu günlerin değerini ve ama-
cını bilerek güzel bir şekilde
idrak etmek gerekiyor.

Mutlu olmak, mutluluğu pay-
laşmak
Sevinmek, sevgiyi paylaşmak
Hatırlamak, hatırlanmak
Bir araya gelip tebrikleşmek
Ve en önemlisi Bayram’ın da
bir nimet olduğunu bilip şü-
kretmek

Büyükler sizi bayramlaşmaya
beklerler,
Çocuklar sizi bahşiş vermeye
beklerler
Kaybettiklerimiz kabir ziyare-
tine bekler
ihtiyaç sahipleri sizi paylaş-
maya beklerler.
Sevdikleriniz sizden güler yüz
bekler, müsaitseniz hatta biz-
zat sizi beklerler

Klasik olacak ama
yola çıkan sürücü kardeşleri-
miz trafiğe aman ha dikkat.
Tansiyon, şeker, kalp hastaları
yiyecekleri tatlılara dikkat
Korona nedeniyle, sosyal me-
safeye dikkat,

Bayram da olsa maske tak-
maya devam, el öpmeye bir
süreliğine veda, temizliğe
itina…
Kurallara uyarsak Bayram da
bayram tadında olur.

Bu bayramda imkânı olanlar
kurbanlar kesecekler, allah
kabul etsin
Hastalıkla, trafikte, kaza ’da
kimseyi kaybetmek istemiyo-
ruz. Hepiniz çok değerlisiniz.
aman allah korusun yanlış
kurban vermeyelim.

Bu vesileyle hepinizin Kurban
Bayramınızı tebrik ediyorum.
allaha emanet olun, iyi bay-
ramlar…

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

BAyRAm’dA 
yANLış KURBAN

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Maarif, Türkiye’nin
geleceğine 

yaTırıM yapıyor
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye
Maarif Vakfı’nın 4 yıl

gibi kısa bir sürede 43 ülkede
333 okul ve eğitim merkezi
ile 40 bine yakın öğrenciye
eğitim verdiğini, bunun
kolay erişilebilecek bir başarı
olmadığını söyledi. Türkiye
Maarif Vakfı Genel Mer-
kezi’nde 3 gün boyunca
devam eden “9. Ülke Direk-
törleri İstişare Toplantısı”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ve Vakıf Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün’ün açı-
lış konuşmalarıyla başladı.
Toplantıya korona virüs ne-
deniyle Maarif Vakfı’nın 52
ülkedeki temsilcisi İstanbul’a
gelmek yerine ülkelerinden
on line bağlanarak katıldı.
Ülke temsilcileri 9. İstişare
Toplantısı’na online katılan
Bakan Çavuşoğlu, vakfın ku-
ruluşundan bu yana geçen 4
yılda büyük başarılara imza
attığını söyledi.

‘BAŞARI GURUR 
VERİCİ’

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:
" Maarif Vakfı bugüne kadar
19 ülkede FETÖ okullarını
devraldı. 38 ülkede de bu
FETÖ okullarının ve FETÖ
yapılanmasını kendi ülkeleri
için de tehdit olduğunu
gören ülkeler tarafından ka-
patıldı. Birçok ülkede çok
kıymetli arkadaşlarımız, ko-
ordinatörlerimiz yöneticileri-
miz, hocalarımız zor
koşullarda öz veri ile çalışı-
yor. Bunu görüyoruz. Özel-
likle Afrika’daki başarılarınız
ile biz gurur duyuyoruz."
Maarif Vakfı’nın faaliyet gös-
terdiği ülkelerde daha başa-
rılı olabilmesi için, şu ana
kadar faaliyet göstermediği
ülkelerde ise faaliyetlerine
başlaması için gerekli desteği
gösterdiklerini kaydeden Ça-
vuşoğlu, "En son Togo’daki
okulun devrini bizzat Cum-

hurbaşkanı talimat vardı.
Mevkidaşım Robert Dussey
basın toplantısında oradaki
okulun Maarif Vakfı’na dev-
redileceğini teyit etti. " dedi.
Avrupa’da eğitim merkezleri
ve dershane açarak sektöre
şu anda Maarif Vakfının gir-
diğini kaydeden Çavuşoğlu,
"Bunu inşallah genişleteceğiz
ve okulları da dönüştürece-
ğiz. Özellikle Avrupa Birli-
ğin’de Romanya ve
Macaristan’da okul açmamız
önemli. Yine Batı Balkanlar-
daki okullarımızda gerçekten
başarıları ile örnek olmaya
başladı. Özellikle bu 2 ülke-
deki okullarımızın başarıları
ile marka değerimizi de artı-
ralım." diye konuştu. FE-
TÖ’nün bugün hala bazı
ülkelerde eğitim kurumları
ile halen faal durumda oldu-
ğunu vurgulayan Çavu-
şoğlu, "FETÖ’nün sözde
eğitim kurumları Türkiye
aleyhine karalama kampan-
yalarının da merkezi, ya da
algı oyunlarının merkezi ha-
line gelmiştir" dedi.
Bu mücadeleyi sürdürürken
en önemli kriterin Maarif
markası olduğunu vurgula-
yan Çavuşoğlu, Maarif mar-
kasının yayıldıkça yolların
da açıldığını söyledi.
Çavuşoğlu, "FETÖ aleyhinde
en güçlü olduğu ABD’de bile
ilerleme sağlandı. Örneğin
örgütün yeni açacağı Alaba-
ma’daki okulun lisansı iptal
edildi. FBI’ın FETÖ ile ilgili
tüme yakın eyalette başlattığı
soruşturma ya da soruştur-
malar devam ediyor. Yani
FETÖ okullarının paravan
yapıları gün yüzüne çıkmaya
başladı. FETÖ okullarında
cinsel istismar dahil, gerçek-
ten bunların kirli yüzleri Ro-
manya&apos;da, ABD’de
ortaya çıktı biliyorsunuz.
Maarif Vakfı bu anlamda
bizim yeni doğmuş bebeği-
miz, asasen göz bebeğimiz.
Temsilciliklerimiz, tüm dün-
yadaki temsilciliklerimiz siz-
lerin hizmetindedir. Bütün
arkadaşlarım bu konuda tali-
matlıdır." şeklinde konuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet
Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini başlatıyor
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir’de 1928’den itibaren
kullanılmaya başlanan
elektrikli tramvaylardan

