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Sayfa 3’teRifat SA�T

KOSOVA’DA YAPILACAK
ERKEN GENEL 

SEÇ�MLER�N ANAL�Z�

Avrupa Birli�i (AB) D�� �li�kiler ve Güvenlik Politikas� Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini, Brüksel’de Karada�, S�rbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek,

Makedonya ve Kosova hükümet ba�kanlar� ve temsilcileriyle bir araya geldi Vuçiç; ‘Hem AB
hem Rusya’ dedi

SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'a bağlı
Zemun Polje'de yaşayan yüzden fazla
Müslüman, Sırp makamlarınca "inşaat izni
olmadığı" gerekçesiyle yıkılan mescidin
önünde cuma namazı kıldı. Civarda yaşa-
yan yüzden fazla Müslüman, yıkılan mesci-
din hemen önündeki sokakta getirdikleri
halılar üzerinde namaz kıldı. Namaz kılındı-
ğı esnada, bölgede bir grup polisin de bekle-

diği görüldü. Öte yandan Sırbistan İslam
Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) de rama-
zan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda,
mescit inşaatının yıkılmasına sert tepki gös-
terdi. Mesajda, "Sırp makamları, Sırbistan,
Belgrad ve Zemun Müslümanları’na, kepçe
ve binlerce polis eşliğinde gönderdikleri teb-
rik mesajını mescidin üzerine bıraktı." 
ifadelerine yer verildi.

AB’nin kafa kar��t�ran
BALKANLAR POL�T�KASI

MOGHER�N�'nin ba�ba-
kanlarla ve hükümet tem-
silcileriyle yapt��� görü�-
melerde bölgesel güven-
lik, ekonomik geli�me ve
i�birli�i konular�, ayr�ca
Bat� Balkan ülkelerinin
Avrupa entegrasyonu ele
al�nd�. Mogerini'nin k�sa
süre önce S�rbistan lideri
seçilen Ba�bakan
Aleksandr Vuçiç'i ve
Kosova Ba�bakan� �sa
Mustafa'y� ayn� masaya
oturtmas� dikkatlerden
kaçmad�. AB aç�s�ndan bu,
Kosova'n�n ba��ms�zl���n�n
uluslararas� arenada tan�n-
mas�na ve bu topra��n
S�rbistan'dan kopar�lmas�-
n�n sa�lanmas�na yönelik

bir ad�m. Sosyal anketlere
bak�l�rsa S�rp halk�n�n
yüzde 47,7'si, yani yar�s�n-
dan daha az� ülkenin AB
üyeli�ini destekliyor.
Sosyal anketlerin sonuçlar�
do�ru olsa da, olmasa da
ayn� anketlerin sonuçlar�-
na göre halk�n 1999'daki
Belgrad bombard�manlar�-
n� unutmayan neredeyse
yüzde 80'inin S�rbistan'�n
NATO'ya al�nmas�na kar��
ç�kt���n�n da dikkate al�n-
mas� gereken bir husus.
S�rbistan'�n AB'ye üye
olmas�na �üpheyle bakan-
lar, S�rp halk�n�n AB üyeli-
�i ile ilgili fikirlerinin
‘rötu�lanm��' oldu�unu
dü�ünüyor. 3’te
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SIRB�STAN'IN YIKTI�I 
CAM� ÖNÜNDE 
CUMA NAMAZI ÜLKEDE 11 Aralık 2016'da yapılan genel seçimde

ikinci olan Makedonya Sosyal Demokratlar
Birli�inin (SDSM) genel ba�kanı Zoran Zaev'in ba�-
bakan olarak görev aldı�ı yeni kabinenin güven
oylamasında 62 milletvekili "evet", 44 milletvekili
"hayır" oyu kullandı, 5 milletvekili de çekimser
kaldı. Zaev tarafından açıklanan ve SDSM,
Demokratik Bütünle�me Birli�i (BDI) ile Arnavutlar
�çin �ttifak siyasi olu�umlarının kurdu�u yeni hükü-
mette Devlet Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu
Ba�bakan Yardımcılı�ı görevine Koço Angyu�ev,
Siyasi Sistem ve Toplumlararası �li�kilerden
Sorumlu Ba�bakan Yardımcılı�ına Hazbi Lika,
Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Ba�bakan
Yardımcılı�ına da Bujar Osmani getirildi.

