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ANASTAS�AD�S’TEN
HATA ÜSTÜNE HATA

Sayfa 3’teRifat SA�T

AK PART� 
DE����R (M�)?

Arnavutluk’ta 1990’l� y�llar�n ba��ndan itibaren filizlenip kök
salan FETÖ, 15 Temmuz sonras� çökü� sürecine girdi

ARNAVUTLUK’ta daha önce 18 Haziran olarak
belirlenen genel seçimlerin 25 Haziran’da
düzenlenece�i bildirildi. Arnavutluk Ba�bakanı
ve iktidardaki Sosyalist Parti (PS) Genel Ba�kanı
Edi Rama ile ana muhalefetteki Demokrat Parti
(PD) Genel Ba�kanı Lulzim Basha arasında yapı-
lan toplantının ve gece yarısından sonra varılan
anla�manın detayları kamuoyuyla payla�ıldı. PS
ve PD tarafından yapılan ortak yazılı açıklama-
da, ülkede genel seçimler için belirlenen 18
Haziran tarihinin 25 Haziran’a ertelenmesi
konusunda mutabık kalındı�ı belirtildi.

Arnavutluk’ta genel
seçim hazırlı�ı

YUNANİSTAN'da, hükümetin kreditör-
lerle ilave kemer sıkma önlemlerine iliş-
kin yaptığı anlaşmayı protesto eden kamu
ve özel sektör çalışanları başkent Atina'da
gösteri yaptı. Yunanistan Kamu
Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve İşçi
Sendikaları Genel Konfederasyonunun
(GSEE) çağrısıyla Sintagma Meydanı'nda
gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında
yüzleri maskeli bir grup polislere molotof-
kokteylli saldırıda bulunarak meclise gir-
meye çalıştı. Polisle çatışan göstericiler

meclis binası önünde bulunan meçhul
asker anıtının yanındaki nöbetçi kulübesi-
ni ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz
kullanarak müdahale etti. Mecliste üçüncü
kurtarma programı kapsamında ilave
kemer sıkma tedbirleri içeren torba yasa
tasarısıyla ilgili tartışmaların sürdüğü sıra-
da meydana gelen olaylarda göstericiler
bazı iktidardaki SYRIZA'nın posterlerini
yaktı. Göstericilerin saldırısına uğrayan
bir gazeteci yaralanırken, 3 kişinin gözaltı-
na alındığı belirtildi.

FETÖ, Arnavutluk’ta
CAN ÇEK���YOR

YILLARCA Arnavut halk�na
“Türkiye’nin deste�iyle ülke-
de faaliyet gösterdi�ini”
anlatan FETÖ, darbe giri�i-
minden sonra elindeki
medya organlar�n� da kulla-
narak “kara propaganda”
yapmas�na kar��n Arnavut
halk�n� kand�ramad�. Türkiye
sevdal�s� Arnavutlar, özellik-
le Türk televizyonlar�ndan
ve haber sitelerinden olay�n
gerçek yüzünü ö�renerek,
FETÖ’nün yalanlar�na itibar
etmedi. FETÖ, halk�n deste-
�ini kaybetmeye ba�lad���n-
da Türkiye’nin diplomatik
giri�imleriyle de büyük bir
darbe yedi. Arnavutluk

E�itim ve Spor Bakanl���n�n
talimat�yla, FETÖ’nün
kamuoyuna “Türk okulu”
olarak lanse etti�i e�itim
kurumlar�nda Türk simgele-
rinin kullan�lmas� yasaklan�r-
ken, “hiçbir �ey olmam��
gibi” ast��� Türk bayraklar�
da indirildi. E�itim kurumla-
r�n� “son kale” olarak gören
FETÖ, Maarif Vakf�n�n ülke-
de çal��malara ba�lamas�yla
iyice ç�kmaza girdi.
Arnavutluk halk�, Türkiye
örne�inden hareketle, ben-
zer olumsuzluklarla kar��la�-
mamak için ülkenin bir an
önce FETÖ’den temizlenme-
sini bekliyor. 3’te

5’te

KOSOVA PARLAMENTOSU milletve-
kili Duda Balye, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, hem Avrupa’ya hem de dün-
yaya nasıl bir lider olunması gerektiğinin
örneği olduğunu söyledi. Kosova
Meclisi’nde yaptığı her açıklama Kosova
basınında gündem olan ve güzelliğiyle de
kamuoyunda dikkat çeken Boşnak
Milletvekili Duda Balye,  Türkiye
Cumhuriyeti’nin her zaman Kosovalı
Boşnakların yanında olduğunu söyledi. 

YUNAN�STAN Y�NE KARI�TI

Kosovalı Bo�nak vekilden Erdo�an’a övgüler

3’te

BOSNA HERSEK'in Foça kentinde bulunan ve
1992'de Sırplar tarafından yıkılan Foça
Hünkar Camisi, T�KA tarafından yeniden in�a
edildi. Ba�bakan Yardımcısı Veysi Kaynak,
Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye 500 yıl ada-
letle ve ba�ka hiçbir milletin dinine, inancına,
kültürüne müdahale etmeden hükmetti�ini
söyledi. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da
hüküm sürdü�ü 500 yıl boyunca Foça’ya da
büyük önem verdi�ini kaydetti.

Sırpların yıktı�ı cami 
25 yıl sonra ibadete açıldı

5’te

KARADA�’ın ba�kenti Podgoritsa’da bulunan
Karada� Kadın Lobisi Meslek Edindirme
Merkezi’nin tadilatı ve donanımı Türk ��birli�i ve
Koordinasyon Ajansı Ba�kanlı�ı (T�KA) tarafından
tamamlanarak hizmete açıldı. Kadın Sı�ınma
Evinde barınan ma�dur kadınların topluma
kazandırılması ve meslek sahibi olarak ya�am
standartlarının iyile�tirilmesi için Karada� Kadın
Lobisi bünyesinde kurulan, kuaför, diki� ve bilgi-
sayar kurslarının verildi�i “Meslek Edindirme
Merkezi’nin” tadilat ve donanımı T�KA tarafın-
dan tamamlanarak hizmete açıldı.

T�KA, Karada�’da kimsesiz
kadınlara kucak açtı

3’te

ADR�YAT�K'in yeni yat�r�m cenneti
Karada� (Montenegro), Türk yat�r�m-
c�s�n� bekliyor. Son y�llarda
Amerika'dan Katar'a pek çok büyük
yat�r�mc�n�n gözdesi haline gelen
Avrupa'n�n en genç ülkesi, Türk yat�-
r�mc�lar� ve Avrupa'da ya�am hayali
kuranlar� bekliyor. Do�as� ve tarihi ile
Adriyatik k�y�lar�n�n yeni destinasyo-
nu Montenegro'nun iki y�l içinde
Avrupa Birli�i'ne girmesi bekleniyor.
Bu süreçte Avrupa'da ya�amak ya da
yat�r�m yapmak isteyen Türkler için
Montenegro kaç�r�lmayacak f�rsatlar
sunuyor. Montenegro geçti�imiz
aylarda NATO üyesi oldu, böylece
S�rbistan ya da H�rvatistan ile ilgili
endi�e duyan yat�r�mc�n�n endi�eleri
giderildi. Daha da önemlisi
Montenegro hukuk sistemi olarak
tüm Kopenhag kriterlerini yerine
getirmekte. Böylece yat�r�mc�lar, hak-
lar�n�n sa�lam bir hukuk sistemi ile
korundu�unun bilincinde. 3’te
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Bu yıl beşincisi düzenlenen Genç
Türkiye Zirvesi’nde “Ekonominin
Yeni Paradigması: Dijital Finans”

başlıklı panelde konuşan Genel Müdür
Kenan Bozgeyik, PTT’nin köklü geçmi-
şine ve vatandaşın hayatındaki önemli
yerine işaret ederek, “Ülkemizin istik-
lalinde ve istikbalinde olan PTT, 176
yıldır hizmet ediyor” dedi. PTT’nin
tarihi boyunca önemli çalışmalar ger-
çekleştirdiğini ve günün teknolojisini
en iyi şekilde uyguladığını vurgulayan
Genel Müdür Bozgeyik, “PTT’nin bir
dünya markası olması için dijital dönü-
şümümüzü de hızla yapıyoruz. Bunun
için öncelikle dijital bankacılıkla ilgili
adımlarımızı attık. Biz posta-kargoda,
e-ticarette, lojistikte, bankacılık alanın-
da çok hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz.
Bunu ülkemiz için, gelecek nesillerin
daha müreffeh yaşaması için yapıyo-
ruz” diye konuştu. Genel Müdür
Kenan Bozgeyik, PTT’nin dijital dönü-
şümle ilgili çalışmalarına dair bilgiler
de aktardı. PTT’nin elektronik ödeme
kuruluşu olmasına imkan tanıyan
Kanun Hükmünde Kararname’nin
yakın zamanda yayımlandığını ifade
eden Genel Müdür Bozgeyik,
“Bununla sadece Türkiye’de değil,
dünyada elektronik ödeme sisteminde
lider kuruluşlardan biri olma adına
adım attık. Türkiye’nin elektronik
ödeme kuruluşu olmakla kalmayıp
daha ileri teknolojileri, yapay zekayı
kullanarak dünyanın varmış olduğu
teknolojik devrimde geri kalmamak
üzere adımlar atıyoruz” dedi.

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) Yönetim Kurulu Ba�kan� ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin bir dünya markas� olmas� için dijital dönü�ümü de h�zla
gerçekle�tirdiklerini belirterek, “Türkiye’de dijital paran�n öncülü�ünü PTT yapacak” dedi

Türkiye’de dijital paran�n
öncülü�ünü PTT yapacak

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, panelde kendisi-
ne yöneltilen “PTT’nin üç-dört sene ileriki gelecek-
te dijital ödeme platformu olarak da faaliyet yapma
planı var mı? Dijitalden de PTT’yi kullanabilecek
miyiz?” sorusu üzerine, “Çok ileri tarihe gittiniz, 6
ay sonra kullanacağız inşallah… Bu kurumlarımı-
zın ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu bil-
diğimiz için gece gündüz bunun çalışmasını yapı-
yor ekibimiz. Az önce ifade ettim, yakın zamanda
bununla ilgili yasal düzenleme çıktı. Bütün kuru-
luşlarımızla topyekûn bunun hazırlığını yapıyo-
ruz. Muhtemelen 2017 yılını bitirmeden elektronik
ödeme ile ilgili ödemeleri de almaya başlayacağız”
değerlendirmesinde bulundu. Genel Müdür
Bozgeyik, dijital para ile ilgili bir soru üzerine de
“Biz aslında bunun yasal adımlarını tamamladık,
şu anda teknik ve teknolojik adımlarıyla ekip çalı-
şıyor. Çok hızlı bir şekilde dijital paraya geçilecek
ve Türkiye’de bu işin öncülüğünü de PTT yapacak.
Bütün PTT ekibi, Bakanlığımız gece gündüz koş-
turuyor, ben herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

6 AY SONRA TAMAM

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ege Üniversitesi
Türk Halk Dansları
Topluluğu

(TÜHAD) tarafından
“35. Yıl Galası – Emre
Oral Burç” konseri Ege
Üniversitesi Prof. Dr.
Yusuf Vardar MÖTBE
Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. İki bölüm
şeklinde gerçekleştirilen
programın ilk bölümün-
de, Türk Halk Müziği
Sanatçısı Emre Oral Burç
sevilen türküleri seslen-
dirdi. Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı’ndan
mezun olan Sanatçı Emre
Oral Burç
“Üniversitemize bağlı
halk oyunları kolları
TÜHAD’a otuz beş yıldır
bizimle olduğu için tüm
içtenliğimle teşekkür
ediyorum. İyi ki varsın
TÜHAD” diye konuştu.
Sanatçı Emre Oral Burç,
konserde  izleyicileri
kendine hayran bıraktı.
Etkinlikte, Türk Halk
Müziği Sanatçısı
Hüseyin Turan’da konuk
sanatçı olarak kısa bir

sahne performansı sergi-
ledi. 

SAHNE 
RENGÂRENK

OLDU

Ege Ajans’ın haberine
göre; Genel
Koordinatörlüğünü
Burhan Duman’ın yaptı-
ğı programın ikinci kıs-
mında ise Türk Halk
Danslarının çeşitli yöre-
lerden örnekleri izleyici-
ler ile paylaşıldı. Doğu

Anadolu, Güney Doğu
Anadolu, Karadeniz,
Marmara, Ege ve
Akdeniz Bölgesi’nden
oyunların sergilendiği
gösteride,  izleyenler
keyifli bir akşam geçirdi.
Program sonunda ise
sözü alan Burhan
Duman gösteriye katılan
seyirciler başta olmak
üzere, TÜHAD bünye-
sinde görev yapan eğit-
menlere ve dansçılara
teşekkür etti

TÜHAD’ın 35’inci yılı renkli
görüntülere sahne oldu
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PODGOR�TSA
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Karadağ’ın başkenti
Podgoritsa’da bulunan
Karadağ Kadın Lobisi

Meslek Edindirme
Merkezi’nin tadilatı ve dona-
nımı Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından
tamamlanarak hizmete açıldı.
www.yenibalkan.com sitesi-
ne göre; Karadağ’ın başkenti
Podgoritsa’da 17 yıldır faali-
yet gösteren “Karadağ Kadın
Lobisi” şiddete maruz kalmış
kadın ve çocuklara yönelik
bir sığınma evi olarak faaliyet
gösteriyor. Kadın Sığınma
Evinde barınan mağdur
kadınların topluma kazandı-
rılması ve meslek sahibi ola-
rak yaşam standartlarının iyi-
leştirilmesi için Karadağ
Kadın Lobisi bünyesinde
kurulan, kuaför, dikiş ve bil-
gisayar kurslarının verildiği
“Meslek Edindirme
Merkezi’nin” tadilat ve dona-

nımı TİKA tarafından
tamamlanarak hizmete açıldı.
Açılış törenine Türkiye
Karadağ Büyükelçisi Serhat
Galip, Karadağ İçişleri
Bakanlığı yetkilileri, Karadağ
Emniyet Müdürlüğü yetkili-
leri, Sivil toplum kuruluşları,
TİKA yetkilileri ve çok sayı-
da davetli katıldı. Türkiye
Karadağ Büyükelçisi Serhat
Galip, Türkiye’nin, TİKA
eliyle Karadağ halkının ihti-
yaç duyduğu her alanda işbir-
liğine hazır olduğunu vurgu-
layarak, projede emeği geçen
herkese teşekkürlerini iletti.
TİKA Karadağ Koordinatörü
Ahmet Altun ise, TİKA’nın
Karadağ’da hayatın her alanı-
na dokunan projeler gerçek-
leştirdiğini belirtti. Proje’nin
şiddet mağduru kadınların
topluma kazandırılması ve
meslek sahibi olarak kendi
ayaklarının üzerinde durabil-
meleri açısından önemine
değinen Altun, Karadağ’da
sosyal alanlara yönelik proje-
lerin devam edeceğini sözle-
rine ekledi.

T�KA Karada�’da
kimsesiz kad�nlara
UMUT OLUYOR

PODGOR�TSA
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

İsmi 1950’li yıllarda Monte Carlo ile
anılan ancak sonrasında uzun süre
gözlerden uzak kalan Montenegro

(Karadağ), bağımsızlığını kazanması-
nın ardından tüm dünyada yatırım
devlerinin gözdesi haline geldi. Doğası
ve tarihi ile Adriyatik kıyılarının yeni
destinasyonu Montenegro'nun iki yıl
içinde Avrupa Birliği'ne girmesi bekle-
niyor. Bu süreçte Avrupa'da yaşamak
ya da yatırım yapmak isteyen Türkler
için Montenegro kaçırılmayacak fırsat-
lar sunuyor. www.haberler.com sitesi-
ne göre; Montenegro'nun çalışma ve
oturma izni konusunda tek uzman şir-
keti olan Hexagon Hexagon'un kurucu
ortağı Hakan Aksu ülkenin gelişen
ekonomisini ve Türk şirketlerini bekle-
yen yatırım fırsatlarını anlattı. Hakan
Aksu, Avrupa'nın en genç ülkesi,
Adriyatik'in incisi Montenegro'nun
yatırım fırsatlarının birçok yabancı
yatırımcının ilgisini çektiğini ama
Montenegroluların özellikle

Türkiye'den gelecek yatırımcıları bek-
lediğini söyledi. Aksu, "Türkiye'den
büyük beklentileri olan
Montenegro'dan özellikle Türk yatı-
rımcılara davet var. Yanı başımızda
bulunan bu genç ülkede çeşitli yatırım
fırsatları Türkleri bekliyor" dedi.
Montenegro'nun, ortak geçmişimiz
sebebiyle Türklere yakın olduklarını
söyleyen Hakan Aksu sözlerini şöyle
sürdürdü: "Osmanlı'nın iz bıraktığı
kardeş coğrafyalar ile kültürel ve eko-
nomik köprülerin sürdürülmesi açısın-
dan Montenegro önemli bir noktada
yer alıyor. Son dönemlerde kurulan
sıcak siyasi ilişkiler sonucunda da
Türkiye'den Doğuş Grubu, Net
Holding, Global Yatırım Holding,
Gintaş, Tosyalı Holding gibi Türk şir-
ketleri Montenegro'da ciddi faaliyetler-
de bulundular. Özellikle turizm yatırı-
mı konusunda Türkiye'den büyük
beklentileri olan Montenegro'da orta
ve küçük ölçekli şirketler için de pek
çok cazip yatırım fırsatları var. Biz de
hangi yatırımların nasıl yapılabileceği
konusunda uzman ekibimizle danış-
manlık hizmeti veriyoruz" dedi.