esinlenerek tasarlanan nos-
taljik tramvay, Kordon’un
dokusunu bozmamak için
lastik tekerlekli olacak ve
elektrikle çalışacak. İzmir
Büyükşehir Belediyesi şehir

içi raylı sistem ağı çalışma-
ları kapsamında gündeme
gelen nostaljik tramvay pro-
jesini Kordon’da hayata ge-
çirmek için alt yapı
çalışmalarına başlıyor. Kor-
don’un dokusuna zarar ver-
memek ve buradaki yeşil
alanı korumak amacıyla las-
tik tekerlekli olarak projelen-
dirilen bataryalı nostaljik
tramvaylar için Cumhuriyet
Meydanı ile Alsancak Li-

manı viyadükleri arasındaki
bin 660 metrelik güzergahta
sahilde kesimindeki toprak
yol değerlendirildi. Tram-
vaylar İzmir’in Kurtuluş coş-
kusunun 98. kez yaşanacağı
9 Eylül’de hizmet vermeye
başlayacak. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı, tramvay
güzergahında alt yapı çalış-
malarını 30 Ağustos’a kadar
tamamlayacak. Çalışmalar

kapsamında mevcut toprak
yol tramvayın geçişine
uygun olarak düzenlenecek.
Ayrıca Alsancak Limanı vi-
yadüklerinin bulunduğu
alanda bataryalı tramvay va-
gonlarının park edebilmesi,
bakımının ve temizliğinin
yapılarak bu vagonların şarj
edilebilmesi için bir alan
oluşturulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Metro A.Ş tarafından

işletilecek nostaljik tramvay-
lar İzmir’e 1928 yılı ile 1954
yılları arasında Güzelyalı –
Konak arasında hizmet
veren elektrikli trenlerden
esinlenerek tasarlandı. De-
nizli’de dünyanın farklı yer-
lerine nostaljik elektrikli
tramvay üreten yerli firmada
üretimine başlanan 3 adet
nostaljik tramvay vagonları-
nın önce ilki hizmete 
girecek.

Boşnaklardan Başkan Tunç Soyer’e ziyaret

Çocukluğumuzda başlar bizim
silah sevdamız. Hani bizim oğ-
lumuz paşamız, kızımız pren-

sesimiz ya. Paşamıza oyuncak silah
prensesimize barbi bebek alırız. İlk
hediyemiz budur ailece kitaplar durur-
ken. Hani birde bizim değişmez gele-
neğimiz sığındığımız düğün dernek,
asker yolcu etme, yılbaşı, maç kutla-
ması.. Aydınlatırız gökyüzünü silahla-
rımızla göçmen kuşlara aldırmadan.
Hayati tehlikeyi hesaba katmadan, ço-
cukları düşünmeden. Tabiri caizse
‘Kurusıkı çıktı mertlik bozuldu’. He-
sapsızca hiç dikkatimizi çekti mi tel-
evizyonda hangi kanalı açsak müziğini
zevkle dinlediğimiz sanatçılar, dizile-
rini heyecanla izlediğimiz oyucular el-
lerinde ve bellerinde koca koca
silahlar hesap sorar adalet dağıtır oldu-
lar.

GELECEĞİ DÜŞÜNMEDEN

Birçok diziyi ve birçok filmi seyreder-
ken hep bir mafya hesaplaşması hep
bir çete örgütü senaryosu toplumun
bunu nasıl algılayacağı, topluma nasıl
zarar vereceği nasıl dejenere olacağı
düşünülmeden ya gençlerimiz hatta
ergen gençlerimiz bu mesajı yanlış al-
gılayıp bilinç altına işlerin böyle yürü-
yebileceği hatta çözülebileceği
düşüncesine kapılmazlar mıydı? Ada-
leti ve geleceği düşünmeden.
Sahi günümüzde silahlı olayların yara-
lanmaların hatta ölümlerin sayılarının
hızla yükselmesi, insanların özellikle
gençlerin olumsuz şiddete yönelik ol-
guların zihinlerine yerleşmesinde bu
tablonun yönlendirmesi ve etkisi var
mıydı.
Sahi nedir bu bizim silah sevdamız.?