Makedonya 5 ay sonra
hükümetine kavu�tu

5’te

BULGAR�STAN'da ırkçı ve a�ırı milliyetçi tavırla-
rıyla bilinen Birle�ik Vatanseverler koalisyonu,
sözde radikal �slam’a kar�ı radikal de�i�ikler içe-
ren yasa tasarısı sunuyor. Tasarıya göre Ceza
Kanunu’nda radikal �slam’ın tanımlanması yer
alacak. Konuyla ilgili brifing veren Milletvekili
�skren Veselinov, “Radikal �slam vaaz eden ki�ile-
re 1-5 yıl arasında hapis cezası ve 5 bin leva para
cezası verilecek. Burka giymeye zorlayan ki�ilere
ise 1-4 yıl hapis cezası verilecek. Birden fazla ki�i-
yi burka giymeye zorlama suçu nedeniyle 6 yıla
kadar hapis cezası verilebilir” diye açıkladı.

Bulgar ırkçılarının yeni oyunu:
RAD�KAL �SLAM

3’te

�STANBUL KLAS�K
OTOMOB�LC�LER DERNE�� üye-
leri, Yunanistan'�n Selanik �ehri-
ni ziyaret etti. Yar�m asr� devi-
ren otomobilleriyle Selanik ken-
tine üç günlük gezi düzenleyen
üyeler, "H�z De�il, Haz �çin" slo-
ganlar�yla klasik otomobilleri
günümüz ko�ullar�nda ya�ata-
rak gelece�e ta��may� hedefli-
yor. �psala s�n�r kap�s�ndan
ç�kan konvoy; Dedea�aç, �skeçe
ve Kavala �ehirlerini de ziyaret
ederek, Yunanistan'�n ikinci
büyük �ehri Selanik'e ula�t�. 80
ki�iden olu�an �KOD kafilesi
toplamda bin 200 kilometre yol
yapt�. Selanik'te ilk olarak
Atatürk Müzesi'ni ziyaret eden
�KOD üyeleri ard�ndan Selanik
Ba�konsoloslu�u'na da nezaket
ziyareti gerçekle�tirdi. 3’te

5’te

Yarım asrı deviren
otolarla Selanik keyfi

KOSOVA CUMHURBAŞKANI Thaçi,
"Kosova Kosova'dır, Sırbistan da
Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz.
Sırbistan Cumhurbaşkanı da
Kosova'nın 114 ülke tarafından tanınan,
bağımsız bir ülke olduğunu iyi biliyor"
dedi. Thaçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic'in yaptığı "Kosova da
dahil tüm Sırp topraklarını koruyacağı"
açıklamasına ilişkin, "Kosova
Kosova'dır, Sırbistan da Sırbistan. Biz
iki ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan
Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114
ülke tarafından tanınan, bağımsız bir
ülke olduğunu iyi biliyor." dedi.

Thaçi’den, Vucic’e ba�ımsızlık çıkı�ı

4’te

SIRB�STAN’da cumhurba�kanlı�ı seçimlerini
kazanan Aleksandar Vuçiç, parlamentoda
düzenlenen törende yemin etti. Vuçiç, yemin
töreninde yaptı�ı konu�masında, Sırbistan'ın
ciddi ve güçlü bir ülke oldu�unu vurgulayarak,
bölgede Bosna Hersek, Arnavutluk, Karada� ve
Makedonya'nın yanı sıra Macaristan, Romanya
ve Bulgaristan'la i�birli�ini güçlendirmek iste-
diklerini söyledi. Vuçiç, Kom�u ülkelerde durum
kötüyken Sırbistan'da i�lerin iyi gitmesinin
mümkün olmayaca�ını vurguladı. 5’te
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Balkanlar� ülke ülke, �ehir �ehir gezerek iftar sofralar� 
kurmaya devam eden Bayrampa�a Belediyesi’nin Bereket

Konvoyu Bosna-Hersek turuna ba�lad�. Bosna’daki ilk prog-
ram�n� Müslümanlar�n yo�un olarak ya�ad��� Zivinice’de
düzenleyen konvoy, burada 2 bin 500 ki�iye iftar verdi