T�RAN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Arnavutluk Başbakanı ve
iktidardaki Sosyalist Parti
(PS) Genel Başkanı Edi

Rama ile ana muhalefetteki
Demokrat Parti (PD) Genel
Başkanı Lulzim Basha arasında
yapılan toplantının ve gece yarı-
sından sonra varılan
anlaşmanın detayları
kamuoyuyla paylaşıldı.
www.balkantime.net
sitesinin haberine göre;
Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Bujar
Nishani’den genel seçim-
lerin bir hafta ertelenme-
sine ilişkin kararname
çıkarması talep edilirken,

muhalefet partilerinin 26 Mayıs’a
kadar aday kaydı yaptırabileceği
kaydedildi. Anlaşma çerçevesin-
de muhalefetin başbakan yar-
dımcılığı, içişleri, eğitim, sağlık,
sosyal refah, maliye ve adalet
bakanlıklarının yanı sıra merkez
seçim komisyonu başkanlığı ve
kamu denetçiliği için de adaylar
göstereceği ifade edildi.

Arnavutluk, 25 Haziran’da
GENEL SEÇ�ME G�D�YOR

Arnavutluk’ta 1990’l� y�llar�n ba��ndan itibaren filizlenip
kök salan FETÖ, 15 Temmuz sonras� çökü� sürecine girdi

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’ta 1990’lı yılların
başından itibaren filizlenip
kök salan Fetullahçı Terör

Örgütü (FETÖ), Türkiye’de geçen
yıl 15 Temmuz’da 249 kişinin şehit
edildiği kanlı darbe girişiminin
tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi
Arnavut halkına da anlatılması ve
Türkiye’nin diplomatik girişimle-
riyle zor günler yaşıyor. www.bal-
kantime.net haber ajansının AA’ya
dayanarak verdiği analize göre;
terör örgütünün Balkanlar yapılan-
masında önemli bir yere sahip olan
Arnavutluk, halkın dini ve manevi
duygularını istismar eden faaliyet-
ler yürüten FETÖ yapılanmasıyla
1990’lı yılların başında tanıştı.
Başkent Tiran ile İşkodra ve Draç
şehirlerinde ilköğretim okulları ve
liseleri bulunan FETÖ, bu okullar-
da ülkenin önde gelen iş adamları
ve siyasetçilerinin çocuklarına eği-
tim verdi. Örgüt bu yolla yıllarca
iş, siyaset ve ekonomi çevrelerini
etkisi altına almayı başardı. Dini
eğitimi de gelir kapısı gören FETÖ,
Arnavutluk’ta yüksek öğretim ala-
nında iki üniversiteyi kontrolüne
aldı. Örgüt, 1994’te kurulan bir
başka vakıf aracılığıyla da dini eği-
time el attı. FETÖ, Kavaja, Korça,
Berat, Elbasan ve Tiran’daki ücret-
siz eğitim veren okulları özelleşti-
rip idaresi altına aldı ve “bağış” adı
altında velilerden topladığı para-
larla kendine yeni bir gelir kapısı
açtı. Örgüt, Türkiye’de eğitim alan
örgüte yakın Arnavut öğrencileri,
ülkelerine döndüklerinde
Arnavutluk İslam Birliği (KMSH)
içine yerleştirerek, Birliği de kont-
rol altına aldı. Terör örgütünün, ila-
hiyatçı olmayan mevcut birlik baş-
kanının seçilmesinde de etkisi
olduğu belirtiliyor. FETÖ ülkede,
okul öncesi eğitim kurumlarından
yabancı dil kurslarına, sivil toplum
kuruluşlarından turizme, medya-

dan yayınevlerine kadar birçok
alanda faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşla irtibat halinde.

HİMMET PARALARI

Kuruluşlarının elde ettiği gelirin
yanı sıra yıllarca “himmet” paraları
ile halkın dini duygularını kullana-
rak topladığı fitre, zekat gibi yar-
dımlarla kendisine büyük bir
finansal güç sağlayan FETÖ için 15
Temmuz 2016’da Türkiye’de ger-
çekleştirilen kanlı darbe girişimiyle
işler tersine dönmeye başladı.
Yıllarca Arnavut halkına
“Türkiye’nin desteğiyle ülkede faa-
liyet gösterdiğini” anlatan FETÖ,
darbe girişiminden sonra elindeki
medya organlarını da kullanarak
“kara propaganda” yapmasına
karşın Arnavut halkını kandırama-
dı. Türkiye sevdalısı Arnavutlar,
özellikle Türk televizyonlarından
ve haber sitelerinden olayın gerçek
yüzünü öğrenerek, FETÖ’nün
yalanlarına itibar etmedi. FETÖ,
halkın desteğini kaybetmeye başla-
dığında Türkiye’nin diplomatik

girişimleriyle de büyük bir darbe
yedi. Arnavutluk Eğitim ve Spor
Bakanlığının talimatıyla,
FETÖ’nün kamuoyuna “Türk
okulu” olarak lanse ettiği eğitim
kurumlarında Türk simgelerinin
kullanılması yasaklanırken, “hiçbir
şey olmamış gibi” astığı Türk bay-
rakları da indirildi.

MAARİF VAKFI

Bu büyük girişimin de halk üzerin-
de etkili olduğu Arnavutluk’ta
örgüt, ekonomik zorluklar yaşama-
ya başladı. Bilinçlenen halkın
“himmet” vermeyi kesmesi, nerede
kullanılacağı belli olmayan fitre,
zekat, kurban gibi bağışları yapma-
ması örgütün finans kaynaklarını
kuruttu. Eğitim kurumlarını “son
kale” olarak gören FETÖ, Maarif
Vakfının ülkede çalışmalara başla-
masıyla iyice çıkmaza girdi.
Elindeki eğitim kurumlarını kay-
betmek istemeyen örgüt, okullara
yeterli öğrenci kaydı alamaması
üzerine dini mekanları reklam için
kullanmaya başladı. FETÖ ile irti-

batlı okulların diplomalarının
Türkiye tarafından tanınmaması
kararının da veli kanaatleri üzerin-
de etkili olduğu Arnavutluk’ta,
cami cemaatine cuma hutbelerinde
ve vaazlarda, örgütle irtibatlı okul-
lara öğrenci gönderilmesi konu-
sunda telkinde bulunuluyor.
Özellikle örgütün kontrolündeki
Arnavutluk İslam Birliğine
(KMSH) bağlı 5 medreseye öğrenci
çekilmesi yönünde camiden yapı-
lan çağrılara, darbe girişiminde
“ölüme neden oldukları” için dini
itibarı da yerle bir olan FETÖ’ye
karşı çıkan halk itibar etmiyor.
Arnavutluk halkı, Türkiye örneğin-
den hareketle, benzer olumsuzluk-
larla karşılaşmamak için ülkenin
bir an önce FETÖ’den temizlenme-
sini bekliyor. Başta Arnavutluk
İslam Birliğinin FETÖ unsurların-
dan temizlenmesi, ücretsiz medre-
seleri “bağış” yoluyla ücretli hale
getirerek vatandaşı mağdur eden,
dini değerlerden uzaklaştıran birli-
ğin bir an önce asli görevine dön-
mesi bekleniyor.

ADR�YAT�K’�N �NC�S�
MONTENEGRO’YA
YATIRIM ÇA�RISI

Ünlü eski Yunanl� filo-
zof Heraklitos,
Artemis tap�na��nda

çocuklarla oyun oynarken
yan�na gelen Efeslilere �öyle
dedi�i rivayet edilir:
“De�i�meyen tek �ey de�i�i-
min kendisidir” De�i�imden
kas�t de�i�tirilenin ille de ebe-
diyen saf d��� b�rak�lmas�
de�ildir. De�i�en de de�i�ir,
de�i�ilen de bir gün tekrar geri
gelerek görev alabilir. Hiç kimse
de�i�imden korkmas�n. �nsan�n
bizatihi kendisi bile hücresel olarak
sürekli fizyolojik olarak de�i�iyor,
yenileniyor. �ki ay önceki siz asl�n-
da bugünkü siz de�ilsiniz. Sürekli
bir de�i�im söz konusu. Ayn�
Yunanl� filozof Heraklitos (�smi
içinde “Ak” sözcü�ünün olmas�
tamamen tevafuktur) �u önemli söz-
leri de söylemi�: “ Beklenmedik
olan� beklemedikçe, onu bulamaya-
caks�n” ve “Kar��tlar yararl�d�r, en
iyi uyum  farkl�l�klardan ç�kar” .
Herkes de�i�imden yanad�r ama
kendisinin de�i�mesini hiç istemez.
Ara�t�rd�m, ünlü edebiyatç�m�z
Ahmet Hamdi Tanp�nar, “Hiç
kimse de�i�ime kar�� de�ildir, yeter
ki ucu kendisine dokunmas�n”
demi�.  Edebiyatç�dan ç�kan çok
önemli bir siyasi söz bence.

BA�ARILI DE����YOR,
BA�ARISIZ 

DE���M�YOR

AK Parti de�i�ir mi ? sorusuna,
asl�nda zaten sürekli bir de�i�im
içinde diyebiliriz. AK Parti’nin 16
y�ll�k tarihinde bu de�i�iklikleri
görmeniz mümkün. Belki de bu
de�i�iklikler, AK Parti’nin ba�ar�-
s�nda önemli bir araç vazifesi gör-
mektedir. ��in ilginç taraf� ba�ar�l�
ve sürekli seçim kazanan bir parti
olarak AK Parti’de de�i�imler olur-
ken, sürekli seçim kaybeden ba�ar�-
s�z bir CHP’de de�i�iklik ancak
zoraki ve depremsel
(Kasetlerle)  olur. Oysa de�i�im,
de�i�en �artlara uyum için veya çar-
k�n i�lemeyen ve bozulan taraflar�-
n�n tespit edilerek bunlar�n de�i�ti-
rilmesiyle olur.  Göreceksiniz
de�i�meyen ya de�i�ecek ya da
tamamen de�i�ecek.
Siyaseti futbola benzetirim. Belki
ilerde futbol ve siyaset üzerine uzun
bir yaz� da kaleme alabilirim.
Futbolda teknik direktör, oyun an�n-
da veya daha sonra kadroda de�i-
�ikliklere gidebilir. Bir oyuncu
oyun an�nda yorulabilir ya da tak�m

oyununu aksatabilir. Bunu tespit
edip do�ru oyuncuyla de�i�tirmek
teknik direktörün görevidir. Burada
iki �ey önemlidir. Oyuncular geçici
olarak de�i�tiriliyor ve farkl� maç-
larda farkl� görevlerde bu oyuncula-
ra görev veriliyorsa sorun yok.
Ama bazen bir futbolcu oyun s�ra-
s�nda de�i�tirildi�inde sinirlenip
formas�n� yere at�yorsa affedilemez.
Futbolcunun tak�ma asla küsmeye
hakk� yoktur. Bir oyundan ç�kar
belki gelecek maçta veya gelecek
sezon oynar. Hatta belki futbolcu
olarak de�il gerekirse antrenör,
malzemeci veya sade bir taraftar
olarak tak�m�na destek vermeye
devam eder. Do�ru olan budur. Ya
da oyuncu ya�lanm�� veya sakatlan-
m��sa ve bu yüzden tak�ma veda
ediyorsa bunda da sorun yok.
Ancak oyuncu e�er �ike yapt�ysa ve
tak�m�n� satt�ysa o zaman ciddi
sorun vard�r. Teknik direktör tak�m�
�ampiyon yapmak için do�ru
zamanda do�ru de�i�iklikleri yapar.
E�er tak�m �ampiyonsa de�i�iklik-
ler do�rudur. T�pk� AK Parti’de
oldu�u gibi. Kuruldu�undan beri
Türkiye �ampiyonu olan AK Parti,
teknik direktörünün do�ru kararla-
r�yla bu ba�ar�y� perçinlemi�tir.

N�Ç�N DE����M?

Olaya AK Parti aç�s�ndan bakmak
ta yanl��t�r. Esas konu ba�ta ülke-
miz Türkiye ve do�ru olarak gördü-
�ümüz tüm de�erlerimizdir.
Türkiye’nin ve dolay�s�yla onunla
beraber, vatanda�lar�m�z�n, çocukla-
r�m�z�n, torunlar�m�z�n gelece�i,
bölgede ve hatta bizlere umut ba�-
layan tüm dünyadaki insanlar�n
gelece�i, sayg� duydu�umuz ve
inand���m�z tüm de�erlerin devam�.
De�i�im gerekiyorsa bütün bunlar
için yap�l�r. Allah hep hay�rl�s�n�
nasip etsin. Allah karar vericilerin
yar ve yard�mc�s� olsun. Bizim tara-
f�m�z hep belliydi. Recep Tayyip
Erdo�an’� bir siyasetçi olarak de�il
do�ru bir insan ve Allah dostu bir
ki�i olarak gördük, inand�k in�allah
buna hep �ahitlik edece�iz. En do�-
rusunu Allah bilir.

Rifat SA�T

AK PART� 
DE����R (M�)?

rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBU

FETÖ’nün Arnavutluk’taki
SON ÇIRPINI�LARI
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Kosova Parlamentosu milletvekili Duda Balye,
Cumhurba�kan� Erdo�an’�n, hem Avrupa’ya hem de dünyaya
nas�l bir lider olunmas� gerekti�inin örne�i oldu�unu söyledi
PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Parlamentosu milletvekili Duda
Balye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
hem Avrupa’ya hem de dünyaya nasıl

bir lider olunması gerektiğinin örneği olduğu-
nu söyledi. www.kosovaport.com sitesinin
haberine göre; Kosova Meclisi’nde yaptığı her
açıklama Kosova basınında gündem olan ve
güzelliğiyle de kamuoyunda dikkat çeken
Boşnak Milletvekili Duda Balye,  Türkiye
Cumhuriyeti’nin her zaman Kosovalı
Boşnakların yanında olduğunu söyledi.
“Türkiye’nin Boşnaklara yönelik gücü ve des-
teği her zaman vardı ve her geçen gün daha
da güçlenmekte” diyen Balye: ‘Biz
Boşnakların Türkiye Cumhuriyetiyle çok sıkı
ilişkilerimiz var. Biz Boşnaklar geçimimizi
tarımla sağlıyoruz ve Türkiye bu konuda biz-
lere çok büyük destekler sunmaktadır. Boşnak
Bakanımız Rasim Demiri de Türkiye ile çok
sıkı dostluk içerisindedir. Başta Türkiye
Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi olmak üzere
bizlere her zaman sahip çıkmaktadırlar.
Maddi ve manevi her türlü desteği Türkiye
Cumhuriyeti’nden görmekteyiz. Biz Boşnak
halkı olarak gerek 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında, gerekse de 28 Kasım’da Prizren’deki
Türk Başkonsolosluğu’na yapılan molotoflu
saldırı sırasında her zaman Türkiye

Cumhuriyeti’nin yanında olduk,” ifadelerini
kullandı.

BOŞNAKLARIN ERDOĞAN’A
BÜYÜK SAYGISI VAR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan hakkında yapılan diktatör
benzetmesi bence çok yanlış” diyen Balye: ”
Recep Tayyip Erdoğan bence çok büyük bir
lider. ve biz Boşnakların kendilerine çok

büyük saygısı var. Mesela benim FETÖ’ye
bağlı Kosova’daki okullarında 3 çocuğum eği-
tim görüyordu, ancak 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra çocuklarımı o okullardan alıp
devlet okullarına kaydını yaptırdım. Erdoğan
çok disiplinli ve çok büyük bir lider. Bu hem
Türkiye için, hem  Avrupa için hem de dünya
için büyük bir liderin nasıl olması gerektiği
örneğidir. Kendisinin yürütmüş olduğu politi-
kayla çok beğeniyorum ve benim de kendisi-
ne çok büyük bir saygım var’ dedi.