İsmet ARAS

NEDİR BU 
SİLAH 

SEVDAMIZ?

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
laşma Dernek Başkanı Abdullah Gül ve
Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP İzmir

Milletvekili Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır’la
beraber, İzmir Büyük Şehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.
Ziyarete Bosna Hersek ve Sancak Bölgesi

ile yapılabilecek ortak projeler hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretiniz-
den çok memnun oldum diye konuşan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer şöyle devam etti; 'Derneğinizi biliyor
ve takip ediyorum. Sizlerle daha önce gö-
rüşmek istiyorduk ancak COVİD-19 nede-

niyle geçikti ve görüşmemiz bu güne kıs-
met oldu. Dernek olarak güzel işlere imza
atıyorsunuz. Boşnak böreğinizi biliyorum.
Boşnakların yoğun yaşadığı Sancak Böl-
gesi’ne yapacağınız yardımlara İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bizlerde destek
vermeye hazırız' dedi.

Kordon’a nostaljik
tramvay geliyor…
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Oğuz MATOĞLU

OTİZM’DE 
SEVGİ 

MUTLAK ŞART!

ÜSKÜP/SARAYBOSNA
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Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti İslam Dini Bir-
liği Başkan Vekili Reis-ul

Ulema Şakir Efendi Fetai,
TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top'a gönderdiği mektupta,
Ayasofya'nın ibadete açılmasın-
dan duydukları memnuniyeti
dile getirdi.
Fetai mektubunda, yarın kılına-
cak cuma namazı ile ibadete
açılacak Ayasofya'nın, Danıştay
kararı ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın kararnamesiyle 86 yıl
sonra cami olarak asli görevine
dönüştürülmesinden mutlu ol-
duklarını ifade etti. Şakir Efendi
Fetai mektubunda, "Ayasof-
ya'nın camiye dönüştürülmesi
başta Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları olmak üzere, hem
Makedonya Müslümanları ola-
rak bizleri hem de bütün dünya
Müslümanlarını ziyadesiyle se-

vindirmiştir. Bu tarihi olayın
bütün dünya Müslümanları
için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz hain darbe girişimi-
nin yıl dönümü dolayısıyla
duygularını da aktaran Fetai,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan liderliğindeki Türkiye
Cumhuriyeti'nin, dünya Müs-
lümanları ve mazlumları nez-
dinde yükselen bir yıldız ve
vazgeçilmez bir ümit kaynağı
olduğunu vurguladı.

STK’LAR

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları (STK)
ve cemiyetler, Ayasofya'nın ye-
niden camiye dönüştürülme-
sini desteklediklerini ve alınan
karardan memnuniyet duy-
duklarını bildirdi.
STK'ler tarafından yapılan
ortak açıklamada, Danıştayın,
1934 yılına ait bir hükümet ka-
rarnamesini iptal etmek sure-

tiyle Ayasofya’nın yeniden
cami olarak faaliyete geçmesi-
nin önünü açtığı kararı hatırla-
tıldı. Mahkemenin kararının
ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Aya-
sofya'nın 24 Temmuz Cuma
günü resmen ibadete açılaca-
ğını duyurduğu anımsatılan
açıklamada, şu ifadelere yer ve-
rildi: "Cami hüviyetiyle yeni-
den ibadete açılan Ayasofya,
bununla birlikte geçmişte ol-
duğu gibi Türk metropolünün
başlıca turistik merkezlerinden
biri olarak ziyaretçilerini ağırla-
yacaktır. Bu şekilde hem Müs-
lümanlara Fatih Sultan
Mehmet’in emaneti olan ca-
mide Allah’a ibadet etme im-
kanı tanınacak, hem de diğer
inançlara mensup ve dahi hiç-
bir inanca mensup olmayan
yerli ve yabancı ziyaretçiler,
mezkur şaheseri ziyaret etmeye
devam edeceklerdir." 
Açıklamada, bir mabet olarak
Ayasofya'nın yıkılmalar ve
imar edilmelerle dolu meşak-
katli bir geçmişe sahip olduğu
belirtilerek, Ayasofya Cami-
si'nin tarihine ilişkin bilgiler ve-
rildi. Fatih Sultan Mehmet'in
fethinin ardından ilk cuma na-
mazını Ayasofya'da eda ettiği,
ardından gelen tüm halefleri-
nin Ayasofya'ya ihtimam gös-
terdikleri, yapıya eklemeler
yapıp bakımıyla ilgilendikleri
kaydedilen açıklamada, bu açı-
dan bakıldığında Ayasofya’nın
bir Osmanlı eseri olarak değer-
lendirilmesinin doğal olduğu
vurgulandı.