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İki kurum arasındaki işbirliğine yönelik Pttcell
lansmanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçek-

leştirildi. Bakan Arslan, toplantıda yaptığı konuş-
mada posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin
1995 yılında birbirinden ayrılmasıyla bu alanlarda
vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi imka-
nının sağlandığını belirtti. PTT ve Türk
Telekom’un 176 yıllık köklü bir geçmişe sahip
olduğuna işaret eden Bakan Arslan, “Biz geleceği
şekillendirirken aslında bir çınardan ilham aldığı-
mızı, bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet
etmiş bir kuruluşun temsilcileri olduğumuzu hiç-
bir zaman unutmuyoruz” diye konuştu. Ülkemizi
ve sektörü geleceğe taşıma konusundaki destekleri
ve atılımları dolayısıyla Türk Telekom’a teşekkür
ettiğini kaydeden Bakan Ahmet Arslan sözlerine
şöyle devam etti: “PTT de 176 yıllık tecrübesiyle
çok önemli çalışmalar yapıyor. Ülkemizin her nok-
tasına, en ücra köşedeki vatandaşımıza hizmet
götürürken geçmişteki tecrübeleri geleceğe günü-
müz teknolojisiyle birlikte taşımak adına çalışma
arkadaşlarım çok başarılı bir süreç yürütüyorlar.
PTT sadece Türkiye markası olmakla kalmamış,
artık bir dünya markası olmuş halde. Bunun da en
güzel göstergesi Dünya Posta Birliği’nin dönem
başkanlığını PTT’mizin, ülkemizin yapması.”
Bakan Arslan, PTT ve Türk Telekom arasındaki
işbirliklerinin öneminin altını çizdiği konuşmasın-
da Pttcell uygulamasının çok daha dinamik, çok
daha kaliteli bir hizmet sunulması adına 5 yıllık
yeni bir süreçle taçlandırıldığını kaydederek,
“Pttcell bugüne kadar beş yüz bin kişiye hizmet
etti. Bunu en az ikiye katlamayı, bir milyona çıkar-
mayı hedefliyoruz bu yıl sonunda. Gerek Türk
Telekom’un güçlü altyapı ağının gerek PTT’nin iki
bin noktada bulunan yaygın ofis ağının birlikte bu
sonucu doğuracağı konusunda hiçbir şüphem
yok. İnşallah, kaliteli ve uygun fiyatlı bu mobil ile-
tişim hizmetini vatandaşımız almış olacak” dedi.

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) ile Türk Telekom aras�nda 2013 y�l�nda
ba�layan mobil ileti�im alan�ndaki i�birli�i 5 y�l daha uzat�ld�. Buna göre, PTT A.�.’nin

“Pttcell” markas�yla geni� kitlelerle bulu�turdu�u mobil ileti�im hizmetlerinin �ebeke ve
teknik altyap�s� 2022 y�l�na kadar Türk Telekom taraf�ndan sa�lanmaya devam edecek

PTT ve Türk Telekom aras�ndaki
Pttcell i�birli�i 5 y�l daha uzat�ld� 

Z�V�N�CE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bayrampaşa
Belediyesi’nin
13’üncü kez çıktığı

gönül seferini sürdüren
Bereket Konvoyu,
Balkanlar’da iftar ve kül-
tür sofraları kurmaya
devam ediyor. Bulgaristan
ve Sırbistan’ın ardından
konvoy Bosna-Hersek’e
ulaştı. Bosna’nın Zivinice

şehrinde 2 bin 500 kişiyi
iftar sofrasında buluştu-
ran konvoya ilgi büyüktü.
Zivinice’deki iftar progra-
mına Bayrampaşa
Belediye Başkan
Yardımcısı Can Gökhan
Balekoğlu’nun yanı sıra
Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç,
Bosna Hersek İstanbul
Başkonsolosu Began
Muhiç, Zivinice Belediye
Başkanı

Samir Kamenjakoviç,
Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü
Mehmet Akif Yaman ve
din adamları ile çok sayı-
da vatandaş katıldı.
Bereket Konvoyu, Bosna-
Hersek’in ardından sıra-
sıyla Sırbistan, Karadağ,
Kosova, Arnavutluk,
Makedonya ve
Yunanistan’da da iftar
programları düzenleyerek
yurda dönecek.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik ise Pttcell
lansmanında yaptığı konuş-
mada “Bugün burada iki
güzide şirketimizin, ülkemi-
zin iyi gününde de kötü
gününde de devletimizle,
milletimizle beraber olmuş
bu kuruluşlarımızın önemli
bir işbirliğini daha ileriye
götürmek üzere bir araya gel-
miş bulunmaktayız” dedi.
Tarihî bir hamle gerçekleşti-
rildiğini ve iki kurum arasın-
daki işbirliğinin yeniden göz-
den geçirilerek ve planlana-
rak geleceğe taşındığını kay-
deden Genel Müdür
Bozgeyik, bu çalışmada
emeği geçen herkese şükran-
larını sunduğunu ifade etti.
Türk Telekom CEO’su Paul
Doany ise konuşmasında iki
kardeş şirket arasındaki işbir-
liklerinin büyük önem taşıdı-
ğını vurguladı. 