K�br�sl� Rum lider Nikos
Anastasiadis ile Yunanistan
Cumhurba�kan� Prokopis

Pavlopoulos ve Ba�bakan Aleksis
Çipras K�br�sl� Rumlara göre dünya
Helenizminin en sad�k ve güçlü savu-
nucular�. Bu nedenle de gerek Ege
sorununda, gerekse de K�br�s konusun-
da ba�lar� bir türlü dertten kurtulmuyor.
Anastasiadis’in, kendi kendine gelin
güvey oldu�u ve ka��ttan kaplan oldu-
�unu unutup yapt��� hatalar� görünce
akl�ma geçmi�te seleflerinin Türkiye’yi
hiç yokmu� gibi varsayarak yapt�klar�
geri dönü�ü olmayan hatalar geliyor
hemen. Sonra da ak�ls�zl�klar�na
gülümsüyorum, 600 bin ki�ilik üfürük-
ten bir devletin, yan� ba��ndaki bir ta�
at�m� uzakta olan 82 milyonluk, bir
devleti yok sayarak yapt�klar� içi bo�
kahramanl�klara ve bunun sonucunda
u�rad�klar� hüsranlara. Makarios’un
muvafakati ile Yunanistan’�n 1964
Mart’�nda K�br�s adas�na gönderdi�i
20 bin ki�ilik tümen sayesinde kendini
aslanlar�n aslan� sanan Yorgos Grivas,
Küçük Asya Felaketinin, Rumca’da
Mikra Anatoliki Katastrophi olarak
tan�mlad�klar� 30 A�ustos 1922 tarihin-
de Yunan ordusunun denize dökülme-
sinin, öcünü almak mant��� ile Erenköy
bölgesinde bir avuç üniversiteli genci-
miz taraf�ndan savunulan Erenköy böl-
gesine sald�rma karar� alm��t�. Üstüne
üstlük sald�r� öncesinde Erenköy’de
Türkleri denize dökece�i ilanlar�n�
ba�ta Mahi olmak üzere Rum gazetele-
rinde yay�nlam�� ve Rum halk�n� bu
tarihi olay� da seyretmeye davet etmi�-
ti. Sadece 70 kilometre uzakta olan
Türkiye’yi “yok” saym��, müdahale
edebilece�ine ihtimal vermemi� 5
A�ustos 1964 günü müthi� bir say� ve
silah üstünlü�ü ile Erenköy’e sald�r-
m��t�. Sonucu tam bir hezimet oldu
Rumlar için. Türkiye’nin gönderdi�i
64 sava� uça��, kendilerini aslanlar
zanneden RMMO mensuplar�n� tav�a-
na dönü�türdü ve nas�l kaçacaklar�n�
�a��rd�lar. Bunu hazmedemeyen
Grivas, 15 Kas�m 1967 günü bu sefer
Makarios’un onay�n� almaya gerek
duymadan 2 bin ki�ilik bir askeri
güçle, say�lar� 100’ü geçmeyen müca-

hitlerle savunulan Geçitkale ve
Bo�aziçi köylerine sald�rd� ve
mücahit karde�lerimizin cephane-
lerinin bitmesi sonras�nda da köy-
leri ele geçirdi. Baz�lar�n�n üzerle-
rine mazot dökülüp yak�larak
�ehit edilen 24 kayb�m�z oldu.
Ak�amüstü iki köyü ayn� anda ele
geçiren Grivas ellerini ovu�turur-

ken, daha sabah olmadan Türkiye’nin
Yunanistan’a verdi�i son derece a��r
“Yaz�l� Nota”yla köyler bo�alt�lm��,
Grivas s�n�r d���na gönderilmi� ve 20
bin ki�ilik Yunan Tümeni adadan
ayr�lmak zorunda kalm��t�. Rumlar bu
ak�ls�zca sald�r�n�n olumsuz etkilerini
20 Temmuz 1974 tarihine adaya ayak
basan TSK’�n kar��s�nda tutunamaya-
rak a��r bir �ekilde ödediler.

ANLAYANA 
S�VR�S�NEK SAZ

15 Temmuz 19754 günü, geçmi�ten
ders al�nmay�p Türkiye’yi gene yok
say�p, “nas�l olsa adaya müdahale ede-
mez” mant��� ile K�br�s adas�n�
Yunanistan’a ba�lamak amaçl� yap�lan
darbenin sonucunda adan�n üçte birini
bir daha ele geçirememek üzere kay-
betmi�lerdi. 1997 ba��nda ba�layan ve
1998 sonuna do�ru füzelerin
Yunanistan’a konu�lanmas� ile sonuç-
lanan dönemin Rum hükümetinin ald�-
�� S300 füzelerinin K�br�s’a konu�lan-
d�r�lmas� krizi ise bir ba�ka aptall�kt�.
Türkiye bölgesel a��rl���n� Rum hükü-
metinin üzerinde hissettirince Ruslara
ödenen 270 milyon Dolar bo�a gitmi�
ve S300 füzeleri Girit’e yerle�tirilmek
zorunda kal�nm��t�. �imdi bu füzeler
tamamen NATO’nun kontrolünde
olmak üzere Girit da�lar�nda güne�len-
mekte. Do�u Akdeniz’de var oldu�u
iddia edilen do�algaz konusunda
May�s 2012’de Avrupa Komisyonu
ba�kan� Herman Van Rompuy’un, 17
Nisan 2017’de Rusya D��i�leri Bakan�
Lavrov’un, 5 May�s 2017’de ABD
K�br�s Büyükelçisi Kathleen
Doherty’in ve 10 May�s 2017’de ABD
D��i�leri Bakanl���n�n yapt��� “K�br�sl�
Türklerle adilane bir �ekilde do�algaz
ve petrol payla�man K�br�s sorununa
çözümü kolayla�t�racakt�r” uyar�lar�na
kulak vermeyen Anastasiadis’in
“Türkiye’yi ve K�br�sl� Türkleri yok
say�p” dikkate almamas� yeni bir hezi-
metin habercisi gibi. “Anlayana sivri
sinek saz, anlamayan davul zurna az”
atasözü büyüklerimiz, atalar�m�z tara-
f�ndan bo�una söylenmemi�…   

Prof.Dr. Ata ATUN

ANASTAS�AD�S’TEN
HATA ÜSTÜNE

HATA

CENEVRE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Diyalog Bakan Vekili
Edita Tahiri Cenevre’de
görüştüğü Sudan Dışişleri

Bakanı İbrahim Ahmed
Ghandour’dan Kosova’nın tanın-
masını istedi. Tahiri, Kosova’nın
bağımsızlığı ve devlet yapılanma-
sı ve Euro-Atlantik bütünleşme-
sinde kaydettiği ilerleme Sudan’ın
Kosova’yı bağımsız bir ülke ola-
rak tanınması için yeterli gerekçe
olduğunu söyledi. www.dunya-
bulteni.net sitesine göre;
Uluslararası Adalet Mahkemesi
Kosova Bağımsızlık
Deklarasyonu’nu yasl olarak
değerlendirildiğini hatırlatan
Edita Tahiri, Kosova bağımsızlığı-
nın uluslararası hukuka uygun
olduğuna işaret etti. Son dokuz
yılda Kosova’nın bölgede barış,

istikrar ve komşuluk ilişkilerine
en fazla katkıda bulunan ülkeler-
den biri olduğunu söyleyen
Tahiri, İstikrar ve Ortaklık
Anlaşması imzaladığı gibi NATO
ile resmi bağlarını da kurmaya
başladığını belirtti. Şimdiye kadar
BMÖ üye ülkelerinden yarısından
fazlasının, 114 ülkenin, Kosova’yı
tanıdığına da vurgu yapan Tahiri,

Afrika ülkelerinden yarısından
çoğu olmak üzere Mısır ve
Türkiye gibi Sudan’ın müttefikle-
rinin de Kosova bağımsızlığını
tanıdığını hatırlattı. Sudan
Dışişleri Bakanı Ghandour, ülkesi-
nin Kosova’da durumu dikkatle
izlediğini ve Kosova bağımsızlığı-
nı tanıma konusunu ciddi bir
şekilde değerlendirdiğini bildirdi.

PR�ZREN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Türkiye'deki İstanbul Bilim
Koleji öğrencilerinin kendi
aralarında topladıkları harç-

lıklarla, Kosova'daki 50 ihtiyaç
sahibi Türk öğrenciye bisiklet
dağıtıldı. İstanbul Bilim Koleji ile
Prizren'deki kardeş Mustafa Baki
İlköğretin Okulları arasında ger-
çekleşen "Kosova-Türkiye Ortak
Kültürlerde Buluşma Projesi" kap-
samında Kosova Demokratik
Türk Partisi'nin(KDTP) desteğiyle
Prizren'deki Mustafa Baki
İlköğretim okulu öğrencilerine 50
adet bisiklet dağıtıldı. Prizren'deki
KDTP ofisinde düzenlenen dağı-
tım töreninde konuşan İstanbul
Bilim Koleji Müdürü Rahmi
Güler, Kosova gibi dost bir ülkeye

misafir olmaktan dolayı duyduk-
ları mutluluğu dile getirdi.
www.haberler.com sitesine göre;
Güler, "Buradaki kardeşlerimizle
bir ve beraber olmaktan fevkalade
onur duyuyoruz. Özellikle KDTP
ve Mustafa Baki İlkokulu ile mev-
cut iş birliğimizin artarak devam
etmesini istiyoruz" ifadelerini kul-
landı. KDTP Genel Başkanı ve
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar da İstanbul Bilim
Koleji'ne hediye edilen bisikletler
için teşekkür ederek, bu tür proje-
lerinin gelecekte de süreceğini
dile getirdi. Projenin son derece
anlamlı olduğuna işaret eden
Yağcılar, "Bugünkü teknoloji
çağında gençlerimize, çocukları-
mıza daha sağlıklı yaşama imkanı
sunmak bize ayrı bir mutluluk
veriyor." diye konuştu. 

DRAGA� - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Mehmetçik, Kosovalılara desteğini eksik
etmiyor. Kosova Güney Müşterek Bölgesel
Birlik Komutanlığı'nın girişimleriyle

Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev
yapan Türk ve Polonyalı sağlık subayları Dragaş'a
bağlı Restelica köyünde sağlık taraması faaliyeti
gerçekleştirdi. www.haberler.com sitesinden alınan

bilgilere göre; Restelica köyündeki sağlık taramasın-
da 75 vatandaşın sağlık taramasının yapıldığı belir-
tildi. Mehmetçik ve Polonya askerlerinin
Restelica'da yaptığı sağlık taramasının ardından
Orahovaç bölgesinde de 30 vatandaşında sağlık
taramasından geçtiği belirtildi. Kosova'da 1999
yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında
görev yapan Türk askeri her türlü destekle Kosova
halkına yardım etmeye devam ediyor.

Kosoval� Bo�nak vekilden
TÜRK�YE ÖVGÜSÜ

Mehmetçik’ten, Kosovalı ya�lılara sa�lık taraması

TÜRK�YE'DEK� Ö�RENC�LERDEN
KOSOVALI ÇOCUKLARA B�S�KLET

Sudan’dan Kosova’nın
tanınmasını istendi
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BLAGAY
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bosna Hersek'in güneyinde-
ki Blagay kasabasında, böl-
geye Osmanlılardan önce

Anadolu' dan gelen dervişlerin
kurduğu Blagay Tekkesi'nde,
geleneksel 'Mevlit ve Zikir
Günleri' programı düzenlendi.
Hersek bölgesinde, bilinen en
eski dini-kültürel etkinlik olma
özelliği taşıyan ve bu yıl 42.
düzenlenen "Mevlit ve Zikir
Günleri'ne" Bosna Hersek ve
bölge ülkelerden on binlerce kişi
katıldı. www.dunyabulteni.net’e
göre; Saraybosnalı Zahira Buzo,
Mevlit ve Zikir Günleri'ne her yıl
katıldığını ifade ederek, "Bu
etkinlik benim için çok önemli,
bu nedenle Saraybosna'dan
buraya yolculuk etmekten
gocunmadım. Burada olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum."
dedi. Sabija Buzo da ailelerinde
bu etkinliğe katılmanın bir gele-

nek haline geldiğini vurgulaya-
rak, "Etkinliğe bir ay öncesinden
hazırlanmaya başladık. Havanın
kötü olması ve yağmur yağma
olasılığı bizi buraya gelmekten
alıkoyamadı." ifadelerini kullan-
dı. Busovacalı Fata Selimovic,
manevi yenilenme isteğinin
doyumsuz olduğunu belirterek,
"Daha önce Suudi Arabistan ve
başka ülkelerde birçok tekke

ziyaretinde bulundum. Ancak
geçen yıl Blagay Tekkesi'ni ilk
ziyaretimde hissettiğim duygula-
rın derinliği, takat buldukça
buraya gelmem gerektiğini gös-
terdi." diye konuştu. Geleneksel
olarak imamlar, dervişler ve
şeyhler tarafından okunan mev-
litle başlayan etkinlik, ünlü
hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti
ile devam etti.

Bosna Hersek'in Foça kentinde bulunan ve 1992'de S�rplar taraf�ndan
y�k�lan Foça Hünkar Camisi, T�KA taraf�ndan yeniden in�a edildi

FOÇA HÜNKAR CAM��
YEN�DEN �BADETE AÇILDI

AT�NA
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Yunanistan'da, hükümetin
kreditörlerle ilave kemer
sıkma önlemlerine ilişkin

yaptığı anlaşmayı protesto eden
kamu ve özel sektör çalışanları
başkent Atina'da gösteri yaptı.
www.haberler.com sitesine göre;
Yunanistan Kamu Çalışanları
Federasyonu (ADEDY) ve İşçi
Sendikaları Genel
Konfederasyonunun (GSEE) çağrı-
sıyla Sintagma Meydanı'nda ger-
çekleştirilen protesto eylemi sıra-
sında yüzleri maskeli bir grup
polislere molotofkokteylli saldırı-
da bulunarak meclise girmeye
çalıştı. Polisle çatışan göstericiler
meclis binası önünde bulunan
meçhul asker anıtının yanındaki
nöbetçi kulübesini ateşe verirken,
polis göz yaşartıcı gaz kullanarak
müdahale etti. Mecliste üçüncü
kurtarma programı kapsamında

ilave kemer sıkma tedbirleri içeren
torba yasa tasarısıyla ilgili tartış-
maların sürdüğü sırada meydana
gelen olaylarda göstericiler bazı
iktidardaki SYRIZA'nın posterleri-
ni yaktı. Göstericilerin saldırısına
uğrayan bir gazeteci yaralanırken,
3 kişinin gözaltına alındığı belirtil-

di. Yunan hükümetinin, üçüncü
kurtarma programı kapsamında
yeni kredi diliminin serbest bıra-
kılması için 2019 ve 2020 döne-
minde emeklilik maaşlarını ve
vergi muafiyeti tavan sınırını
düşürecek tedbirler içeren düzen-
leme parlamentoda onaylandı.

RAZGRAD - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
Milletvekili Günay Hüsmen, hükümetin aldığı kararla
Razgrad (Hazargrat) Valisi görevine atandı. Ziraatla

uğraşan Kemallar kasabasından iş adamı, yerel yönetimde ve
yasama organında çeşitli kademelerde görev aldı. www.dun-
yabulteni.net sitesine göre; Kemallar Belediye Başkanı,
Kemallar Belediye Meclisi Başkanı görevlerinde bulunan
Günay Hüsmen, önceki Meclise ise Hak ve Özgürlükler

Hareketi (HÖH) partisinden milletvekili seçildi, ancak tercihli
oy kullanılmasından yararlandığı için partiden ihraç edildi.
Bunun neticesinde bağımsız milletvekili olan Günay
Hüsmen, son yapılan Parlamento seçimlerinde GERB partisi-
nin Razgrad bölgesi milletvekili aday listesinde ikinci sırada
yer aldı. Borisov-3 Hükümeti’nde hiç bir Türk Bakan ve
Bakan yardımcısı yok. Boyko Borisov tarafından kurulan 3.
Hükümetteki Bakanlar ve Bakan Yardımcıları arasında tek
bir Türk'ün olmaması dikkat çekiyor. Son seçimlerde GERB
partisine 100 bin Türk'ün oy verdiği iddia ediliyor. 

FOÇA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in Foça kentinde
bulunan ve 1992'de Sırplar
tarafından yıkılan Foça

Hünkar Camisi, TİKA koordinatör-
lüğünde restorasyonu yapılarak
yeniden ibadete sunuldu.
www.dunyabulteni.net sitesine
göre; Başbakan Yardımcısı Veysi
Kaynak, açılış töreninde yaptığı
konuşmada, Osmanlı Devleti’nin
bu bölgeye 500 yıl adaletle ve
başka hiçbir milletin dinine, inancı-
na, kültürüne müdahale etmeden
hükmettiğini söyledi. Osmanlı
Devleti’nin Balkanlar'da hüküm
sürdüğü 500 yıl boyunca Foça’ya
da büyük önem verdiğini kayde-
den Kaynak, "Osmanlı,
Balkanlar'da okullar, camiler, med-
reseler, farklı dinlere ait ibadet yer-
leri ve çarşılar inşa etti. Bu açılışı
yapılacak Foça Hünkar Camisi de
2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve
sonra Bosna’ya gaddar ve zalimce

saldıranlar tarafından tahrif edilmiş
bir camidir" diye konuştu. Kaynak,
bugün dünyanın içinde bulunduğu
sıkıntılı dönemde en çok Aliya
İzzetbegoviç gibi liderlere ihtiyaç
duyulduğunun altını çizerek,
İzzetbegoviç’in sadece Boşnakların
değil Türk halkının da kahramanı
olduğunu anlattı. Kaynak, savaş
döneminin geride kaldığını belirte-
rek, şöyle konuştu: "Bosna’da barış
hakim oldu, huzur hakim oldu. Biz
de Türkiye Cumhuriyeti olarak
Bosna’daki barışın, huzurun sür-
mesi için her türlü desteği vermeye
gayret ediyoruz. Gerek TİKA ile
gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü
vasıtasıyla bölgedeki bütün eserleri
yeniden imar ediyoruz. Şu anda
Bosna’da TİKA tarafından 44 yeni
proje yürütüyoruz. Eğitim projeleri,
sağlık projeleri, kültürel iş birliği ve
bunun gibi restorasyonlar olmak
üzere gerçekten önemli işler yap-
maya gayret ediyoruz."

Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir Günleri'

Bulgaristan'da GERB Partisi’nden
ilk kez bir Türk Vali oldu

Nazlı Gaye ALPASLAN

��RKETLER�N 
D��ER ALANLARDA

FAAL�YET 
GÖSTERMES�

6102 say�l� yasa hükümlerine göre  TTK’nunda
ultra vires uygulamas�   kald�r�lm��t�r. 1 Temmuz
2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan eski TTK

hükümlerine göre; anonim ve limited �irketler, ana söz-
le�melerde say�lan faaliyet konular� d���nda, ba�ka i�leri
de yapam�yorlard�. Bu prensibe ultra vires prensibi denil-
mektedir. Örne�in, in�aat i�i yapan bir �irket ana sözle�-
mesindeki “faaliyet konular�” aras�nda “araç al�m sat�m�”
yer alm�yor ise, bu i�leri yapamad��� gibi araç kiralama
i�lemlerini de yapamamaktad�r. Veya ana sözle�mede
g�da maddeleri al�m sat�m� bulunmuyor ise, g�da madde-
leri ile ilgili i�lemleri de yapamamaktad�r. ��te bu neden-
lerle �irketler, ileriki y�llarda girmeleri olas� veya yapma-
s� muhtemel olan i�tigal konular�n� tahminleme yöntemi
ile unvanlar�n� söz konusu faaliyet konular�n� da dahil
ederek belirlemektedir. Yeni TTK buna son verip, ana
sözle�medeki faaliyet konular�n� k�saca belirtilmesini
kâfi görmektedir. Yeni TTK hükümlerine göre, �irketler
faaliyet konular� aras�nda yer almayan veya belirtilme-
yen i�leri de yapabileceklerdir. Bu sebeplerle �irketlerin
ana sözle�melerini tadil ederken faaliyet konular�n� uzun
uzun yazmalar�na lüzum bulunmamaktad�r.  

6102 SAYILI TTK’YA GÖRE

Ancak,  Gelir �daresi bu konuda  6102 say�l�  TTK
hükümlerine göre, ultra vires  ilkesi  hükümlerine göre
yeni kurulacak �irketler yönünden  ana sözle�mede belir-
tilmeyen   konular  hakk�nda �irketin  düzenledi�i fatura-
lar�n  ak�beti  ne olacakt�r?  Bize göre,  yeni TTK
hükümleri ultra vires ilkesini ortadan kald�rd���na göre
�irketin ana sözle�mede belirtilmese dahi fiilen i�tigal
etti�i konu ile ilgili mal veya hizmet almas� ve yine bu
konularda has�lat faturas� düzenlemesi mümkün bulun-
maktad�r. Konuyla ilgili Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�n-
dan kendi te�kilat�na yollanan bir yaz�da ilave faaliyet
konusuyla ilgili  olarak  ana sözle�me de�i�ikli�i  ve
ticaret  sicilinde  tescil  i�lemi yap�lmadan  vergi dairesi-
ne yap�lan   ilave faaliyet  bildiriminin  yeterli kabul  edi-
lerek  buna göre  fatura düzenlenebilece�i  kabul edil-
mi�tir. Sonuç olarak, Maliye Bakanl��� taraf�ndan kendi
te�kilat�na yollanan yaz�ya göre �irketlerin ana sözle�me-
lerinde bulunmayan i�tigal konular� ile ilgili faaliyette
bulunmas� halinde bu konuda fatura düzenleyebilece�i
yönünde özelge verilmi�tir.  Konuyla ilgili vergi daireleri
i�lem yönergesinin 12. Maddesine göre i�lem tesis edile-
rek buna göre �irket faaliyette bulunabilecektir. Sonuç
olarak, yeni TTK’ dan kaynaklanan düzenleme gere�i
mevcut anonim ve limited �irketin, ana sözle�mesi tadil
edilmeksizin mevcut sözle�mede yer almayan ancak �ir-
ketin farkl� bir alanda i� yapmas� planland��� takdirde bu
konularda da sözle�me de�i�tirmeksizin faaliyet icra edi-
lebilecektir. Burada yap�lacak i�lem; ba�l� bulunulan
vergi dairesine bir dilekçe verilerek arzu edilen faaliyet
konusu aç�kça bu dilekçeye yaz�lacakt�r. Daha sonra ilgi-
li vergi dairesinden gelecek yoklama memuru durumu “
yoklama fi�ine” dökerek, “yoklama fi�i” tanzim edecek-
tir. Böylece �irketin ana sözle�mesinde yer almayan faa-
liyet alanlar� ile ilgili olarak sonraki günlerde i�lem yap�-
labilecek ve fatura düzenlenebilecektir.

Yunanistan'da göstericiler
POL�SLE ÇATI�TI
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Bundan sonra ABD’nin önünde iki seçenek olacakt�r: Ya Türkiye-Irak, Türkiye-�ran veya
Türkiye-Suriye aras�nda yeni çat��malara yol açacak provokasyonlar gerçekle�tirecek. (ABD’nin

Rusya ile Türkiye’yi çat��t�rma plan� ba�ar�s�z oldu.) Ya da ba�ar�s�zl��a u�rad��� Ortado�u
planlar�n� erteleyip, istikrars�zl��� yaymak ad�na Avrasya’n�n bir ba�ka bölgesine odaklanacak

III. Dünya Sava��'n�n
BALKAN SAFHASI 2

Türkiye, Avrupa Birliği ile tıkan-
mış ilişkilere sahip. 1923’de
kurulduğunda, Batılılaşmayı

bir modernleşme yolu olarak seçme-
sine ve 1952’den beri NATO üyesi
olmasına rağmen; AB’ye tam üyelik
başvurusu halen beklemede. Son
yıllarda; Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Batı medyasının sert eleşti-
rileriyle yüz yüze geldi. Belediye
Seçimleri, Genel Seçimler ve
Cumhurbaşkanlığı Seçimi dahil 14
yılda, 11 demokratik seçim kazan-
mış olmasına karşın; Batı tarafından
halen diktatör olmakla suçlanıyor.
Dahası; PKK, Avrupa Birliği tarafın-
dan terör örgütü listesine alınmış
olsa da Türkiye’deki Kürt ayrılıkçıla-
ra AB’nin gösterdiği açık destek,
Türkler arasında AB karşıtlığını güç-
lendiriyor. PKK; Avrupa’da görüşle-
rini yayıyor, gösteriler düzenliyor ve
Avrupa’daki kaynaklarından malî
gelir elde ediyor. Yakın tarihte, PKK
ile ilişkili siyasi parti HDP’nin lider-
lerinin ve milletvekillerinin tutuk-
lanması, AB-Türkiye ilişkilerine tela-
fi edilemez boyutlarda zarar verebi-
lir. Ayrıca; Batı yanlısı Cumhuriyet
gazetesinin 9 köşe yazarı ve müdür-
leri, geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz

darbe girişiminin arkasındaki
Amerikan maşası FETÖ ile iş birliği
yapmakla suçlanarak tutuklandı.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni
Can Dündar, Almanya’ya kaçtı ve
siyasi destek gördü. Avrupa Birliği
temsilcileri ve Lüksemburg Dışişleri
Bakanı, gerçekleştirilen tutuklamalar
üzerine endişelerini dile getirdi ve
Türkiye’de yabancı yatırımın
%60’ının AB’den geldiğini hatırlata-
rak, Rusya’ya karşı uygulanan yap-
tırımların bir benzeriyle Türkiye’yi
tehdit etti. İtalya Başbakanı,
Türkiye’nin bu şartlar altında AB
üyesi olamayacağını söyledi.
Bunlara ek olarak; Batılı kredi dere-
celendirme kuruluşları, Moody’s ve
Standar&Poor’s, siyasi istikrarsızlı-
ğın artmakta olduğunu ileri sürerek
darbe girişiminin ardından
Türkiye’nin notunu düşürdü. Öte
yandan; Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Avrupa Birliği’ni Türkiye
ve Ortadoğu’da terörizmi destekle-
mekle, Türkiye’yi Kürt ayrılıkçıları
desteklemek suretiyle bölmek iste-
mekle, seçilmiş hükümeti ve cum-
hurbaşkanını devirmeye çalışmakla
ve Türk düşmanlığı ile İslam düş-
manlığını yaymakla suçluyor.
AB’nin tutumunun; Türkiye, Irak ve
Suriye’nin etnik ve mezhepsel ola-
rak bölündüğü 1. Dünya Savaşı’nın

yeni bir aşamasına benzediğini söy-
lüyor.
Almanya, Türkiye ve İtalya;
Rusya’dan en fazla doğal gaz ithal
eden üç ülkedir. Güney Akımı proje-
si, AB tarafından engellendiği için
iki yıl önce iptal edildi. Rus gazının
doğrudan Türkiye üzerinden
Avrupa’ya dağıtımını hedefleyen
yeni Türk Akımı projesi, Ukrayna’yı
enerji geçiş yolunun dışına itiyor,
ABD engellemelerine rağmen Türk-
Rus iş birliğini kuvvetlendiriyor ve
iki ülkenin Avrupa Birliği karşısın-
daki konumlarını sağlamlaştırıyor.
“Türk Akımı”nın, Yunanistan’dan
Almanya’ya ve İtalya’ya Balkanlar
üzerinden aktarılması, bu bölgede
Türkiye ve Rusya’ya stratejik avan-
taj kazandırabilir. Dolayısıyla; Rusya
ve Türkiye, boru hattının rotasını
belirlemekte istikrarı kıstas aldığı
için, ABD Rusya’nın bölgede gittikçe
artan konumunu ve Türk Akımı
boru hattının olası uzantısını engel-
lemek adına Balkanlar’da istikrarsız-
lık ve çatışmalara yol açmak isteye-
bilir.

RUSYA VE TÜRKİYE’NİN
YENİ ASKERÎ YAKLAŞIMI

Rusya; Gürcistan ve Ukrayna’da
görüldüğü gibi, kaba kuvveti

ABD’nin kuşatma politikasına karşı
önleyici bir tedbir olarak kullanma-
ya başladı. Rusya’nın Suriye’de yap-
tığı askeri müdahale, politika üreten
bir strateji ve bölge ülkelerine
ABD’ye karşı iş birliği için açık bir
teklif olma özelliği taşıyor. Öte yan-
dan; Türkiye de aynı Rusya gibi,
Suriye’de ve belli ölçüde Irak’ta,
kaba kuvvet kullanma yaklaşımını
benimsedi. Ve Suriye’de Türk-Rus
ittifakı yoluyla bunun meyvelerini
toplamaya başladı. Bu nedenle;
Balkanlar’da gerçekleşecek olası bir
çatışma durumunda Türkiye,
Rusya’nın da arkasında olduğunu
bilerek bölgeye askeri müdahalede
bulunma konusunda çok daha istek-
li olacaktır.

ÇATIŞMA İHTİMALLERİ

Karışıklık oluşması potansiyelinin
bulunduğu Balkan ülkelerinin
başında Bosna-Hersek geliyor.
Dayton Barış Antlaşması ile Hırvat
ve Sırp Cumhuriyetlerinden oluştu-
rulmuş zayıf bir konfederasyon olan
Bosna-Hersek’in geleceği esasen AB
desteğine bağlı. Sırp siyasetinde ger-
çekleşecek herhangi bir AB karşıtı
tutum, Sırp tarafını bağımsızlık
adına motive edecektir. Kuşkusuz,
Sırbistan’da oluşabilecek AB karşıtı
bir tutum, hatırı sayılır ölçüde Sırp
nüfus barındıran Karadağ’ı da etki-
leyecektir. Ancak Boşnak-Sırp-
Hırvat anlaşmazlığının; konfederas-
yondaki yapaylık ve Bosna-
Hersek’in sahip olduğu bir ordu
olmaması nedeniyle askeri çatışma-
ları kışkırtmaktan oldukça uzak
olduğu söylenebilir. Bölge için diğer
bir problem Arnavutluk’ta ortaya
çıkabilir. “Büyük Arnavutluk”u
kurma hayali, Arnavutlar arasında
tarihsel kökenlere sahip bir istek.
Arnavutluk, Kosova ve
Makedonya’daki Arnavutların bir
araya gelme çabaları; Makedonya,
Yunanistan ve Sırbistan’ı doğrudan
bir çatışmaya sürükleyebilir. Öte
yandan; Makedonya bir çatışmaya
girerse, buna Bulgaristan sessiz kala-
maz. İkinci Balkan Savaşı’nın kilit
ülkesinin Makedonya olduğunu

hatırlamak gerek. Kosova’daki
Amerikan üssü, bölgedeki
Arnavutları tahrik etmenin merkezi
rolünü üstlenebilir. Dahası; Yugoslav
İç Savaşı’ndan kalma Radikal
İslamcı gruplar ve Kosova ayaklan-
ması, ABD için durumu terörist sal-
dırılarla kontrolden çıkarmak husu-
sunda mükemmel bir başlangıç nok-
tasıdır. Ayrıca; Türkiye, Yunanistan
ile birçok konuda anlaşamamakta-
dır. Kıbrıs sorunu, Batı Trakya’daki
Türk azınlığı, Ege Denizi’ndeki 12
ada ve kıta sahanlığı ihtilafı Türkiye
ile Yunanistan arasında askeri çatış-

mayı tetikleyebilecek anlaşmazlık-
lardır. ABD ve AB’nin Türkiye üze-
rindeki artan baskılarına karşı,
Erdoğan Yunanistan ile var olan
anlaşmazlıkları gündeme getirdi ve
ABD ve AB’nin Ortadoğu sınırlarını
yeniden çizmeye kalkışması duru-
munda, Türkiye’nin Balkanlar’a
dönerek Yunanistan ile olan sınırları-
nı sorgulayacağını ve gerekirse kaba
kuvvet kullanacağını açıkça ilan etti.
Dolayısıyla; Yunanistan
Arnavutlardan kaynaklanan çatış-
malara askeri müdahalede bulunur-
sa, Türkiye buna sessiz kalmayacak-
tır.

UZUN LAFIN KISASI

Türkiye ve Rusya, ABD ve AB’nin
siyasi, askeri ve ekonomik saldırıla-
rıyla karşı karşıya. İki ülke de Batı
tarafından, Avrasya’da egemenlikle-
rini engelleyen ülkeler olarak görü-
lüyor. Türkiye’de ABD destekli

darbe girişimi, Ukrayna’da demo-
kratik yollarla seçilen hükümetin
devrilmesi, Rusya ile Türkiye’nin
Suriye’ye askeri müdahalesi ve böl-
gede gerçekleştirdikleri ittifak; iki
ülkenin yumuşak güç kullanma ve
savunma pozisyonunda bekleme
stratejilerinde değişikliğe yol açtı.
ABD için, etnik ve dinî çelişkileri
sömürerek Rusya ile Türkiye arasın-
da yeni bir çatışma oluşturmak ve
“Türk Akımı”nın Avrupa’ya yayıl-
masını engellemek hususunda
Balkanlar çok uygun bir bölge.
Dahası; Ukrayna meselesinde görül-

düğü üzere, Türk ve belki Rusya
askeri müdahalesini Balkanlar’a
çekecek huzursuzluklar yaratmak,
ABD’ye bölgedeki askeri varlığını ve
Avrupa’daki politik hâkimiyetini
artırmak için çok uygun bir gerekçe
sağlar. Arnavutların birleşme arzula-
rı ya da Türkiye-Yunanistan arasın-
daki sınır anlaşmazlıkları,
Balkanlar’daki huzursuzlukları yük-
seltmek için en cazip araçlar. Eğer
Türkiye, Suriye’de yaptığı gibi,
Balkanlar’da istikrarın ve barışın
korunması için Rusya ile iş birliği
yaparsa, ABD’nin kışkırtmaları
sonuçsuz kalacaktır. Hatta belki bu
durum sadece ABD kuşatmasının
kırılmasına değil, neredeyse tüm
Balkanlar’ın büyük bir Avrasya
bloğu haline gelmesine yol açacaktır.

B�TT�...