‘MEMNUNİYET 
DUYDUK’

Açıklamada, müminlerin uzun
yıllar boyunca Fatih’in emaneti
Ayasofya’da Allah’a ibadet
edebilmeyi hasretle bekledik-
leri, nihayetinde yıllarca bu
bağlamda süregelen taleplerin
müspet bir sonuca ulaştığı be-
lirtilen açıklamada, şu değer-
lendirmelerde bulunuldu:
"Bir grup STK ve cemiyetler
olarak bizler, Ayasofya’nın ye-
niden camiye dönüştürülme-
sini desteklemekte ve bu
karardan duyduğumuz mem-
nuniyeti belirtmekteyiz. Ka-
rarda, dünya kültür mirasının
bir parçası olan eser hususunda
en ufak bir risk görmediğimiz
gibi, aksine mezkur kararın;
Türk yetkililerinin Ayasofya’ya
yönelik yükümlülüklerini daha
da artıracağını düşünmekteyiz. 
Ayasofya’nın yeniden ibadete
açılmasına ilişkin alınan karar,
Türk hukuk sisteminin bağım-
sız bir organı olan Danıştayın
kararı uyarınca Türk yetkilileri-
nin yadsınamaz bir hakkıdır.
Türkiye, egemen bir ülkedir ve
egemenliğini bunun gibi tama-
men meşru olan adımlarla da
göstermektedir."
- "Konunun siyasallaştırılması
son derece gereksizdir"
Ayasofya’nın yeniden ibadete
açılmasına karşı çıkanların,
İslam mabetlerinin tarih bo-
yunca yaşadığı akıbeti hatırla-
ması gerektiğine işaret edilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ortak açıklama, "Geleceğin Al-

ternatifi Vakfı (ALSAR), Arna-
vutluk Müslüman Forumu, İs-
tanbul Derneği, Tirana Derneği,
Arnavut İslam Gençliği Birliği,
Entegrasyon İçin Romanlar
Derneği, Hasan Tahsin Arna-
vut-Türk Kültür Derneği, Arna-
vutluk Emeklileri
Entegrasyonu Derneği, Yaşam
için Umut Derneği, Al-Hikma
Derneği ve Ulusal Yaşlılık
Emeklileri Birliği Derneği" tara-
fından yapıldı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nde (KKTC) eski ismi "Aya
Sofya Camii" olan Selimiye Ca-
mii'nde, Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi'nin cuma nama-
zıyla birlikte 86 yıl sonra iba-
dete açılması dolayısıyla dualar
edildi. KKTC Din İşleri Başkan-
lığı, Türkiye'nin Lefkoşa Bü-
yükelçiliği Din İşleri
Müşavirliği ve Kıbrıs Vakıflar
İdaresi (EVKAF) ortaklığıyla,
Lefkoşa'daki Selimi Camii'nde
düzenlenen programda, cuma
namazı öncesinde, Ayasofya-i
Kebir Camii'nin açılması dola-
yısıyla mevlit ve Kuran oku-
nurken, dualar edildi.
Programa, KKTC Başbakanı
Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Ba-
kanı Dursun Oğuz, EVKAF
Genel Müdürü İbrahim Benter,
kurum ve kuruluşların temsil-
cileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı. (AA)

Ayasofya’nın ibadete açılması ve 86 yıl sonra ilk Cuma’nın kılın-
masın tüm dünyadan olduğu gibi Balkanlar’dan da tepkiler vardı

Balkanlar'dan Türkiye’ye
Ayasofya tebrik ve teşekkürü

Sırbistan, Erivan’a silah 
gönderdiğini kabul etti…

Halkbank Üsküp’ün
köprülerini yeniledi
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'teki Şehir Parkı'nda bulu-
nan yaya köprüleri, ülkede faali-

yet gösteren Halkbank AD Skopje'nin
(Halkbank Üsküp) sağladığı finans-
manla restore edildi. Restorasyonu ta-
mamlanan 19 yaya köprüsünün
tanıtımı için Üsküp Belediye Başkanı
Petre Şilegov ile Halkbank Üsküp İcra
Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı basın
toplantısı düzenledi. Şilegov, sosyal so-
rumluluk sahibi bir şirket olan Halk-
bank'ın Üsküp şehrine bağışı sayesinde
Şehir Parkı'nın ikinci kısmında yer alan
ahşap yaya köprülerinin tamamının ye-
nilendiğini belirtti. Restorasyon kapsa-
mında ahşap tabanın da yenilendiğini
kaydeden Şilegov, "Restorasyon iklim
değişikliğine karşı daha dayanıklı mal-
zemelerle gerçekleşti. Ayrıca
aşınmayı önlemek için demir kısımları
da yenilendi." dedi. Bunun, Halkbank
ile Üsküp Belediyesi arasındaki ilk iş
birliği olmadığına değinen Şilegov,
daha önce de farklı projeler gerçekleşti-
rildiğini söyledi. Halkbank Üsküp İcra
Kurulu Başkanı Sucubaşı da Kuzey Ma-
kedonya vatandaşlarına katkı sağla-
maktan duydukları memnuniyeti dile
getirerek "İçinde bulunduğumuz park
Kuzey Makedonya'nın en önemli, en
büyük, en güzel doğal güzelliklerinden
birisi. Bu bağlamda biz de Halkbank
olarak sosyal sorumluluğumuz gereği
bu parkın daha fazla güzelleştirilmesi,
özellikle engelli vatandaşların bu park-
tan çok rahatça faydalanabilmesi, güzel-
liklerin birlikte paylaşılabilmesi adına
mümkün mertebe buradaki yaklaşık
19 köprünün tadilatını yaparak halkın
hizmetine sunduk" diye konuştu. (AA)