TAR�H� B�R HAMLE

BEREKET KONVOYU 
BOSNA-HERSEK’TE
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SELAN�K
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Yarım asrı deviren oto-
mobilleriyle Selanik
kentine üç günlük gezi

düzenleyen üyeler, "Hız
Değil, Haz İçin" sloganlarıyla
klasik otomobilleri günümüz
koşullarında yaşatarak gele-
ceğe taşımayı hedefliyor.
www.haberler.com’a göre: 
İstanbul Klasik Otomobilciler
Derneği üyeleri, 25 klasik
araçla İstanbul'dan yola çıktı.
İpsala sınır kapısından çıkan
konvoy; Dedeağaç, İskeçe ve
Kavala şehirlerini de ziyaret
ederek, Yunanistan'ın ikinci

büyük şehri Selanik'e
(Thessaloniki) ulaştı. 80 kişi-
den oluşan İKOD kafilesi top-
lamda 1200 km yol yaptı.
Selanik'te ilk olarak Atatürk
Müzesi'ni ziyaret eden İKOD
üyeleri ardından Selanik
Başkonsolosluğu'na da neza-
ket ziyareti gerçekleştirdi.
Kafile bünyesinde yer alan ve
seri olarak 1966'da üretilmeye
başlanan ilk Türk otomobili
Anadol'un, 1976 yılına ait bir
örneği de Atatürk'ün doğdu-
ğu evle birlikte fotoğraflandı.
Selanik'te Mobil 1'in destekle-
riyle 3 gece konaklayan
İKOD kafilesi, kazasız belasız
Türkiye'ye geri döndü.

SOFYA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bulgaristan milliyetçileri,
Müslümanlara yönelik Dinler
Kanunu’nda değişiklikler yapılma-

sına ilişkin kanun tasarısı hazırladı.
Tasarıya göre Ceza Kanunu’nda radikal
İslam’ın tanımlanması yer alacak.
www.dunyabulteni.net’e göre; konuyla
ilgili brifing veren Milletvekili İskren
Veselinov, “Radikal İslam vaaz eden kişi-
lere 1-5 yıl arasında hapis cezası ve 5 bin
leva para cezası verilecek. Burka giymeye
zorlayan kişilere ise 1-4 yıl hapis cezası
verilecek. Birden fazla kişiyi burka giy-
meye zorlama suçu nedeniyle 6 yıla

kadar hapis cezası verilebilir” diye açıkla-
dı. Milletvekili, önceki Meclis tarafından
Birleşik Vatanseverler koalisyonunun
kamu yerlerinde burka giyme yasağı
getirilmesine yönelik yasa tasarısını
kabul ettiğini anımsattı. Irkçı ve aşırı mil-
liyetçi oluşum radikalleşmeye karşı yasal
mücadeleye devam edeceğini belirten
Veselinov, “Bu kanun tasarısı bizim yapı-
cı olarak tanıdığımız İslam inancını koru-
maktadır” dedi. Milliyetçilerin,
Müslümanlara yönelik Dinler
Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına
ilişkin kanun tasarısı da hazırladığı açık-
landı. Güvenlik kurumlarının verilerine
göre bazı kadınların para karşılığında
burka giydikleri ileri sürüldü.

ÇANAKKALE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine
bağlı Çardak beldesinde
Türklerin Anadolu'dan

Rumeli'ye geçişinin 663'üncü yıl dönü-
mü etkinlikleri kapsamında Rumeli
Fatihi Gazi Süleyman Paşa mezarı
başında anıldı. www.haberler.com’a
göre; Türklerin Anadolu'dan
Rumeli'ye geçişinin 663'üncü yıl dönü-
mü kutlama etkinliklerinde ilk olarak
Lapseki İlçesindeki Çardak
Beldesinde Rumeli Fatihi Gazi Yakup
Bey'in aynı adı taşıyan caminin avlu-

sundaki mezarına çiçekler konulup
dualar edildi. Çardak Belediye
Başkanı Basri Ulaş Türklerin
Rumeli'ye geçişi ile ilgili verdiği tarihi
bilgide, "Rumeli'ye geçişi sağlayacak
olan Çanakkale Boğazı ve çevresi
Osmanlı hâkimiyetine geçti. Osmanlı
ordusu Bizans içindeki taht kavgasın-
da taraflardan birine yardım etmek
veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp
ve Bulgarlara karşı mücadele etmek
için Rumeli'ye geçmeye başladı.
Osmanlı ordusu kısa süre içinde
Gelibolu'dan başlayarak Balkanlar'ın
içlerine kadar ilerledi" dedi.