Hakan KARAKURT

www.gecegunluk.blogspot.com.tr 
adresinden alınmı�tır…
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kosova
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında
imzalanan protokol çerçevesinde başlayan dikiş

kursları, ikinci mezunlarını verdi. Ardından geçen gün
Kosovalılar tarafından yoğun ilgi gören kurslarda, iki var-
diyada eğitim gören 28 kişilik yeni grup öğrenci ile eğitim
verilmeye devam edildi. Kursiyerler dikiş hakkında ilk bil-
gileri almaya başladı. Yeni grup kursiyer, BUSMEK tara-
fından Priştine'de kurulan atölyede devam etmekte olan
kursta, 200 saatlik konfeksiyon makineleri kullanımı ve
giyim eğitimi alarak, iş edinme hayallerini gerçeğe dönüş-
türmekte sağlam adımlarla ilerliyor. BUSMEK atölyesinde
eğitim almaktan son derece memnun olan kursiyerler,
Türkiye Cumhuriyeti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
yetkililerine, sağladıkları eğitim imkânlarından dolayı
minnettarlığını dile getirmekteler. www.haberler.com’a
göre. Dikiş kursuna Priştine'den katılan Mimoza Berisha,
Türkiye'nin yardımlarıyla kurulan atölyede gördükleri
dikiş eğitimini başarıyla tamamlayarak, iş yeri açmanın ya
da iş bulmanın kolaylaşacağına inandığını belirtti. Yıllardır
iş arayan Hukuk Fakültesi mezunu Nurije Gashi,
Kosova'ya her alanda destek veren Türkiye'ye teşekkürle-
rini ifade ederek, kursta profesyonel eğitim almalarından
dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Kosova’da i�sizli�e umut kap�s� olan Bursa Büyük�ehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek E�itimi Kurslar� (BUSMEK) taraf�ndan ba�kent

Pri�tine’de kurulan diki� atölyesinde yeni grup kursiyer e�itime ba�lad�

�zmit Belediyesi'nin projeleri
Balkanlar’ın ilgisini çekiyor

�ZM�T
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

İzmit Belediyesi'nin hazır-
ladığı projelerde son aşa-
maya gelen Down Kafe ve

Al Shami Kitchen Mülteci
Mutfağı, Mavi Hilal Vakfı'nın
dünya gençlerini ağırladığı
projelerine konu oldu.
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı
Avrupa ve Amerika'nın yanı
sıra Afrika ülkelerinden top-
lam 25 kişiyi Erasmus prog-
ramı bünyesinde sosyal giri-
şimcilik projesi için İzmit'te
ağırladı. www.haberler.com’a
göre; Makedonya,
Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya ve Türkiye'nin
ortaklaşa yürüttüğü proje
gençler arasındaki işsizliğin
azaltılmasını hedefliyor.
'Dive in Social
Entrepreneurship' olarak bili-

nen proje ile ülkeler bazında
gençler arasındaki işsizliğin
azaltılmasında sosyal giri-
şimciliğin oynayabileceği rol-
ler üzerine araştırmalar yapı-
lıyor ve metotlar geliştirili-
yor. Balkanların çeşitli Sivil
Toplum Kuruluşları’nda çalı-
şan gençler İzmit'te bir araya
gelerek daha aktif olarak sos-
yal girişimcilikteki roller tar-
tışıldı ve proje konusu olan
sosyal girişimcilikte örnek
çalışmalar incelendi. 6 gün
süren toplantı kapsamında
İzmit Belediyesi'nin Down
Kafe ve Al Shami Kitchen
mutfağı ziyaret edilerek ilgi-
lilerden bilgi alındı. Down
Kafe'nin ise yalnızca down
sendromlu bireyleri değil
farklı engel gruplarını da
hayata kazandırmayı ve top-
lumda farkındalık oluştur-
mayı amaçladığı ifade edildi. 

BUSMEK, Kosova'da
��S�ZL��E UMUT OLDU

KIRKLAREL� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırklareli’nde 27 yıldır yapılan
Karagöz Kültür Sanat ve Kakava
Festivali kapsamında Makedonya ve

Bulgaristan halk oyunları ekibi gösteri
sundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu, İstasyon Caddesinde düzenle-
nen etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale
katılan yerli ve yabancı vatandaşlara teşek-
kür etti. www.haberler.com sitesine göre;
27. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve
Kakava Festivalinin coşkuyla kutlandığını
ifade eden Kesimoğlu, festivale yerli ve

yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini
dile getirdi. Bu yıl festivalin temasının
çocuklara yönelik olduğunu bildiren
Kesimoğlu, şu bilgileri aktardı: 
"Festivalimiz dostluk ve kardeşlik mesajları
içeriyor. Baharın habercisi olarak kabul edi-
len festivalimiz, bolluk ve bereketi simgele-
diğine inanıyoruz. Festivalimize gerek yurt
içi gerekse yurt dışından misafirlerimiz
yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizi heyecan-
landırıyor. Festivalimiz her geçen yıl daha
tanınıyor ve ilgi artıyor." Konuşmaların
ardından Makedonya ve Bulgaristan halk
oyunları ekipleri gösterilerini sundu.
Gösterileri vatandaşlar ilgiyle takip etti

Kırklareli Belediyesi Kakava Festivali 27 ya�ında

�zmit Belediyesi’nin destek verdi�i sosyal giri�imcilik
projeleri, bu alanda çal��an gruplar�n ilgisini çekiyor
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Kosova’n�n Prizren müftüsü Besim Berisha ve beraberindeki
müftülük yetkilileri �zmir’e önemli bir ziyarette bulundular

Türkiye-Kosova aras�nda
GÖNÜL KÖPRÜSÜ

ÜSKÜP
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Türk Demokratik Partisi Genel
Başkanı ve Devlet Bakanı Dr.
Beycan İlyas, Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik
Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı
Mehmet Aldemir’i makamında kabul
etti. Görüşme esnasında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile Makedonya
Türkleri ve de diğer Balkan
Ülkelerinde yaşayan Türkler arasında
ileriki dönemde yapılacak işbirliği
kapsamında ortak projeler hazırlana-
rak, birlikte hareket etme konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu. Bu bağ-
lamda, Stratejik Araştırmalar
Merkezi’nin binası içerisinde Balkan
ülkelerini temsilen ortak bir Balkan
Evi’nin kurulması için en kısa zaman-
da çalışmaların başlatılması kararlaş-
tırıldı. Makedonya Türkleri’nin var
olan siyasi, ekonomi, eğitim ve kültür
alanındaki sıkıntıları görüşülürken,
sıkıntıların aşılması konusunda
çözüm önerileri de sunuldu.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF)
Başkanı Halit Habip Oğlu,

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde
yaşayan Batı Trakya Türkleri’nin çatı
kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği(BTTDD) Genel
Merkezi 55. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na katıldı. Türkiye gene-
linde 13 şube ve 5 temsilciliğe sahip
olan BTTDD’nin İstanbul’daki genel
kurul toplantısına Batı Trakyalı T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu da iştirak etti.
BTTDD’nin kurucu üyesi olduğu
Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu Başkanı Kerim
Erdem’in de katıldığı genel kurulda
BTTDD yeni yönetimini belirledi.

BTTDD Genel Başkanı Av.
Necmettin Hüseyin açılış konuşması
yaparak görev süresi olan iki yıl
boyunca gerçekleştirdikleri icraatları
aktardı. Bakan Müezzinoğlu, Batı
Trakya Türklerinin de yararlandıkla-
rı Türkiye vatandaşı olup da birinci
dereceden yakınları Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayanla-
rın her türlü sağlık hizmetini almala-
rına imkan sağlayan sosyal sigorta
uygulamasını aktardı. Ayrıca Bakan
Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri
dahil Balkanlar’daki soydaşlar için
ikamet izni ile çalışma izni verilme-
sindeki yenilikleri dile getirdi.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
anavatan ve Avrupa’da yaşayan Batı
Trakya Türklerinin Batı Trakya’daki
kardeşlerini hiçbir zaman unutma-
dıklarının ve unutmayacaklarının
altını çizdi.

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadeniz’in şirin kenti
Sinop’ta faaliyet göste-
ren Balkan Halkları ve

Mübadele Derneği’ne İl
Emniyet Müdürü Ercan
Dağdeviren iade-i ziyarette
bulundu. Dernek Başkanı
Kenan Aral ve Yönetim

Kurulu üyeleri tarafından
karşılan Dağdeviren, Dernek
binasında Başkan Aral’dan
dernek faaliyetleri hakkında
bilgi aldı, sıcak bir ortamda
gerçekleşen ziyaret sonunda
Emniyet Müdürürü
Dağdeviren ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile geti-
rerek dernek çalışmalarında
başarılar diledi.  

Balkanlar, irrasyonel
aidiyetlerin
Osmanl�’y� yok etti�i,

Bat�’y� da darmada��n etti�i
bir co�rafya. Avusturya-
Macaristan �mparatorlu�u,
Prusya, Fransa, �ngiltere,
�talya, Rusya ve Osmanl�’n�n
askeri, siyasi, ekonomik ve
dinsel üstünlük kurma arena-
s�. Orta ve Uzak Do�u’nun
kap�s�. Ege’ye, Akdeniz’e,
Orta, Do�u ve Bat�
Avrupa’ya aç�lan kap�. Slav
Birli�i’nin, Türk ve Avrupa
Birli�i’nin, Ortodoks
Birli�i’nin içindeki çok
yönlü-çok i�levli co�rafya.
Yukar�daki co�rafya olmasa
Balkanlar, tüm dünyay� ken-
disine çeken jeopolitik ve
jeostratejik önemi tabii ki
yakalayamazd�. Dolay�s�yla
yukar�daki co�rafi koordinat-
land�rma yap�lmazsa
Almanya’n�n ve
Avusturya’n�n; Slovenya,
H�rvatistan, Arnavutluk,
Bulgaristan, Yunanistan ve
S�rbistan’a yapt��� siyasi,
ekonomik ve diplomatik dev
yat�r�mlar�n anla��lmas�
mümkün olmaz.  Özellikle
birliklere siyasi, ekonomik,
askeri ve istihbâri yat�r�m
yapmay� meslek addeden
�ngiltere’nin Yugoslavya ve
Tito’ya yapt��� yat�r�m�n arka
plan� böylece ortaya ç�km��-
t�r. Rusya’n�n �stanbul-
Ye�ilköy önlerine, Karadeniz
ya da Kafkasya üzerinden
de�il Balkanlar'dan geldi�ini,
Osmanl�’n�n Viyana önlerine,
Balt�k Denizi’ne ve
�skandinav ülkelerine
Balkanlar’dan gitti�ini bir
kenara not edelim.
�ngiltere’nin Yunanistan ve
S�rbistan’a ay�rd��� seçkin
konumun sebebi belki �imdi
biraz daha netle�meye ba�la-
m��t�r.  Balkanlar, Rusya’n�n
Slav Birli�i ve �rkda�l��� ile
Ortodoksluk üzerinden
Akdeniz’in göbe�ine,
Ortado�u’nun kap�s�na ve
Afrika’n�n dam�na,
Cebelitar�k’�n bo�az�na
konumlanmas�n�, konumlan-
ma arzusunu sa�layan kara
parças�d�r. 

YATIRIMLAR 
YELPAZES�

Böylece Fransa’n�n,
�talya’n�n, Hollanda’n�n,
�skandinav ülkelerinin, ABD,
NATO ve Çin’in Balkanlar’a
yapt��� siyasi, ekonomik, din-
sel, jeopolitik, jeostratejik ve
ideolojik yat�r�mlar yelpaze-
sinin küçük k�sm�n�n sebeple-

ri kendisini göstermeye
ba�lar. Suudileri, �ran’�,
M�s�r’�, Suriye’yi,
�spanya’y�, Hindistan’� ve
ulus-üstü yap�lar� da liste-
ye eklersek ve bunlar�
sonsuz sembolü ile çar-
parsak, Türkiye’yi, dün-

yan�n en stratejik noktas� ola-
rak bulmu� oluruz. So�uk
sava� döneminde
Balkanlar’da SSCB S�rbistan
çelik çekirde�i ve Bulgaristan
ile, Çin Arnavutluk ile,
�ngiltere Yugoslavya-Tito ile,
Almanya H�rvatistan ve
Slovenya ile, Türkiye Bosna-
Hersek, Makedonya ve Türk
etnik unsurlar� ile, ABD ve
NATO Yunanistan ile, ulus-
üstü di�er dev yap�lar ise
�skandinav ülkeleri,
Almanya, Hollanda, Belçika
gibi devletler üzerinden böl-
gede konu�lanm��t�.
Balkanlar’�n; Türkiye, �talya,
Fransa, �ngiltere, Almanya,
�skandinav ülkeleri, Rusya,
Çin, Lübnan, Suriye, �spanya,
Kuzey ve Güney K�br�s,
NATO, AB ve ABD, dünya
deniz ve hava ta��mac�l���,
kara lojisti�i, enerji nakil hat-
lar�, dünya finans sistemi,
birçok devlet, pakt, sektör ve
dinsel merkezleri ayn� anda
kar��t�racak potansiyele ve
unsurlara sahip oldu�unu göz
önüne getirirsek, ne tür bir
anahtar co�rafya ile kar��
kar��ya oldu�umuz anla��la-
cakt�r. Buraya kadar yazd�k-
lar�m�z, Vatikan, Fener Rum
Patrikhanesi, Türk Ortodoks
Patrikhanesi, Rus Ortodoks
Patrikhanesi, Suud Selefili�i,
�ran �iili�i, Türk-�slam yap�-
lar� Bekta�ilik, Bat�nilik,
Protestanl�k, Evanjelizm,
Yahudilik gibi dinsel unsurla-
r�n tam olarak analizini içer-
meyen, etnik-kültürel tarihi
ayr�nt�lar�n i�lenmedi�i, ezo-
terik ve hanedansal ili�kilerin
ortaya konmad���, Balkanlar
co�rafyas�n�n önemini anla-
maya giri� için yap�lm�� çok
özet bir çizimdir. Detaylara
girecek olursak, tarihin, dip-
lomasinin, istihbaratlar�n
yeniden harmanlanmas�yla
ç�kacak hasad�n büyüklü�ünü
tasavvur edebiliriz.  
Bu ba�lamda uluslararas� ili�-
kilerde “ihanet” kavram� yer
almaz. Çünkü bu alan, ahlâk,
aidiyet, vicdan ve merhamet
gibi parametreler ve moral
de�erleri olabildi�ince kaba
ve incelikli kullanan, fakat
bunlara zerrece prim verme-
yen, tümüyle ç�karlar yelpa-
zesi üzerine bina edilmi� bir
aland�r. Bu k�sa koordinatlan-
d�rmadan sonra Balkanlar
dosyas�na k�sa-yo�unla�t�r�l-
m�� bir göz atma i�lemine
ba�layabiliriz.

DEVAM EDECEK...

Ömer ÖZKAYA

BALKAN 
JEOPOL�T��� 

(1)

ABTTF Ba�kanı BTTDD Genel Kurulu’na katıldı

BEYCAN �LYAS’A
KKTC’DEN M�SAF�R GELD�

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Konak Gençlik ve Spor
Kulübü'nün organize etti-
ği Türkiye-Kosova Gönül

Köprüsü konulu program dola-
yısıyla İzmir’e kalabalık bir
heyetle gelen Kosovalı din
adamları, AK Parti 24. Dönem
İzmir Milletvekili ve Balkan
Stratejik Araştırmalar Merkezi
(BASAM) Başkanı Rifat Sait ve
Dernek Başkanı Mehmet
Kösteben ile birlikte İzmir Valisi
Erol Ayyıldız, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları İzmir
Şube Başkanı Servet Çetin ve
İzmir Müftüsü Prof.Dr.
Ramazan Uslu’yu ziyaret ettiler.
Kosovalı heyetin ilk durağı
Konak Gençlik ve Spor Kulübü
oldu. Dernek Başkanı Mehmet

Kösteben’in ev sahipliğinde
hazırlanan konferansta Türkiye-
Kosova dostluk köprüsü konu-
su üzerine konuşmalar yapıldı.
Konferans sonunda Muğla’daki
elim kazada vefat eden Bucalı
anneler için hep birlikte dualar
edildi, yaralılar için şifa dilekle-
rinde bulunuldu. 

VALİ’DEN 
KOSOVALILARA

PLAKET

İzmir valiliği ziyaretinde
Kosovalı misafirleri makamında
karşılayan vali Erol Ayyıldız,
Kosovalı kardeşlerimizin yanın-
dayız, Kosova ile gönül köprü-
leri kurmak için elimizden gele-
ni yapacağız, dedi. Kosovalı
müftü Berisha’nın Kosova dave-
tine olumlu cevap veren vali

Ayyıldız, davetinize inşallah en
yakın zamanda icabet edeceğiz,
dedi. İzmir valisi Erol Ayyıldız,
Kosovalı misafirlerine günün
anısına bir İzmir plaketi hediye
etti. Ardından  Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı İzmir şubesini ziya-
ret eden Kosova heyeti, kurum
yetkileri ile görüşmelerde
bulundular. Müftü Berisha,
Türkiye burslarının yurtdışında
sadece Türklere değil, örneğin
Balkanlarda çok stratejik öneme
sahip başta Arnavutlar olmak
üzere Boşnak, Pomak, Torbeş
gibi akraba topluluklarına adil
olarak verilmesi gerektiğini
belirtti. Arnavutların
Türkiye’nin 600 yıllık dostu
olduğunu söyleyen müftü
Berisha, Osmanlının bu kadim
milletine Türkiye’nin sahip çık-

masının son derece önemli
olduğunu vurguladı.
Ziyaretlerde bir konuşma yapan
müftü Besim Berisha, gelin
FETO’yu Kosova’da birlikte
bitirelim, Türkiye bu konuda
farklı derneklerden
ziyade  Kosova’nın resmi maka-
mı olan Kosova Müftülüğü ile
temasta olsun, dedi. 