BELGRAD/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Ticaret, Tu-
rizm ve Telekomü-
nikasyon Bakanı

Rasim Ljajic, ülkesinin
Ermenistan'a silah gön-
derdiğini kabul etti.
Ljajic, başkent Belg-
rad'da yaptığı açıkla-
mada, özel bir firma
tarafından bu yıl Erme-
nistan'a silah gönderildi-
ğini ifade ederek
"Firmanın ismini söyle-
yemem. Mayıs ve hazi-
ran aylarında tabanca ve
tüfeklerden oluşan iki
gönderim yapıldı. De-
ğeri ise bir milyon
Euro’dan az" dedi. Azer-
baycan ile ilişkilerine
zarar gelmesini isteme-

diklerini vurgulayan Lja-
jic, "Ulusal şirketler gön-
derime dahil değildi.
Silah gönderimi söz ko-
nusu olduğunda Dışiş-
leri, Savunma ve İçişleri
bakanlıkları ile Güvenlik
Bilgi Ajansının (BIA)
onayı alınır. Bu dört
kurum da olumlu görüş
belirtirse gönderim ger-
çekleşir" diye konuştu.

Ljajic, Ermenistan'a karşı
uluslararası kurumlar ta-
rafından herhangi bir
yaptırım uygulanmadı-
ğına işaret ederek "Resmi
bir yaptırım olmadığı
takdirde talebi geri çevir-
mek son derece zordur."
diye konuştu. Bu arada,
hafta başında, Sırbis-
tan'ın Azerbaycan'daki
Maslahatgüzarı Danitsa

Veinoviç, Ermenistan-
Azerbaycan sınırında ça-
tışmalar yaşandığında
Ermenistan'a silah gön-
derdikleri gerekçesiyle
Azerbaycan Dışişleri Ba-
kanlığı’na çağrılmıştı.
Azerbaycan Dışişleri Ba-
kanlığınca yapılan açık-
lamada, Veinoviç'i kabul
eden Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Halef
Halefov, Sırbistan'dan
Ermenistan'a havan topu
ve çeşitli kalibreli mer-
milerden oluşan büyük
miktarda mühimmat
gönderildiğine dair gü-
venilir ve doğrulanmış
bilgilere sahip oldukla-
rını belirtmiş ve Sırbis-
tan'dan konuya ilişkin
açıklama beklediklerini
kaydetmişti. (AA)

GÜMÜLCİNE/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya'da, Dostluk
Eşitlik Barış Parti-
si'nin (DEB) kuru-

cusu ve ilk Genel Başkanı
Dr. Sadık Ahmet, ölümü-
nün 25'inci yılında dualarla
anıldı. Dostluk Eşitlik Barış
Partisi tarafından Dr. Sadık
Ahmet'in Gümülcine'deki
Kahveci Mezarlığı'nda
kabri başında düzenlenen
anma törenine, Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Burak
Özügergin, Gümülcine
Başkonsolosu Murat Öme-
roğlu, Batı Trakya Türk

Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine se-
çilmiş müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe seçilmiş müf-
tüsü Ahmet Mete, merhum
Sadık Ahmet'in eşi Işık
Ahmet, oğlu Levent Ahmet
ve kızı Funda Ahmet ile
DEB Partisi yöneticileri ka-
tıldı. Törende, Büyükelçi
Özügergin Sadık Ahmet’in
mezarına çelenk koydu, ar-
dından da Kur'an-ı Kerim
okundu, dua edildi. Sadık
Ahmet’in eşi Işık Ahmet,
salgın nedeniyle zor koşul-
larda gerçekleştirilen tö-
rene Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özüger-

gin’in katılmasından
büyük mutluluk duydu-
ğunu belirterek, "Her tö-
rende olduğu gibi bugün
de yalnız değiliz. Sizler
yine buradasınız. Batı

Trakya Türk Azınlığının
garantör devleti Türkiye
Cumhuriyetini her zaman
yanımızda hissediyoruz. O
bizim ana vatanımız" diye
konuştu. (AA)

Batı Trakya Türkleri’nin 
efsanesi Ahmet unutulmadı
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Sevgi her ilişkide şart. Ama otizmli
hayatta mutlak şart. Otizmli evladı
olan anneler, babalar tabii ki çocuk-

larını çok seviyorlar her anne ve baba gibi.
Ancak burada bir fark var. Farklı olan
‘otizm’ gibi. Çoğunlukla hiç büyümeyecek
bir bebek… Bebekler ne bekler? Bakım ve
ilgi… İşte bu yüzden ne kadar büyüse de
az ya da çok 3 yaşında, 12 yaşında, 27 ya-
şında, 41 yaşında bebeklere sahiptir o
anne-baba. Tüm bebekler gibi daha çok
ilgi, daha çok sevgi gerekiyor. Bir kadın
doğurganlık çağı bittiğinde bebek sahibi
olamaz. Eğer torunları varsa bebek sevgisi
onlarla giderilebilir. Ancak otizmli çocuğu
olan anneler bir ömür boyu ‘bebek’ sahibi-
dir babalar da … İşte bu sebeple bebekle-
rin daha çok ihtiyacı olan ‘sevgi’
MUTLAK ŞARTTIR! Sabrın tükendiği
anlar oluyor, anneler babalar yorgun, bit-
kin, çaresiz hissediyor. O koca bebeğe
yine de sevgi gösteriyor. Dedim ya o bir
“Bebek” sevgi ve bakımdan başka ne
ister?