Türklerin Rumeli'ye geçi�inin 663. y�l� kutland�

Avrupa Birli�i (AB) D�� �li�kiler ve Güvenlik Politikas� Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini, Brüksel’de Karada�, S�rbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek,

Makedonya ve Kosova hükümet ba�kanlar� ve temsilcileriyle bir araya geldi
BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Dış
İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi

Federica Mogherini, Brüksel’de
Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Makedonya ve
Kosova hükümet başkanları ve
temsilcileriyle bir araya geldi.
www.tr.sputniknevs.com sitesine
göre; Mogherini'nin başbakanlarla
ve hükümet temsilcileriyle yaptığı
görüşmelerde bölgesel güvenlik,
ekonomik gelişme ve işbirliği
konuları, ayrıca Batı Balkan ülkele-
rinin Avrupa entegrasyonu ele
alındı. Mogerini'nin kısa süre önce
Sırbistan lideri seçilen Başbakan
Aleksandr Vuçiç'i ve Kosova
Başbakanı İsa Mustafa'yı aynı
masaya oturtması dikkatlerden
kaçmadı. AB açısından bu,
Kosova'nın bağımsızlığının ulus-
lararası arenada tanınmasına ve bu
toprağın Sırbistan'dan koparılma-
sının sağlanmasına yönelik bir
adım.

RÖTUŞLU 
İSTATİSTİKLER

Kosova'nın bağımsızlığının tanın-
ması, Sırbistan'ın AB'ye girmesinin
başlıca koşulu. Cumhurbaşkanı
koltuğuna oturan Vuçiç, Sırbistan
için AB'ye gitmekten başka bir yol
görmediğini birçok kez açıklamış-
tı.

TÜRK AKIMI

Sosyal anketlere bakılırsa Sırp hal-
kının yüzde 47,7'si, yani yarısın-
dan daha azı ülkenin AB üyeliğini
destekliyor. Sosyal anketlerin
sonuçları doğru olsa da, olmasa da
aynı anketlerin sonuçlarına göre

halkın 1999'daki Belgrad bombar-
dımanlarını unutmayan neredeyse
yüzde 80'inin Sırbistan'ın
NATO'ya alınmasına karşı çıktığı-
nın da dikkate alınması gereken
bir husus. Sırbistan'ın AB'ye üye
olmasına şüpheyle bakanlar, Sırp
halkının AB üyeliği ile ilgili fikirle-
rinin ‘rötuşlanmış' olduğunu
düşünüyor.

AB'DEN SIRBİSTAN'A
BASKI

Sırbistan yönetimi ilk kez Kosova
liderleriyle görüşmek zorunda
bırakılmıyor. Bu tür görüşmeler
her zaman AB aracılığıyla veya
baskısıyla gerçekleşiyor. 2015'te
Sırbistan yönetimi Brüksel'de
Kosovalı Arnavutlar ile görüştü-
rülmüş ve Kosova'daki Sırpların
normal yaşamlarının sağlanmasına
yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.
O zaman Vuçiç, Arnavutlarla
anlaşma yaptığı için eleştirilerin
odağı haline gelmiş, en cesur eleş-
tirmenler Vuçiç'i AB üyeliği uğru-
na Kosova'dan vazgeçmeye hazır

olan bir ‘hain' olarak tanımlamıştı.
Brüksel'de gerçekleştirilen son
görüşmeden, son zamanlarda
Aleksandr Vuçiç'in şahsıyla bağ-
daştırılan Belgrad'ın hem AB, hem
de NATO üyeliği konusunda
Batı'nın çıkarlarına uygun bir
şekilde hareket ettiğini gösteriyor.
Mogerini ile yapılan görüşmenin
ardından Karadağ Başbakanı
Duşko Markoviç te Balkan ülkeleri
liderlerinin bölgenin AB ve
NATO'ya entegrasyonu üzerinde
‘el ele' çalışma konusunda anlaş-
tıklarını açıkladı. NATO ve AB,
Balkanların batısını kendilerine
bağlama konusunda acele ediyor.
Örneğin Hırvatistan ve Slovenya
(yeri gelmişken Bulgaristan da)
hem AB hem de NATO üyesi.
Arnavutluk NATO üyesi, Karadağ
ise önümüzdeki ay NATO üyesi
olacak. Başbakan Markoviç'in açık-
lamalarına bakılırsa ülke 4-5 yıl
içerisinde AB'ye de üye olacak.
Makedonya ve Bosna Hersek te
NATO ve AB üyeliğine alınacak
sıradaki adaylar. Dolayısıyla sade-
ce Sırbistan, halkının Kosova