SAİT: TÜRKİYE 
BALKANLAR’DA 
OKUL AÇMALI

Kosova heyetinin uğurlama
programında bir konuşma
yapan AK Parti 24.Dönem İzmir
Milletvekili ve Balkan Stratejik
Araştırmalar Merkezi (BASAM)
Başkanı Rifat Sait, “FETO terör
örgütü Arnavutluk ve
Kosova’da çok güçlü. Fetocular
buralarda elini kolunu sallaya-
rak rahatça faaliyetlerini sürdü-
rüyorlar. Feto’nun Kosova’da
faaliyette olan 5 okulu var. Bu
okullara Kosova’nın önde gelen
insanlarının çocukları gidiyor.
Kosova ve Arnavutluk’taki
Türklerin çoğu çocuklarını
FETO okullarından aldılar ama
doğru bir okula kayıt yaptıra-
mamanın üzüntüsünü yaşıyor-
lar. Zira Arnavutluk ve
Kosova’da bu taleplere cevap
verecek  okulumuz
yok. Türkiye başta Arnavutluk
ve Kosova’da acilen eğitim kali-
tesi yüksek ama fiyatları düşük
olan okullar açmalıdır. Bu konu-
da yeni açılan Maarif vakfının
önemli hizmetler verdiğini bili-
yoruz ancak Balkanlarda çeşitli
zorluklarla karşılaşıyorlar.
İnşallah bu zorlukları bir an
önce aşarlar” dedi.

Emniyet Müdürü’nden Sinoplu
mübadillere iade-i ziyaret

www.gunes.com
sitesinden alınmı�tır…



En kutsal ve en
de�erli varl�k olan
“Anne…” “Anne”

yüreklerinizi �s�tan, içinizi
her daim sevgiyle doldu-
ran çok özel bir duygunun
ad�d�r. Anneler, yeryüzün-
deki hiçbir de�er ve var-
l�kla kar��la�t�r�lmayacak ve
de yerleri hiçbir zaman doldu-
rulmayacak en kutsal varl�k-
lard�r. Uza��n�zda olundu�u
vakitlerde yokluklar� en çok
ac�tan insan “Anne’dir.”
�üphesizdir ki, hayat�n�zda
kar��la�t���n�z ve kar��la�aca-
��n�z en garip insand�r. Onlar�
nereye koyaca��n�z� �a��r�p
durursunuz. Öyle anlar olur ki;
en kuytunuzdaki tek dostunuz,
bazen de en uzak diyarlar�n
bu�ulu gözlü yareni,  bazen de
k�skanç garip bir mecnundur.
Lakin yüreklerinde de hep
s�cak bir sine… Geçerli ya�am
sebebi olan tek varl�k
“Anne’dir.” Hayattaki en
masum, en de�erli ve en
mükemmel insan “Anne’dir.”
Her daim evlatlar�n�n yan�nda
kalan, çocuklar� için her �eye
katlanan ve de�eri biçileme-
yen büyük insan, dünyan�n en
özel insan� “Anne’dir.”
Yeryüzünün en güvenli ve en
önemli s���na�� “Anne
Kuca��d�r.” Sizler için var
olan her �eye katlanan, de�eri
biçilmez anneler, yeryüzünün
en özel kad�nlar�ndand�r.
Yeryüzünün en önemli s���-
naklar�d�rlar. Kar��l�ks�z sevgi
ve sonsuz özverinin simgesi
olan anneler, çocuklar�n�n
hayatlar�na yön vermekte olan
ilk ö�retmen, mutluluklar�n�
yükseltmek için yol gösterici,
yeryüzünün kötülüklerine
kar�� koruyucu mele�i k�sacas�
ya�am�n her noktas�nda hayat�
en güzel �ekilde anlamland�-
ran “Anne’dir.” Anneler
çocuklar�n içten olan en güçlü
inanç kaynaklar�d�r. Anneler,
yeryüzündeki tüm güzel var-
l�klar� bir kenara at�p çocukla-
r�yla ba� ba�a kalmak isteyen
tek varl�kt�r. Ya�anan ve
ya�anmakta olan bütün olum-
suzluklara ra�men var olan her
�eyi silip kendi çocu�unu
mutlu edebilen en güzel var-
l�kt�r Anne. Do�du�unuzda
sizleri sar�p sarmalayan, daima
�efkatini gösterip eksik etme-
yen bir anneniz varsa, ya�am�-
n�z boyunca kar��la�t���n�z
hiçbir kötülük ve hiçbir güç
y�kamaz sizleri. Çünkü sizler
annenizin o mükemmel koru-
yucu yüre�i alt�nda sakl�s�n�z.
Hiçbir �ey var olan o güzel
inançlar�n�z� yok edemez.
Çünkü yeryüzündeki varl�klar
aras�nda en güçlü olan anne-
nizdir. Anne, çocuklar�n hem
varl�k sebebi hem de onlar�
sevgileriyle yeti�tiren büyüten
ve terbiye eden en güçlü
insanlard�r. Gönüllerindeki
sonsuzlu�a eri�en sevgi ve
evlat sahibi olman�n mutlulu-
�uyla, onlar�n katland�klar� o
fedakârl�klar her türlü takdirin
üstündedir. 

EN BÜYÜK 
DESTEK KAYNA�I

Karanl�ktan korkmamay� ö�re-
ten, ya�am�n her noktas�nda
ayakta kalmay� ö�reten,
çocuklar�n�n yollar�n� her
daim ayd�nlatan, ya�amlar�
boyunca her yerde en büyük
destekçi olarak yanlar�nda
bulunan tek varl�k “Anne’dir.”
Hüzünleri sevince dönü�türen,
sanc�l� anlarda bile çocuklar�-
n�n yüzlerini güldüren, onlar�
ya�ama tutunmalar�n� sa�layan
en güzel varl�kt�r. Ya�an�lan
dünyada en güvenli s���nak
anne kuca��d�r. Anne, evlad�
için yarat�lm�� en güzel varl�k-
t�r. Her zaman dualar�yla
çocuklar�n� ayakta tutan o �ef-
katli eller ba�ka hiçbir yerde,
hiçbir kimse de bulunmaz.
Anneler, Cenab� Allah’�n
insanl�k için verdi�i en kutsal
varl�klard�r. Gölgesinde dur-
du�unuz da bile sizleri koru-
yan, yücelten güzel varl�klar-
d�r.  Ya�ad���n�z evren de en
güzel varl�k kad�nd�r. Lakin
ondan öncede “ANNE” gelir.
Annelerle çocuklar� aras�ndaki
o müthi� sevgi ve ba�l�l�k,

�üphesiz ki kutsal bir anlam
ifade etmektedir. Onlar�n feda-
karl�klar� kar��s�nda ödenme-
yecek kadar büyük olan bu
kutsal varl�klara kar�� sizlerin
de birçok görevi vard�r; onlar�
daima ba� tac� yapmak, onlara
sevginiz de ve sayg�n�zda hiç-
bir kusurda bulunmamak,
onlar� sevgilerin en derini, en
muazzam�n� ve de en ölmezi
ile sevmeniz tüm görevlerin
ba��nda gelmektedir.
Annelerinizin yapt�klar� her
�eylerin sizlerin iyilikleri için
oldu�unu bilmeniz ve görme-
niz gerekir. Annelerinizin
kalplerini k�rmak, onlara bak-
mamak, onlara sayg�s�zl�k
yapmak, istediklerini yapma-
mak, onlar� üzmek, onlar�n
isteklerine sürekli kar�� ç�k-
mak ve o güzelim narin mi
narin, güzel mi güzel olan
kalplerini k�rmak günahlar
aras�nda en büyük olan�n� yap-
m�� olursunuz. Anne kalbini
k�rmak, affedilmez nankörlük-
lerin en büyü�üdür. Sizler için
istedikleri her ne varsa; hiçbir
zaman kusurlu bulmamak,
onlar� daima ba� tac� yapma-
n�z ve onlara her daim de�er
vermeniz gerekir. Annelerinizi
bir gün, bir hafta, bir ay yahut
bir y�l boyunca de�il, hayat�-
n�z boyunca, ömrünüz var
oldukça onlar� önemsemeniz,
sevmeniz, hat�rlaman�z ve
de�er vermeniz gerekir.
Do�umunuzdan ölümünüze
kadar ki geçen zaman�n tüm
noktalar�nda sizleri �efkatle-
riyle, dualar�yla ve s�cakl�kla-
r�yla koruyan besleyen ayakta
tutan tek varl�k annenizdir.
Hayat�n�z boyunca kar��la�t�-
��n�z tüm kötülüklere kar��
sizleri en güçlü �ekilde koru-
yan kollayan annenizdir. Onlar
ki, yeryüzünün en güçlü ve en
donan�ml� nurla dolu en büyük
varl�klard�r. Çünkü varl�klar
aras�nda en güçlü olan anne-
dir. Annelerinize of bile deme-
yi akl�n�z�n herhangi bir ucun-
dan bile geçirmeyin!
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v)
�öyle buyurmaktad�r: “Cennet
annelerin ayaklar� alt�ndad�r.”
Cennet’e ula�man�n en güzel
yolu annelerinize verdi�iniz
de�erin, sevginin, sayg�n�n ve
güzel ahlak�n yoludur.
Anneler, çocuklar� için cenne-
tin hem anahtar� hem de kap�-
s�d�r. Cenab� Allah, Kutsal
kitap Kuran’� Kerim de �öyle
buyurmu�tur; Cenab�
Allah’tan ba�ka hiç kimseye
ibadet etmeyin. Anne ve baba-
ya daima güzel muamele edin.
�ayet onlardan her ikisi yahut
birisi ya�lanm�� olarak senin
yan�nda bulunursa, sak�n ama
sak�n onlara hizmette asla
yüksünme, onlara “of” bile
deme! Onlar� hiçbir zaman
azarlama, daima tatl� ve gönül
al�c� sözlerle besle. Daima �ef-
katle, tevazu ile onlara kol
kanat ger ve �öyle dua et: “Ya
Rabbim, onlar küçüklü�ümde
nas�l ki beni ihtimamla yeti�-
tirdilerse, ona mükafat olarak
sen de onlara merhamet
buyur! (�sra Suresi, 17/23-24)
Amin. Annelerinize sar�l�n.
Var olan annelerinize s�ms�k�
sar�l�n. Anneleri vefat edenlere
hep birlikte dua edin. Hasta
olanlar için güzellikler içeri-
sinde daima dua edin, �ifa
dileyin. Y�l�n her günü, tüm
ömürlerinde ya�an�lan her
güne, çocuklar�na annelik
yapan, yollar� o güzel nurla-
r�yla daima ayd�nlatan, sizlere
Cenab� Allah’�n sayesinde
hayat veren, can veren ve kan
veren ba�ta ailem olmak üzere
ailem olarak gördü�üm bütün
annelerin anneler gününü kut-
luyorum. Yüce Allah, anneni-
zin nuruyla sizlerin yolunu her
daim aç�k eylesin in�allah.
Anneleriniz sevgisiyle daima
büyüyen ve onlar�n de�erini
en iyi �ekilde bilen bir neslin
yücelmesi dile�iyle…

SAYFA 09 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

22 May�s 2017
Pazartesi 9Ara�t�rma

Mehmet KIZILKAYA

KUTSALLI�IYLA
GÜZEL OLAN

ANNE

Balkanlar, Avrupa “Kalesi’nin” bir anlamda do�u duvar�n�
olu�turuyor. Son dönemlerde ise özellikle do�udan gelen

mültecilerin de Avrupa’ya ula�ma kap�s� oldu�undan,
Orta Do�u’da ya�anan Suriye krizinden ba��ms�z olmaya-

cak �ekilde riskli bir alan�n varl��� anlam�na da geliyor

BALKANLARIN
çok bilinmeyenli
son durumu

Tüm bu veriler ve düşünceler ışı-
ğında, önümüzdeki yıllarda AB-
ABD-Rusya güç savaşlarının

Balkanlarda da elle tutulur hale gelmesi
neredeyse kaçınılmaz. Çünkü
Balkanlar’da yaşananlar, AB’nin ve
ABD’nin kendi içinde yaşadığı sorunla-
rı yansıttığı ölçüde Balkanlar’da ortaya
çıkacak olası bir boşluğun, Rusya’nın
da nüfuz alanını genişletmesine yaraya-
cağı görünüyor.  Pan-Slavik kimliği kül-
türel ve politik kanallar yoluyla pekiş-
tirmeye çalışan Rusya özellikle Karadağ
ve Sırbistan’da AB ve NATO ile karşı
karşıya gelmekten kaçınmıyor. ABD-
Rusya çekişmesinin Balkanlardaki diğer
bir ortak noktası enerji (Doğal gaz) boru
hatları güzergâhları olarak biliniyor.
Ukrayna’da 2013 yılında başlayan iç
savaş ve devamında Kırım’a gerçekleş-
tirilen Rusya müdahalesi Batı dünyası
ile Rusya arasındaki ilişkilerde yeni bir
dönemin başlamasına sebep olmuştur.
Soğuk Savaş dönemindeki bloklaşma
kendini Ukrayna krizi üzerinden tekrar
gün yüzüne çıkarmıştır. Bu durum kar-
şısında tepkilerini geciktirmeyen
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı tica-
ri ambargo uygulama kararı alırken,
Rusya’nın yaptırımlara Avrupa kıtası-
nın kendisine önemli ölçüde bağımlı
olduğu enerji kartını kullanarak karşılık
vermesi, yaşanan gerilimin devam ede-
ceğini göstermektedir. Rus doğal gazı-
nın Türkiye üzerinden Yunanistan ve
Arnavutluk güzergâhından sonra
Adriyatik üzerinden İtalya’ya ulaşması
öngörülüyor. Görünen o ki; ne ABD ne
Rusya Balkanlardan vazgeçmeyecektir.
Bu stratejik satranç oyununda bölgenin
önemli ülkesi olan Türkiye’nin önü-
müzdeki süreçte daha etkin olabileceği-
ni söyleyebiliriz. 