KALP TEMASI

Otizmli bireylerin hepsi birbirinden farklı.
Ortak klasik davranışların dışında kendile-
rine özgü alışkanlıkları, iletişim becerileri,
davranışları var. Tıpkı bizler gibi …
Ancak bir tek ortak özellikleri var, hepsi-
nin daha çok sevgiye ihtiyacı var. Çoğun-
luğu her ne kadar fiziksel sevgi
temaslarından hoşlanmasa da, göz temas-
larından kaçınsalar da … Ancak bir temas
var ki bu “KALP TEMASI” … Kelimeler
anlatamaz, hissedilir … Kolay bir hayat
değildir otizmle yaşamak. Gerçi hayatları
kıyaslamak doğru bir şey değil, bir ölçüsü
yok. Ama ortalama bir anne-baba-çocuk
hayatı düşünürseniz yaşanan sıkıntılar da
aşağı yukarı aynıdır. Davranışlar, eğitim,
istekler, hastalıklar vb… Mutluluklar da
öyle … Ama otizmli bir hayat sürdüren
anne-babanın sıkıntıları bununla sınırlı
değil. Bunların üzerinde bir de engeller var
ve bu engellerin büyük çoğunluğunu maa-
lesef önce yakın sonra uzak çevredeki in-
sanlar üretiyor, devlet üretiyor,
kurumlar-kuruluşlar üretiyor. Hayatınızın
her anında, yaptığınız her işte sadece
otizmli çocuğunuz olduğu için engellerle
karşılaşıyorsunuz. Çünkü sizin çocuğunuz
sırada beklemeyebilir, hastanede, otobüste,
markette, lokantada, çay bahçesinde bir sı-
kıntı yaşayabilir ve bunu engelleyemezsi-
niz eylem olmadıkça çoğunlukla. İşte
sadece tekerlekli sandalyede değil engelle-
nenler. Dış görünüşünden anlayamadığınız
insanlarda da olabilir. Farklı bir davranışla
karşılaşırsanız hemen yargılamadan dışla-
madan önce hiç olmazsa 3-5 saniye düşü-
nün. Belki de “annesine babasına zorluk
çıkaran çocuk, delikanlı veya yetişkin en-
gellidir” diye düşünün. Edebilirseniz yar-
dım edin, “nasıl ederim?” diye
düşünmeyin. Bir yolu vardır yardımın. İşte
bunlar sebebiyle otizmde “SEVGİ MUT-
LAK ŞART” Her ilişkide olması gerektiği
gibi sevgi şart ama otizmli bireyde “MUT-
LAK” şart. Bu sizin otizmi öğrenmenizle
gerçekleşecek. Bir ara vaktinizi ayırıp
otizmi az da olsa öğrenin. Öğrendikçe an-
layacak ve anladıkça seveceksiniz. Otizmli
çocukların birer “Melek” olduğunu fark
edeceksiniz…
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BOLGRAD’LI 
BULGARLAR 
VE İKİ YÜZLÜ 

BULGARİSTAN

17 Haziran’da Ukrayna parlamentosu
ülkenin yeni idari bölgeleri kanunu
kabul etti. Ukrayna kanunlarına göre

bölge yerel halkından yüzde onundan
fazla azınlık yaşıyorsa statü kapsamına
alınıyor. Ukrayna devleti tarafından yerel
azınlık kanunu ülkede yaşayan Ruslar için
alınmıştı. Ukrayna devleti Ruslar Kırım
yarım adasını ilhak ettiklerinde Rusya ile
sınır olan Donbas bölgesinde yaşayan Rus
ayrımcılıklara destek verdiğinden yerel
kanunlarda değişiklik yapma yoluna gitti.
Rusların yaşadıkları bölgeleri daha küçük
idari bölgelere ayırarak yüzde on azınlık
statüsünü kanun dışında bırakarak iptal
olacaktı.
Ukrayna Bolgrad bölgesi ayrı beş idari
bölgeye ayrılması ön görülüyordu. Bul-
garistan devleti en üst düzeyde Ukrayna
devletine Bolgrad bölgesinden yaşayan
Bulgar azınlığın hakları korunması için
görüşmelerde bulunmuştu ayrıca Bulgar-
istan parlamentosu konuyla ilgili
deklarasyonu kabul etmişti.
Ukrayna devleti Bulgar devletinin
ülkelerinde yaşayan 74 bin Bulgar toplu-
luğun bir arada yaşamaları için yaptıkları
girişimleri kabul etti ayrıca o bölgeye
Tatarunskıya ile Arsıskiya iki daha küçük
idari bölgeler ekledi. Böylece Ukrayna
Bolgrad bölgesinde azınlık olarak
yaşayan Bulgarlar azınlık statüsünden
yararlanmaya devam edecek.