talepleriyle birlikte farklı bir
konumda bulunuyor.
Sırbistan için durum gerçekten
farklı mı? Mogerini ile yapılan
görüşmenin ardından NATO ile
Sırbistan arasındaki bulutlar dağıl-
dı. Bu durum, Karabağ
Başbakanının görüşmeden sonra
yaptığı konuşmasından da anlaşı-
lıyor. Markoviç, "Sırbistan askeri
tarafsızlık pozisyonu aldı, ancak
Sırbistan hükümeti ve yönetimi,
NATO yolunda her an Karadağ'a
destek çıktı" ifadelerini kullandı.
Markoviç'in bu anlamlı açıklaması,
Vuçiç'in NATO ile ilgili gerçek
tutumu konusunda ışık tuttu.

SIRBİSTAN FİİLEN BİR
NATO ÜYESİ

Sırbistan parlamentosu, 2015 yılın-
da konuyu toplumun tartışmasına
açmadan ve basına açıklama yap-
madan neredeyse gizli bir şekilde
SOFA (Status of Forces Agreement)
olarak bilinen NATO ile anlaşma-
ya onay verdi. Sonuçta Sırbistan,
fiilen taahhütleri bulunan, ancak
haklara sahip olmayan bir NATO
üyesi oldu. Aynı yıl Sırbistan
Savunma Bakanı, Sırbistan ile
NATO'nun askeri faaliyetlerinin
tüm alanlarında işbirliği yapması-
nı öngören anlaşmayı imzaladı.
AB ve NATO, ‘sahipsiz kalan' tüm
batı Balkanlar ülkelerini kendi
yörüngesine çekme konusunda
sistemli bir şekilde çalışmalarını
sürdürüyor ve bu çalışmaların ilk
sırasında, halkının yüzünün
Rusya'ya dönük olan Sırbistan
bulunuyor. Sosyal anketlere baka-
cak olursak Sırbistan halkının
yüzde 65,7'si ülkenin Rusya ile bir-
lik olmasını destekliyor, ancak
Sırbistan yönetiminin başka bir
kayıkta başka bir yöne yüzdüğü
ortada.

BULGAR�STAN’DA
Müslümanlara hiç rahat yok

Balkanlarda seçim
dönemine
girildi. Kosova’da,

bu hafta sonu yani 11
Haziran’da erken genel
seçimler olacak. �lginç bir
tevafuk, ayn� gün ak�am
Türkiye saati ile 21.30 gibi
Kosova-Türkiye milli futbol
maç� Arnavutluk’un ��kodra
�ehrinde oynanacak. Kosova milli
tak�m� kendi sahas�ndaki maçlar�-
n� Arnavutluk’ta oynuyor. Neyse
biz yine seçimlere dönelim. 17
�ubat 2008’de ba��ms�zl���n� ilan
eden ve �u ana kadar 114 ülkenin
tan�d��� Kosova, daha 9 y�ll�k
genç bir Avrupa ülkesi. Ancak
maalesef dünyada pek çok ülkede
oldu�u gibi burada da koalisyon-
lar ve erken seçimler adet haline
gelmi�. Parlamenter sistemin
getirdi�i sorunlar var elbette ama
en büyük sorun bat�n�n Kosova’ya
miras b�rakt��� az�nl�k meclisi.
Kosova meclisinde toplam 120
milletvekili bulunuyor ve bunlar�n
20 tanesi az�nl�klara verilen
rezervlerden olu�uyor. Kosova’da
yüzde 5’lik bir seçim baraj� var
ama bu az�nl�klara uygulanm�yor.
Yani S�rplar�n 10, Bo�naklar�n 3,
Roman+A�kali+M�s�rl� �eklindeki
3 grubun 4, Türklerin 2 ve
Goral�lar�n 1 tane rezerv yani
garanti milletvekilleri var.
Az�nl�klar kendi aralar�nda bu
vekillikleri kazanmaya çal���yor-
lar. Bu seçim sistemi daha ne
kadar devam eder bilmiyorum
ama sürekli olmayaca�� da kesin.
Bu seçim sisteminden de anla��la-
ca�� üzere Kosova üniter bir dev-
let de�il. 