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Türkiye Balkanlar'da daha çok etkili
olmak istiyor ancak önüne geçmeye
çalışan girişimler var. Türkiye, Siyasi
düzeyde yapılabilecek olanların azami-
sini yapıyor.  Özellikle Balkanlarda
büyük hizmetler veren TİKA, Yunus
Emre Enstitüsü, TRT, Anadolu ajansı,
diyanet işleri, Maarif vakfı ve Yurtdışı
Türkler Başkanlığı gibi kurumlarıyla
Türkiye bölgede etkin olmaya çalışıyor.
Ayrıca başta bankacılık ve müteahhitlik

sektörleri ile Türkiye bölgede ekonomik
olarak da etkin olmaya çalışıyor.  Ancak
Balkanlarda ciddi bir FETO yapılanma-
sı var ve bunların temizlenmesi zaman
alacak gibi. Zira ABD’nin Balkanlardaki
FETO kurum ve okullarının kapatılma-
sına engel olduğunu görüyoruz. Başta
Almanya ve Fransa gibi Batı ülkelerinin
Balkanlardaki beklentisi çok fazla.
Batılı ülkeler doğal olarak Türkiye’nin
Balkanlarda etkin olmasını istemiyorlar.
Batılıların Türkiye’ye
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik
eşzamanlı saldırıları, aslında Batı’nın
zayıflayışının belirtileridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı düş-
manı olmadığı, fakat kontrol edileme-
yen ve onlara boyun eğmeyen ciddi bir
rakip olduğu anlaşılıyor. Diğer yandan
Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki
gerilim ve ABD-Rusya arasındaki stra-
tejik çatışma Balkanları etkisi altına ala-
rak daha fazla zayıflamasına neden olu-
yor.  Dünyadaki krizler bazı ülkelere fır-
satlar doğurabilir. Türkiye’nin akıllı
politikalarla Balkanlarda bu durumu
fırsata dönüştürmesi mümkündür.
Tarihi perspektiften bakınca geleneksel
olarak Balkanlar üzerinde Türkiye ve
Rusya’nın çekiştiğini görülür.  Fakat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de
yaratmak istediği yön değişikliği para-

lelinde, Türkiye Rusya’ya daha fazla
eklemlenerek Suriye’nin ardından
Balkanlar üzerinde de AB-ABD’ye karşı
ittifak oluşturma yoluna gidebilir.
Türkiye’nin Balkanlarla olan yakınlığı,
Rus doğal gazının Türkiye üzerinden
Balkanlara, oradan da Avrupa’ya uzan-
masıyla stratejik boyut kazandıracaktır.
Türkiye ve Rusya’nın Avrupa’ya doğal-
gaz taşıyacak projede Yunanistan,
Makedonya, Sırbistan gibi ülkelerin de
yer alması beklenmektedir. Bu projeden
en çok etkilenecek olan ülke kuşkusuz
Yunanistan olacaktır. Güney Akım pro-
jesinin iptal edilerek Bulgaristan’ın
devre dışı bırakılmasıyla yeni oluşturu-
lacak doğalgaz hattı, Yunanistan’ı enerji
transferinde önemli bir konuma getire-
cektir. AB üyeliğinden çıkma olasılıkla-
rının konuşulduğu bir ortamda Türk
Akımı ile Rus gazının Yunanistan üze-
rinden AB’ye aktarılacak olması, borç
yükü hayli artan Yunanistan için önem-
li bir fırsat sunmaktadır. 
Güney sınırında Orta Doğu ateşine
elini-kolunu çoktan sokmuş olan
Türkiye’nin batı komşuları Balkanlarda
yaşanacak gerginlikten, çatışma ve belki
de savaşlardan etkilenmemesi kaçınıl-
maz hale gelebilir.  En basitinde, enerji
koridoru planları güncellenmek zorun-
da kalacağı gibi, yeni bir tur göç dalgası

ile karşılaşabilir.  Bu çerçeveden bakınca
AB’nin kendisini bir an önce politik ve
ekonomik olarak toparlamasının
Balkan ülkeleri üzerinde çekim gücünü
artırması potansiyel tehlikeleri bertaraf
edebileceği gibi; tam tersi bir durum
Balkanlarda etnik kökenli savaşların
tetikleyicisi olabilir. AB’nin bir barış ve
demokrasi projesi olarak zayıflaması,
hukukun üstünlüğü kavramını aşındır-
maya devam ederek, Balkanlarla sınırlı
olmayan ve Türkiye’yi de iyice etkisine
alarak çevre ülkeleri daha milliyetçi
söylemlerin egemen olduğu bir savaş
dili ortamına savurabilir.  Diğer yan-
dan, Rusya’nın gözle görülür şekilde
artan Balkan ülkelerini etkileme çalış-
maları da aslında AB-ABD işbirliğinin
Trump döneminde nereye kadar koru-
nup nereye kadar korunacağının gerçek
testi olabilir. Son günlerde Türkiye ve
Müslümanlara yönelik Batının alenen
saldırıya geçmesi dikkat çekicidir. Bu,
Türk ve Müslüman düşmanlığı
Balkanlarda öteden beri var olan bir
gerçektir.  Ancak Batılı felsefeciler Batı
medeniyetinin büyük bir başarısızlık
içinde olduğu, ciddi tedbirler alınmadı-
ğı takdirde büyük bir başarısızlık yaşa-
yacağı gerçeğini söylüyorlar. Bertnard
Russell Batı hâkimiyetinin bitmeye
yakın olduğunu belirtiyordu. Ancak
bunu sadece o söylemiyor. Örneğin

“Batı’nın Çöküşü” isimli kitabın yazarı
Alman tarihçi ve felsefeci Oswald
Spengler, delil ve karşılaştırma ile Batı
medeniyetinin nasıl ve neden çökeceği-
ni ifade ediyordu.
Batı,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı ve onun riyasetinde yeniden
yapılandırılan ‘Yeni Türkiye’ konseptini
hafife almanın bedelini Balkanlarda da
ödemek zorunda kalacak. Yeter ki
Balkan ülkelerindeki Arnavut, Boşnak,
Torbeş, Rom, Pomak gibi ortak
Müslüman kimliğimiz olan kardeşleri-
mizle birlik ve dayanışma içinde olalım.
Bu arada belirtmemiz gerekir ki;
Balkanlar ve Türkiye arasındaki mede-
ni ve kültürel bağlılıktan dolayı,
Türkiye’de halkın onayı ile kabul edilen
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
uygulanmasının Balkanlar üzerindeki
etkisi olumlu olacaktır. Çünkü Balkan
halklarının, ülkelerindeki demokrasile-
rin iyileştirilmesi için ilham kaynağı
olacak örnek/model bir siyasi sisteme
ihtiyacı vardır. Türkiye’deki
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi
tüm Balkan ülkeleri için güzel bir
örnektir. Zira Balkan ülkeleri içinde
Makedonya ikinci kez erken seçim yap-
masına rağmen hükümeti kuramadı,
hatta ülke büyük kriz içinde, keza
Bulgaristan’da erken seçim yapıldı ama
yine hiçbir parti tek başına hükümeti
kuramıyor. Yunanistan, Hırvatistan ve
Sırbistan’da da benzer siyasi durumlar
mevcut. 

MAKEDONYA’DA 
GERGİNLİK

Arnavut vekil Talat Caferi'nin
Makedonya parlamento başkanı seçil-
mesinin ardından Rusya’nın destek ver-
diği bir grubun (İç Makedon Devrimci
Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği
Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE)
yanlıları) Makedonya Meclisine zorla
girmesiyle yaşanan olaylarda araların-
dan bazı milletvekillerinin de bulundu-
ğu 9 kişi yaralanmıştı. Hastanelere kal-
dırılan yaralılardan Arnavut milletvekili
Zijadin Sela'nın durumunun ağır oldu.
Olaylara Makedon polisinin zamanında
müdahale etmemesi tepkiyle karşılandı.
Mecliste yapılan oturumda Makedon
milliyetçisi VMRO-DPMNE ile SDSM
öncülüğündeki taraflar arasında gergin-
lik yaşanmış, yeni meclis başkanının
seçilmesine yönelik planlanan oturum
ertelenmişti. Oturum ertelenmesine
rağmen mecliste çoğunluğu elinde
bulunduran SDSM öncülüğündeki
siyasi partiler, Arnavut Partisi
Demokratik Bütünleşme Birliğinden
(BDİ) Talat Caferi'yi Meclis Başkanı seç-
mişti. Ardından da VMRO-DPMNE
yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis
Başkanı seçilmesinin ardından meclis
önünde toplanırken yüzleri maskeli bir
grup da binaya girerek bazı milletvekil-
leri ile basın mensuplarını rehin alıp
darp etmişti. Olaylara karıştıkları iddia-
sıyla 8 kişi gözaltına alınırken, araların-
da milletvekili, polis ve basın mensup-
larının da bulunduğu 100'e yakın kişi
yaralanmıştı. Yaşanan bu olaylardan
sonra Makedonya içişleri bakanı görevi
bıraktı. Tabiki Demokratik kurumlara
ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik
şiddet kabul edilemez. Bu son derece

yanlıştır. Böyle bir durumun tekrar
etmemesi için Makedonya polisinin
önlem alması gerekiyor. Makedonya’da
Zaev önderliğindeki sosyal demokrat-
lar, Cumhurbaşkanı George Ivanov'un
otoritesini kabul etmiyor. Caferi'nin par-
lamento başkanı olması konusunda
ısrar edip, bu ısrarlarından vazgeçme-
yecekler. Ama ciddi sorunları var; par-
lamentoya giremiyorlar. Makedonya’da
durum çok kötü, ülke ikiye bölündü.
Makedonya'da ikili iktidar oluştu.
Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği
(SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in
Batı'nın emriyle Makedonya'yı ikiye
bölmeye karar verdiğini söylüyor.
Parlamentoda salt çoğunluğun lideri ve
sosyal demokratların başkanı Zoran
Zaev’e göre, ABD ve AB’nin bölgede
varlığını hissettirmemesi, Rusya’nın
Makedonya’yı kolayca etkisi altına ala-
bilmesine yarıyor. Zoran Zaev ve kur-
duğu koalisyonun hedefi, AB’ye üyelik
şartı olan, Makedonya’da hukuk devle-
tinin temellerini atmak. Rusya’nın böl-
gedeki etkisi Avrupa Birliği’ni endişe-
lendirirken, siyasi ve ekonomik duru-
mun durağanlaştığı bölgede halkın
Balkanlardaki çıkarlarını korumak iste-
yen Rusya’ya yönelmesinden korkulu-
yor.

ABD, MAKEDONYA’YI
İKİYE BÖLÜP 

BİTİRECEK Mİ?

Makedonya’da bu olaylar olmadan
önce ABD’li bir senatör çok ilginç bir
açıklama yapmıştı. Amerikan
Senatosunda Kaliforniya Eyaletini tem-
sil eden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör
Dana Rohrabacher, Makedonya'nın
sınırlarının değişmesi gerektiğini söyle-
di. Rohrabacher, Makedonya’nın
“yapay bir devlet” olduğu imasında
bulunmuştu. Senatör Rohrabacher
Makedonya’nın hızlı bir biçimde dağıl-
ması gerektiğini vurguladı.
Rohrabacher’in formülüne göre
Makedonya’nın bir kısmı Kosova ile
birleşirken, diğer kısmı Bulgaristan’ın
bir parçasına dönüşecek. Rohrabacher’e
göre iç siyaset sahnesindeki ayrılıkların
derinleşmesinden ötürü
Makedonya’nın ömrü fazla değil.
Ülkenin bir kısmının Kosova ile birleş-
mesinden sonra geri kalan kısmı ya
Bulgaristan’la ya da yerel halkın talep
ettiği şekilde başka bir ülke ile birleşe-
cek. Rohrabacher’e göre Balkan coğraf-
yasındaki “barışçıl sınır değişimleri”
yerel halkların yararına olan bir geliş-
me. Tabiki ABD’li senatörün bu açıkla-
ması Makedonya’da tepkiyle karşılan-
dı. Kanımca ABD’li bir senatör kafasına
göre konuşmamıştır. Arkasında
ABD’nin derin planları vardır. ABD,
Makedonya’nın bir kısmını
Bulgaristan’a bir kısmını da Kosova’ya
vererek Balkanlardaki bir sorunu ken-
dince kökten bir şekilde çözmeye çalışı-
yor. Bu duruma en çok da
Makedonya’yı şimdiki ismi ile kabul
etmeyen Yunanistan sevinecektir.
Ayrıca Kosovalıların da bu paylaşıma
mutlu olacağını söyleyebilirim. 
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Gerek yurt içi gerek de yurt
dışı piyasalarda kilosu
100'lerce Euro'ya alıcı bulan

sakızın, Yunanistan tekelinden
çıkarılıp Türkiye'de de yaygınlaşa-
rak üretiminin çoğalması amacıyla
Orman Genel Müdürlüğü geniş
kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
Halk arasında "altın damlayan
ağaçlar" olarak kabul gören sakız
ağacının sayıca çoğaltılması,
Türkiye'de sakız üretiminin artırıl-
ması için Orman Genel Müdürlüğü
2014-2019 yılları arasında sürecek
"Sakız Eylem Planı" başlatmıştı.
Konuya ilişkin İzmir Orman Bölge
Müdürlüğünden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Dünyada üretimi ve
ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan
sakızın Türkiye'de üretilmesi için
Orman Genel Müdürlüğü geniş
kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün baş-

lattığı 2014-2019 yılları arasında
sürecek "Sakız Eylem Planı" kapsa-
mında İzmir'de sakız ormanlarının
tesisi aralıksız devam ediyor" denil-
di. www.haberler.com’a göre; İzmir
Orman Bölge Müdürü Şahin
Aybal, sakızda dışa bağımlılığımı-
zın azaltılması, kaybolan sakız üre-
tim kültürünün yeniden canlandı-
rılması, yöre halkının kalkındırıl-
ması ve sakız ağacının ülkemizin
uygun ekosistemlerine yeniden
kazandırılması amacıyla başlatılan
eylem planı ile 2014 yılından bugü-
ne kadar İzmir ilinde toplam 20 bin
hektar sahada sakız envanteri
yapıldığını söyledi.

PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ'da bulunan 17 ve 18.
yüzyıllara ait, dönemin
Osmanlı ve Karadağ ilişkile-

rini yansıtan Osmanlıca berat ve
fermanların tanıtım sergisi, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle
başkent Podgoritsa'da gerçekleşti-
rildi. www.haberler.com’a göre:
Karadağ'ın önemli tarihi ve turistik
bölgelerinden biri olan Kotor şeh-
rinde yer alan Perast Müzesi'nde
ülkenin önemli tarihi eserlerinin
yanı sıra, Osmanlı dönemine ait fer-
manlar ve beratlar da yer alıyor.
Müze arşivinde bulunan 17 ve 18.
yüzyıllara ait Osmanlıca belgelerin
Türkçe ve Karadağca'ya tercümele-
rinin yapılması konusunda Perast
Müzesi ile iş birliği içerisinde TİKA
tarafından çalışmalar başlatıldı.
Proje ile tarihe tanıklık eden yazış-
malar kayıt altına alınarak, ortak
kültürel mirasın korunması konu-
sunda büyük katkı sağlandı. Söz
konusu çalışmalar sonucu ortaya

çıkan belgelerin, Osmanlı ve
Karadağ ilişkilerini gösteren fer-
manların da bulunduğu tanıtım ser-
gisi TİKA'nın desteğiyle başkent
Podgoritsa'da açıldı. Sergide ayrıca
Osmanlı Musikisi, Türk Sanat
Müziği ezgileri katılımcıların beğe-
nisine sunuldu. Türkiye Karadağ
Büyükelçisi Serhat Galip, düzenle-
nen serginin Karadağ'da bulunan

diğer müzelere örnek olacağını
belirtti. Osmanlı dokümanlarının
tespit edilmesi konusunda Türkiye
olarak TİKA vasıtasıyla her zaman
iş birliğine hazır olduklarını sözleri-
ne ekleyen Büyükelçisi Galip, TİKA
ve Perast Müzesi yetkililerine bu
güzel iş birliğinden dolayı teşek-
kürlerini ileterek, sergide emeği
geçen herkese şükranlarını sundu.

Ahmet GÖKSAN

DÜZLEM�N 
SANCILISI

“Türkler TAKS�M’den vazgeçmiyormu�,
bu sebepten müzakereler bo�unaym��
gibi saçmal�klar�n hiçbir dayanak nok-
tas� yoktur. Söyledik ve tekrar ediyoruz.
TAKS�M, Eoka’n�n kar��s�nda beton bir
duvar gibi ebediyete kadar duracakt�r.
Gösterecekleri iyi niyet ve samimiyet
kar��s�nda bu beton duvar sakl� olarak
kalacakt�r. Fakat ‘Türk’ü imha siyaseti
ortaya ç�kar ç�kmaz, ellerindeki bazuka
ve öldürücü silahlar�n tesirini yok ede-
rek TAKS�M duvar� muhakkak önlerine
ç�kacakt�r” 1968

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Ya�anan çat��malar ve kalk��malar
nedeniyle ülkeler ekonomilerini
düzlü�e ç�karacak önlemleri

almakta yetersiz kald�klar�ndan olacak
yurtta�l�klar�n� sat��a ç�karm�� bulunu-
yorlar. Türkiye’nin de bu sürece çevre-
sinde ya�anmakta olan ate� çemberine
kar��n yabanc� sermayeyi çekebilmek
için ayr�cal�kl� öneriler aç�klad��� bilini-
yor.  Baz� ülkeler de (AB üyesi) kendi
ko�ullar�n� duyuruyorlar. Örne�in
�ngiltere en az 2 milyon sterlinlik yat�-
r�m yapanlara bu yolu açarken mendil
büyüklü�ündeki ülke ise 2,5 milyon
Euro’luk gayrimenkul sat�n alacaklara
yurtta�l�k yolunu aç�yor. Di�er ülkelerin
de özellikle AB üyesi ülkeler belirledik-
leri kurallarla yurtta�l�klar� da��t�yorlar.
Ad� geçen ülke, adan�n güneyinde
Rumlara ait olan gayrimenkulleri satma-
y� kast ediyorsa üzerinde durmam�za
gerek olmad���n� dü�ünüyoruz. Buna
kar��n adan�n güneyinde Türk
Vak�flar�na ait olan kay�tl� ve onayl�
bulunan arazileri satacaklarsa burada
kendilerine DUR demek istiyoruz.
Müzakereler de anla�mazl�k konusunun
en önemli ve ya�amsal maddesi toprak
konusudur. Bu nedenle Türk görü�meci-
lerin daha dikkatli ve üzerinde önemle
durmalar� gerekti�ine vurgu yapmak
istiyoruz. 
Buna ko�ut hepimizin olan Vak�flara ait
topra��n ‘gel vatanda� gel top atan tüc-
car�n mallar� bunlar’ diyerek satamaya-
caklar�n� bilmelerini de kaydetmek isti-
yoruz. Mersin yöresindeki türkülerde
dillendirildi�i gibi Türk Vak�flar�na ait
olan topraklar�n ‘asl� yok yaylas�nda’
olmad���n�n bilinmesini kaydediyoruz.
Bu topraklar� sahiplenmek yaln�zca
müzakerecilerin de�il hep birlikte sahip-
lenmemiz gerekti�ini belirtmek istiyo-
ruz. 