BOrisOV’un teşekkÜrÜ

Bu vesileyle Bulgaristan Başbakanı Face-
book sayfasında aynen şunları yazdı.
“Arkadaşım olan Ukrayna Cumhur-
başkanı Vladimir Zelenskiy’e ülkesinde
yaşayan Bulgarların azınlık statüsü ko-
runacağı sözünü tuttuğundan dolayı
teşekkür ederim”. 17 Temuz’da Ukrayna
parlamentosu 74 bin etnik Bulgarlar
bölünmemiş Bolgrad bölgesinde bir arada
yaşamalarına karar aldı. Ukrayna de-
vletinde yaşayan 74 bin etnik Bulgarlar
bölünmemiş Bolgrad bölgesinde bir arada
yaşayacaklar. Ukrayna’da azınlık olarak
yaşayan etnik Bulgar grubu Bulgar de-
vletinden temaslarını hiçbir şekilde kopar-
madı aksine hergeçen yıl daha da
derinleştirdi. Bulgar devleti Ukrayna’da
azınlık olarak yaşayan Bulgarların prob-
lemleriyle yakından ilgilendi ve Ukrayna
devletine Bulgar azınlığının kaygılarını
iletmeye çekinmedi. Türkiye Devleti
Büyükelçisi bir şekilde ülkede yaşayan
Türklerin resmi programlarına katılıp
konuşma yaptığında Bulgaristan iç işler-
ine karışmakla devletin en üst düzeyde
tepki veriliyor hatta persona non grate
ilan edilmesi istenmeye kadar gidiliyor.
Gelelim bu gün Bulgaristan’da yaşayan

bir milyona yakın Türk asıllı Bulgaristan
vatandaşlarına. Bulgar devleti ülkelerinde
yaşayan bir milyona yakın Türk asıllı
vatandaşlarını Türk olarak kabul etmek is-
temiyor Türkler Müslüman olarak değer-
lendirilmek isteniyor. Ülkede toplam
yaşayan Müslümanların sayıları iki mily-
ona yakın. 30 yıl önce Türklerin sanıldığı
HÖH hareketi kuruldu. Bu geçen yıllarda
Bulgaristan’da siyasi parti olarak HÖH
tek parti olarak kesintisiz parlamentoda
görev yapmakta. Dört kez hükümet ortağı
olarak ülkenin yönetiminde bulundu.
Türklerin oylarıyla 30 yıldan bu yana par-
lamentoda görev süresinde Türklerin hay-
atlarında ne gibi değişiklikler sağladılar
sorusuna kocaman bir hiç.
Komünizm döneminden kalan korku
HÖH Türk kökenli yöneticiler olsun Türk
kökenli milletvekilleri olsun Türkiye de-
vleti resmi kurumlarıyla görüşmeye hala
çekiniyorlar. Parlamentoda Türklerin
sorunlarını kürsüden dillendirmeye
kaçınıyorlar. HÖH Bulgar kökenli vekil-
lerinden bazıları ara sıra da olsa iktidara
karşı ülkede ikamet eden Türklerin lehine
cılız da olsa konuşmalar yapıyorlar. HÖH
Türk kökenli milletvekilleri parlamentoda
her komisyonlarda görev almaktalar
Türklerin azınlık statüsü hariç her türlü
konuşmalar yapmaktalar girişimlerde bu-
lunmaktalar.  HÖH yönetimi ülkede
yaşayan Türk asıllı Bulgaristan vatan-
daşların sorunları devlete iletmedik-
lerinden dolayı devlet memnun
görünüyor. Bulgaristan’da yaşamaya
mahkum kalan bir milyona yakın Türkler
ancak Türkiye devleti Bulgaristan de-
vletiyle görüşmeler yaparak sorunları
çözülebilir. Bulgaristan devleti
ülkelerinde yaşayan Türk azınlığını değil
azınlık haklarını vermek anadil eğitimi
zorunlu okul programlarına almayıp vakıf
mallarını esas sahiplerine iade etmeyerek,
din eğitimi kısıtlayarak zaman asimilasy-
ona mahkum etmiştir. Bulgar devleti ik-
inci ülkelerde yaşayan Bulgar asıllı
vatandaşlarına yaşadıkları ülkelerde azın-
lık statüsü için mücadele verirken kendi
ülkelerinden yaşayan bir milyona yakın
Türkleri eritme politikası yürüterek ikiyü-
zlü politikasını ortaya koymaktadır.  