KOSOVA’DAK� 
ARNAVUT 

KOAL�SYONLARI

Kosova’da bu Pazar günü yap�la-
cak erken genel seçimlere 5 farkl�
koalisyon giriyor. Az�nl�klar için
�imdilik seçim baraj� yok. Ancak
ülkenin yüzde 93 gibi önemli bir
ço�unlu�unu olu�turan Arnavutlar
için yüzde 5‘lik seçim baraj� var.
Bu yüzden de koalisyonlar yap�l�-
yor. Peki, kimdir  bu koalisyon-
lar? Toplam 19 partinin oldu�u
Kosova’da seçimlere;  2 Arnavut,
2 Bo�nak 1 tane de S�rp koalisyo-
nu girecek. Arnavutlar�n taraf�nda
bir yanda sava� kolu yani a��rl�kl�
UÇK’da (Kosova Kurtulu�
Ordusu) yer alm�� siyasi liderlerin
partilerinin a��rl�kl� oldu�u koalis-
yon var. Bunlar�n ba��nda �u anda
Cumhurba�kan� olan Hashim
Thaçi’nin eski ba�kan� oldu�u ve
�imdi Kadri Veyseli’nin ba�kanl�-
��n� yapt��� PDK, eski UÇK
komutanlar�ndan olan ve bir süre-
dir Fransa’da tutuklu olup �imdi
serbest b�rak�lan Ramu�
Haredinay’�n  (Ramush
Haradeninaj) ba�kanl���n� yapt���
AAK, ve yine eski UÇK komu-
tanlar�ndan Fatmir Lima’n�n ba�-
kanl���n� yapt��� Nisma partisi,
eski sa�l�k bakanlar�ndan Dr.
Ferit Agani’nin ba�kanl���n� yap-
t��� PD, Nik Celoshi’nin ba�kanl�-
��n� yapt��� Katolik H�ristiyan
Arnavutlar�n partisi bu koalisyo-
nun içinde. Di�er Arnavut koalis-
yonu ise son Ba�bakan Dr. �sa
Mustafa’n�n  partisi LDK ve
Behçet Pasoli’nin partisi AKR ile
birlikte küçük Arnavut partileri
var. Ana muhalefet partisi
Vetvendosje Hareketi ise koalis-
yona girmiyor. Bilindi�i gibi ba�-
kent Pri�tine Belediye
Ba�kanl���’n� Vetvendosje
Hareketi kazanm��t�. Kosova mec-
lisine gazla sald�ran ve kural tan�-
mayan bu partinin görünen Genel
Ba�kan� Visar Ymeri olsa da esas
görünmeyen gizli Ba�kan Albin
Kurti.  “Vetvendosje Hareketi,
ba��ms�z ve egemen bir
Kosova’y� ileri götürmek için hem
iradeye, hem bilgiye hem de cesa-
rete sahiptir” diyerek yola ç�kt�.
Farkl� bir siyaset çizgisi çiziyor-
lar. Seçimde sava� kolu koalisyo-
nunu olu�turan Arnavut partisine
�ans tan�yanlar daha fazla.
Onlar�n Ba�bakan aday� ise
Ramu� Haredinay.

KOSOVA’DAK� 
AZINLIKLAR

Kosova’da Arnavutlar�n d���nda
nüfusun yüzde 7’sini olu�turan
S�rplar, Bo�naklar, Türkler,
A�kali, Roman, M�s�r ve Goral�lar
için yukar�da da bahsetti�im gibi
toplam 20 rezerv milletvekili