AB’N�N GELECE��

Yurtta�l�klar�n� sat��a ç�karan AB ülke-
lerini kötü bir gelece�in de beklemekte
oldu�unu gözlemliyoruz. �ngiltere’nin
ayr�lmas� karar� üzerine ivme kazanan
�rkç� söylemler s�kl�kla yineledi�imiz
gibi AB’nin gelece�ini tehdit etmekte-
dir. Almanya’da seçime say�l� günler
kala Almanya için Alternatif Partisi AB
– Göçmen ve �slam kar��t� söylemlerle
öne ç�k�yor. Do�al olarak seçim sonra-
s�nda alacaklar� sonuç ne olursa olsun
Almanya’da k�r�lmaya neden olacakt�r.
Avrupa’n�n �rkç�l�k konusunda geçmi�
sicilinin hiç de iyi olmad��� biliniyor.
Bu nedenle Almanya’da ya�anacak olas�
bir k�r�lma AB’nin sonunun gelmesini
özellikle tetikleyecektir. Birli�in da��l-
mas� sonras�nda �u anda bir arada görü-
nen ülkelerin ayn� birlikteli�i sergileye-
ceklerinin beklenilmemesi gerekiyor.
Ya�ad�klar� ekonomik açmaz� Yahudi
dü�manl���n� öne ç�kararak prim yapan-
lar �imdilerde �slam kar��tl��� ile prim
yapmaya çal���yorlar. Bu noktada
Türkiye’ye dü�en görev haz�rlanmakta
olan bu tuza�a dü�memesidir. Bir ba�ka
ku�kumuz ise Avrupa’n�n yeniden ulus
devlet modeline dönerken çat��malar�n
ya�anaca��d�r. Fransa’da yap�lan
Ba�kanl�k seçimlerinde �imdilik kayd�
ile �rkç�lar�n kazanamad�klar� ortal�klara
ç�km��t�r. Irkç�lar�n son 20 y�l içerisinde
yüzde 5’lerden yüzde 35’lere ula�t�klar�-
n�n da unutulmamas� gerekiyor. Yeni
seçilen Ba�kan�n kötünün iyisi oldu�u
genel kabul görüyor. Sanc�l� bir düzlem-
de devam eden müzakere sürecinde top-
rak konusunda son olarak yap�lan aç�k-
lamalar�n �����nda çözümün Kaf
Da��’n�n arkas�na itildi�inin görülmesi
gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Esra BALKAN

OSMANLI 
M�RASI

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tarihi 13. yüzyıla uzanan,
var olduğu zaman boyun-
ca üç büyük imparatorlu-

ğa şahitlik etmiş bir Balkan baş-
kenti olan Saraybosna, son yıl-
larda Türk vatandaşlarından
büyük talep görüyor. Kısa uçuş
mesafesi, vize talep etmemesi ve
ortak tarihimizden ötürü tatille-
rin aranan lokasyonu olan
Saraybosna, aynı zamanda
kurumsal firmaların da çalışan-
larını motive etmek için tercih
ettiği şehirlerin başında geliyor.

Çalışanlarını motive etmek ya
da bayii toplantısı düzenlemek
isteyen kurumsal firmalar için
yakınlığı ve uygun bütçeli
konaklama imkanları sebebiyle
Saraybosna’nın tercih edildiğini
belirten  Vizyon Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi M.Talha Çizmeci,
“Öncelikle tur programımız
misafirlerimizin rahatı açısından
uçağından, oteline, günlük prog-
ramlarına ve tüm ayrıntılarına
kadar hesap edilip bölgeyi çok
iyi bilen kişiler tarafından oluş-
turuluyor. Saraybosna, Osmanlı
İmparatorluğu, Roma
İmparatorluğu ve Avusturya-

Macar İmparatorluğu’na şahitlik
etmiş bir şehir olduğu için zen-
gin bir kültüre sahip. Uzun yıllar
süren savaş sonrası, yaşananla-
rın anısına korunan izlerin göl-
gesinde kalmış, ancak aynı
zamanda doğal ve tarihi güzel-
likler içerisinde yer alan şehir,
gidenlerin büyük beğenisini
kazanıyor. İşini ve bölgeyi iyi
bilen rehberlerimiz tarafından
gezdirilen misafirlerimizi,
Mostar Köprüsü’ne nazır kahve
içmeden ve Boşnak böreği
yemeden ülkemize geri gönder-
miyoruz” dedi.

Karada�’da bulunan 17 ve 18. yüzy�llara ait, dönemin Osmanl� 
ve Karada� ili�kilerini yans�tan Osmanl�ca berat ve fermanlar�n 

tan�t�m sergisi, Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���n�n
(T�KA) deste�iyle ba�kent Podgoritsa’da gerçekle�tirildi

TEK�RDA� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversiteler Birliği
adına Namık Kemal
Üniversitesi Ziraat Fakültesi

tarafından düzenlenen "2.
Uluslararası Balkan Tarım Kongresi",
Tekirdağ'da yapıldı. Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet
İstanbulluoğlu, rektörlük konferans
salonundaki açılışta, bu tür kongreler-
de tarımdaki sorunların dile getirildi-
ğini ve çözüm için önerilerin sunul-
duğunu söyledi. www.haberler.com
sitesinden alınan bilgilere göre:
Tarımda çalışanların oranının
Amerika Birleşik Devletleri’nde

yüzde 2-3, Avrupa Birliği ve Japonya
yüzde 4-5, Türkiye'de yüzde 21 ve
Çin'de yüzde 50 civarında olduğunu
aktaran İstanbulluoğlu, "Geçen yüzyı-
la baktığımızda nüfusun çoğu kırsal
kesimde yaşamaktaydı. Günümüzde
ise kentsel nüfus, tarımla uğraşan
nüfusu geçmiştir. Dünya nüfusu
tarım sektöründe azalırken üretilen
tarım ürünlerinin toplamı, dünyanın
her yerindeki açlık sıkıntısını ortadan
kaldırmaya yetecek kadardır." diye
konuştu. İstanbulluoğlu, gelişmiş
ülkelerin ellerindeki ürünleri çürüt-
mek pahasına stoklaması nedeniyle
birçok insanın temel besin kaynakla-
rına ulaşamama sebebiyle yetersiz
beslendiğine dikkati çekerek, şunları

kaydetti:  "Birleşmiş Milletler Gıda
Programı verilerine göre, yaklaşık 1
milyar insan temel besin kaynakları-
na ulaşamamaktan dolayı yetersiz
beslenmektedir. Tarım, çeşitli besin
maddelerini üreten, bunları işleyerek
çeşitlendiren bireylerin ve toplumla-
rın sağlığı ve sosyoekonomik kalkın-
ma üzerinde önemli bir etkiye sahip-
tir. Tarım, araziyi kullanırken toprağı
yok etmeyen, onu üretken kılan ve
yaşam güvencesi sağlayan bir sektör-
dür." Kongrenin açılışına, Tekirdağ
Vali Yardımcısı Suat Yıldız,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Ekrem Eşkinat, Arnavutluk, Kosova,
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve
Makedonya'dan temsilciler katıldı.

T�KA'n�n deste�iyle Karada�'da
'OSMANLI AR��VLER� SERG�S�'

Balkanlar'daki Osmanl� memleketleri
1914'te, �stanbul �ehri ve Trakya art
bölgesinden ibaret kalm��t�. Balkan

ulusal devrim hareketlerinin amac� böylece
gerçekle�tirilmi� oluyordu: Osmanl�
�mparatorlu�u yar�madadan ç�kar�lm��t�.
Ancak bir bak�mdan, pek fazla �ey de�i�-
memi�ti. Balkan halk� 500 y�l boyunca tek
bir bayrak alt�nda bir arada ya�am��t�. Tek
bir dünyan�n parças� olmu� ve birbirlerini
etkilemi�lerdi. Hepsi de, mesela kom�u
Ortodoks Rusya ve Katolik Avusturya'dan
çok farkl� olan bir Osmanl� medeniyetine
i�tirak etmi�ti. Balkan entelektüellerinin "
Osmanl� boyunduru�una " dair sürekli ele�-
tirilerine ra�men, imparatorluk, olumsuz
oldu�u kadar birçok da olumlu niteli�e
sahip bir kültür meydana getirmi�ti.
Bundan sonra söyleyeceklerim Balkan
miras�n�n kal�c� bir parças� haline gelen bu
medeniyetin baz� özelliklerini özetleme
te�ebbüsüdür.

657 SAYFALIK SÖZLÜK

Osmanl� iradesinin miras�, her bireyin
hayat�n�n ayr�lmaz bir parças� ve kolayca
silinmeyecek bir parças�yd�. Mesela bütün
uluslar�n dillerine pek çok Türkçe kelime
girmi�ti. 1966'da Saraybosna'da, S�rpça ve
H�rvatça dilindeki Türkçe kelimeleri liste
halinde sunan, 657 sayfal�k bir sözlük
yay�mland�. Di�er dillerde ayn� �ekilde
etkilendi. Osmanl� fetihlerinin ve ard�ndan
H�ristiyanlarla Müslümanlar aras�nda ger-
çekle�en sava�lar�n, Kosova konulu edebi
eserler ile Yunan özgür sava�ç�lar� ve �ar-
k�lar�n� ortaya ç�kararak modern zamanlara
kadar, Balkan edebiyat�n�n büyük temalar�-
n� olu�turmu�tur. Balkan mutfa�� da di�er
Yak�n Do�u ülkelerinin mutfaklar�yla ben-
zerlikler göstermektedir ve yine mesela
Rusya, �talya veya Avusturya mutfaklar�n-
dan farkl�d�r. Balkan vatanda��, Osmanl�
hayat�n�n pek çok veçhesinin fevkalade
güzel olmas�ndan istifade etmi�tir. Gerek
camiler, köprüler, hanlar ve devlet daireleri
gibi kamu binalar�nda gerekse �ahsi evle-
rinde olsun, Osmanl� mimarisi, yerini alan
her �eyden kat kat üstündü. Osmanl� kültü-
rü, bahçelere ve tabiata da, özellikle nehir
ve akarsuya da büyük de�er vermi�tir.
Avrupal� seyyahlar Balkan manzaras�n�n
masal�ms� güzelli�inden çok etkilenmi�tir.
Me�hur bir seyahatnamede �öyle denir : "
Bir Türk �ehrinin, durumu ne olursa olsun
ve hangi noktadan bakarsan�z bak�n, kendi-
ne has bir cazibesi vard�r. Atalar�n�n k�rsal
içgüdülerine sad�k kalan Türk daima yavan
kente tabiat�n �iirselli�ini katmaya çal���r:
çat�lar�n kefaretini minare külahlar�n�
ço�altarak öder ve nereye ev yaparsa bir
a�aç diker."
Modern mimari çok farkl� ve asl�nda genel-
likle aksine tekdüze çirkin olsa da, Osmanl�
geçmi�inden geriye kalanlar�n korunmas�na
çal���lm��t�r. Osmanl� idaresi tard edildi�i
zamanda bile, yakla��k 2 milyon Arnavut
ve buna yak�n say�da Slav’dan olu�an
büyük bir Müslüman nüfus kalm��t�r.
Müslümanlar�n güçlü bir siyasi konumunu
devam ettirdi�i Bosna gibi bölgelerde,
Osmanl� gelenekleri ulusal miras�n bir par-
ças� olarak muhafaza edilmi�tir. Osmanl�
miras�n�n hem olumlu hem de olumsuz
veçheleri, günümüzde bütün devletlerin
tarihine yans�m��t�r.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Yunanistan, Kosova ve Karada�'da ya�ayan
tüm hem�erilerime ve soyda�lar�ma en
derin selamlar�m� ve sayg�lar�m� sunar�m.

Sak�z, Yunanistan 
tekelinden ç�kar�lacak

Tekirda�, 2. Uluslararas� Balkan
Tar�m Kongresi"ne ev sahipli�i yapt�
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Kar�ıyakalı judocular
Yunanistan’dan 
5 madalya ile döndü 

L�PPSTAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türk toplumu-
nun unutulmaz lideri ve
önderi merhum Dr.

Sadık Ahmet’in anısını yaşat-
mak amacıyla onun adıyla
düzenlenen futbol turnuvasına
ABTTF’yi temsilen Başkan
Yardımcıları Sebahattin
Mümin, Mehmet Hüseyin,
Aydın Ahmet, Sami Yusuf,
Mustafa Kasap, Serdar
Kalekoğlu, Bülent Çolak ve
Vedat Arap ile Denetim
Kurulu üyesi İsmail Rüşüt ve
Disiplin Kurulu Başkanı İsmail
Aptioğlu katıldı. Merhum Dr.
Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet, merhumun kurduğu
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş ve Uluslararası
Köprü Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Şerif Er’in de
iştirak ettiği turnuvaya
Lippstadt şehri ve çevresinde
yaşayan Batı Trakya Türkleri
büyük ilgi gösterdi. 

STTUTGART 
ŞAMPİYON

Turnuvanın final maçında

Witten Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği futbol takımını penal-
tılar sonucu mağlup eden
Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı
Trakya Türkleri Aile Birliği
futbol takımı 2014 yılındaki
20. turnuvanın ardından 21.
turnuvanın da şampiyonu ola-
rak büyük bir başarıya imza
attı. Gütersloh Batı Trakya
Türk Kültür ve Dayanışma
Derneği futbol takımının 3.
olduğu turnuvayı Meschede
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği futbol takımı 4.,
Viersen Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği futbol takımı 5. ve
Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği fut-
bol takımı da 6. olarak bitirdi.
Turnuva tarihinde ilk kez Batı
Trakya Türk toplumu mensu-
bu bir genç kız da ABTTF 21.
Dr. Sadık Ahmet Futbol
Turnuvası’nda oyuncu olarak
mücadele ederken kullandığı
son penaltıyı gole çevirerek
Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği
futbol takımının turnuvada 3.
sırayı almasına doğrudan
katkı sağladı. 

Avrupa Bat� Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF)

himayesinde düzenlenen geleneksel
Dr. Sad�k Ahmet Futbol Turnuvas�’n�n

21.’si ABTTF üyesi Lippstadt Bat�
Trakya Türkleri E�itim ve Kültür

Derne�i’nin ev sahipli�inde yap�ld�

AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye'de drag sınıfın-
da birçok şampiyonlu-
ğa imza atan Manisa

Büyükşehir Belediyespor'un
başarılı sporcusu Kamil
Kırbaş, Yunanistan Drag
Şampiyonası'nda fırtına gibi
esti. Yeşil-beyazlı sporcu,
zorlu rakiplerini geride bıra-
karak Street2 sınıfında
birinci olmayı başardı.
www.haberler.com’a göre:
Balkan Avrupa Pist ve
Yunanistan Drag
Şampiyonası Yunanistan'ın

Serez ve Atina şehirlerinde
düzenlendi. Serez şehrinde
yapılan Balkan Avrupa Pist
Şampiyonası'na Türkiye,
Yunanistan, Makedonya,
Sırbistan, Romanya ve
Bulgaristan'dan 93 sporcu
katıldı. Şampiyonada
Manisa Büyükşehir
Belediyespor adına mücade-
le eden Kamil Kırbaş adeta
fırtına gibi eserek zorlu
rakiplerini geride bıraktı.
Kırbaş, Kopaida
Havalimanında yapılan drag
şampiyonasında Street2 sını-
fında birinci olarak 2017
sezonuna iyi başladı. 

Yunanistan Drag �ampiyonası’na
MAN�SA DAMGASI

AM�NTEO - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karşıyaka Belediyesporlu judo-
cular, Yunanistan'da düzenle-
nen Uluslararası Flippos Judo

Turnuvası’nda büyük bir başarıya
imza attı. Bir altın, iki gümüş ve iki
bronz madalya kazanan sporcular,
hem Türkiye’nin hem de
Karşıyaka’nın gururu oldu.
Yunanistan'ın Aminteo şehrinde, 12
ülkeden 478 sporcunun katılımıyla
gerçekleştirilen ‘2017 Uluslararası
Flippos Judo Turnuvası’nda
Karşıyaka rüzgarı esti.
Organizasyonun en başarılı ekiplerin-
den biri olan Karşıyaka Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı,
5 kez kürsü sevinci yaşadı.
Yeteneğiyle geleceğin yıldızları ara-
sında gösterilen 16 yaşındaki Berke
Çiçekdağ, ümitler +90 kiloda tüm
rakiplerini yenerek altın madalyaya
uzandı. -34 kilo yıldızlarda Burak
Miraç Tekkuş, miniklerde de Murat
Toksun ikinci oldu ve gümüş madalya
aldı. -42 kilo miniklerde Mehmet
Emin Avşar, -50 kilo yıldızlarda ise
Anıl Kılıçkara üçüncü olarak bronz
madalyanın sahibi oldu.

DR. SADIK AHMET ANISINA
21. kez ye�il sahalara indiler