Hırvatistan'da yapılan genel seçimin ardından toplanan ulu-
sal mecliste, Goran Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi

Hırvatistan'da Jandrokovic
yeniden meclis başkanı oldu
ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkent Zagreb'de yapılan oturumda,
iktidardaki merkez sağ parti Hırvat
Demokrat Birliği (HDZ) adayı Jan-

drokovic, 151 sandalyeli meclisten 143 oy
alarak meclis başkanı oldu.  Jandrokovic,
ikinci kez aynı göreve seçilmekten duy-
duğu mutluluğu ifade ederek "Özgürlük,
eşitlik, sosyal adalet, cinsiyet eşitliliği ve
çok partili sistem için çalışacağım. Büyük
bir sorumluluk ve bağlılık gerektiren bu
göreve getirildiğim için gururluyum."
dedi.  Genel seçimi kazanan HDZ Genel
Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic de
oturumdan önce yaptığı konuşmada, 16
bakandan oluşacak yeni kabinenin ise
önümüzdeki günlerde toplanacağını söy-
ledi.  Oturuma, Cumhurbaşkanı Zoran
Milanovic katılmadı. (AA)

"Balkan Gelinleri" serGisi
yurt dışında açılacak …

KIRKLARELİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce
düzenlenen "Uluslararası Kültür
ve Sanat Çalıştayı"nda 13 ülkeden

20 sanatçının çalışmalarıyla hazırlanan
"Balkan Gelinleri" resim sergisi, yurt dı-
şında açılacak. Kırklareli Valisi Osman
Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in himayele-
rinde 2-8 Mart'ta gerçekleştirilen çalış-
tayda sanatçılar, Balkan gelinlerini
resmetti. Yeni tip korona virüs (Kovid-
19) nedeniyle açılamayan "Balkan Gelin-
leri" sergisi, normalleşme sürecinin
ardından Balkan ülkelerinde sanatsever-
lerin beğenisine sunulacak. Olgunlaşma
Enstitüsü’nce çalışmaların Balkanlarda
sergilenebilmesi için tüm yasal işlemler
tamamlandı. Enstitü müdürü Hilal Lili-
yar Özefsun, enstitü olarak misyonları-
nın, geçmişi geleceğe aktarmak
olduğunu söyledi. Bu kapsamda ulusal
ve uluslararası faaliyetler yürüttüklerini,
her yıl ayrı bir tema belirleyerek çalış-
malar yaptıklarını anlatan Özefsun, bu
yılki temalarının "Balkan Gelinleri" ol-
duğunu kaydetti. (AA)

Arnavut milletvekilinin
dikkati çeken maskesi

Bosna’nın Güvenlik
Bakanı Cikotic oldu

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Meclisinde muhalefet
milletvekili Halit Valteri, Genel
Kurul toplantısına "I Love Allah"

(Allah’ı seviyorum) yazılı maskeyle ka-
tıldı. Milletvekili Valteri'nin, sosyal
medya hesabından genel kurul çalışma-
sına ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda,
"I Love Allah" yazılı maske taktığı gö-
rüldü. Söz konusu maskeyi taşımasının
amacı ve mesajı hakkında AA muhabirine
açıklamalarda bulunan Valteri, Allah sev-

gisinin milletini, aileni ve kendini sevmek
anlamına geldiğini söyledi. Valteri, "Yaşa-
dığımız toplumla münasebetimizde dik-
katli ve hakkaniyetli olma ile topluma
katkı sunma doğrultusundaki eğitimin
başlangıç noktası tam da burasıdır.
Allah’ı seven ve O'na ibadet eden insan-
larla daha iyi bir topluma sahip olacak ve
birbirimize saygı duymaya, sevmeye, yar-
dım etmeye daha meyilli olacağız" ifade-
lerini kullandı. Valteri’nin maskesi,
milletvekili meslektaşlarının yanı sıra ga-
zetecilerin de dikkatini çekti. (AA).

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te haziran
ayında istifa eden Gü-
venlik Bakanı Fahrudin

Radoncic'in yerine oy birli-
ğiyle Selmo Cikotic seçildi.
Bosna Hersek Temsilcileri
Meclisinde yapılan oyla-
mada,  Bosna  Hersek  Ba-
kanlar Konseyi Başkanı
Zoran Tegeltija'nın talebi
üzerine Demokratik Eylem
Partisinden (SDA) Cikotic, 18

"evet" oyuyla yeni güvenlik
bakanı oldu. Saraybosna
Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesinde akademisyen
olan Cikotic, 2006-2010 yılla-
rında ise savunma bakanı
olarak görev yapmıştı.  Eski
bakan Radoncic ise hükümet
ortakları ile özellikle göçmen
krizinin çözümü ve bazı Pa-
kistan vatandaşı göçmenlerin
sınır dışı edilmesi noktasında
farklı görüşlere sahip olduk-
larını belirterek haziran
ayında istifa etmişti. (AA)

TİKA, Afrika’daki Osmanlı eserlerine sahip çıkıyor
Güney Afrika'nın Cape Town

şehrinde 135 yıl önce Osmanlı
Sultanı 2. Abdulhamid'in

yardımları ile inşa edilen Nur'ul
Hamidiye Camisi tarihi özellikleri
yönünden iki ülke arasındaki bağın bir

nişanesi olarak değerlendiriliyor. Ku-
ruluşunda 2. Abdulhamid’in de
katkılarının bulunması sebebiyle
Nur’ul Hamidiye (Hamid’in Işığı) olarak
isimlendirilen cami, 1884 yılında Cape
Town'da Müslüman halkın ekonomik

katkısı ile inşa edilmiş iki katlı bir yapı.
Caminin iç süslemesinde hat işleme-
ciliği (kufi ve sulüs), tezyinat (ahşap,
cam, boya), altın varak (bezeme ve
patina) ve nakkaşlık kullanılarak
görüntüsü iyileştirildi.
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