verilmi�. Yani garanti milletvekil-
li�i. Örne�in S�rplara 10 milletve-
killi�i verilmi�. S�rplar içinde
Kosova’y� devlet olarak kabul
edenler ve etmeyenler var.
Özellikle Mitrovisa’daki S�rplar
ayr�l�kç� ve Belgrad ile i�birli�i
yap�yorlar. Di�er yandan
Bo�naklar�n Kosova’daki toplam
oyu 9 bin kadar ve onlara garanti
verilen 3 milletvekilli�i var.
Kosova’da 20 bin kadar nüfuslar�
görünen Türklere toplam 2 millet-
vekilli�i verilmi�. Türkler ayn�
zamanda 1 Bakanl�k ve iki bakan
yard�mc�l��� da al�yorlar. Ancak
bu pozisyonlar�  tehlikeye girebi-
lir. Zira toplam 20 bin Türk’ü
temsilen iki farkl� parti seçime
giriyor. Üstelik maalesef koalis-
yon yapm�yorlar. Bu durumda iki
Türk partisi, bakanl�k yapm��
Mahir Ya�c�lar’�n ba�kanl���n�
yapt��� KDTP ile Kosova’n�n tek
Türk belediyesinin ba�kan� olan
Arif Bütüç’ün ba�kanl���n� yapt���
KTAP birbiriyle yar��acaklar. �ki
milletvekilli�i bu iki Türk parti-
sinde bölünürse yani bir milletve-
killi�i birine di�eri ötekine olursa
hükümette bakanl�k alamayabilir-
ler. Türklerin Kosova’da birbirle-
rine rakip olmas� siyasi güçlerini
azalt�yor. Ayn� olay
Makedonya’da da geçerli.
Örne�in Makedonya’da toplam 80
bin kadar Türk var ama 3 tane
Türk partisi birbiriyle yar���yor.
Birlik olam�yorlar. Türklerin
kendi aralar�nda, Arnavutlar�n
kendi aralar�nda, Bo�naklar�n
kendi aralar�nda birlik olamamas�
üzücü. Dahas� Makedonya’da her
iki Müslüman gruplar, Arnavut ve
Türk partilerinin birlik olamamas�
Makedonlar�n i�ine geliyor.
Acaba Bulgaristan’da oldu�u gibi
Türklerin a��rl�kta oldu�u ama
içlerinde Bulgar ve Pomaklar�n da
oldu�u siyasi olu�umlar, Kosova
ve Makedonya’da Türk ve
Arnavut siyasi ortakl��� ile yap�la-
maz m�? Balkanlarda bölgelere
göre Türk-Arnavut –Bo�nak-
Torbe�-Pomak-Roman-Goral� gibi
ortak de�eri �slam olan siyasi koa-
lisyonlar kurulamaz m�? �imdilik
böyle bir koalisyonlar yok gibi.
Kosova’da seçim sonras� Türkler,
seçimi kazanan ve hükümeti kura-
cak olan partilerle koalisyon yapa-
caklar. Zaten do�rusu da budur.
Hay�rl�s� olsun. 

SEÇ�M SONRASI 
KOSOVA’YI 

NE BEKL�YOR?

Seçim sonras� Kosova’y� bekle-
yen birçok sorun var. S�rbistan ile
ili�kiler, Mitrovisa’daki S�rplar,
Karada� ile ya�anan 16 kilometre-
lik s�n�r tart��mas�, Pre�eva bölge-
si, Arnavutluk ile birle�me iddia-
lar�, Ekonomik sorunlar ki en
önemlisi yüksek i�sizlik oranlar�,
Avrupa entegrasyonu, Kosova’n�n
tan�nma süreci gibi. Kosova,
henüz tam anlam�yla, devletle�me
sürecini tamamlam�� say�lmaz.
Ülkenin siyaset ve ekonomisi
tamamen AB ve ABD kontrolün-
dedir. ��sizlik yüzde 45 düzeyin-
dedir. Asgari ücret, 130 ila 170
Euro aras�nda de�i�mektedir.
Kamu sektöründeki ortalama
maa�lar ise 400 Euro civar�ndad�r.
Seçim sonras� kurulacak yeni
hükümet büyük bir sürpriz olmaz
ise yine koalisyon olacak gibi.
Koalisyon hükümetleri bu sorun-
lara nas�l bir çözüm getirebilir?
Yoksa adet oldu�u üzere erken
seçimler devam eder mi? Bu
arada Kosova’da faaliyette olan 5
adet FETO okulu ve di�er FETO
i�letmeleri ne olacak? Özellikle
Türk partilerinin bu konudaki
tutumlar� önemli. Hükümetin için-
de yer alacak Türk siyasetçileri
özellikle FETO konusunda daha
aktif olmal�lar. Ayr�ca Kosova
Cumhurba�kan� Say�n Hashim
Thaçi’nin son Türkiye ziyaretinde
Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep
Tayyip Erdo�an’a verdi�i bir söz
var. Ne diyelim hay�rl�s� olsun,
bekleyip görece�iz.

Rifat SA�T

KOSOVA’DA 
YAPILACAK ERKEN
GENEL SEÇ�MLER�N

ANAL�Z�
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Mogherini, Bat� Balkan liderlerini
ayn� masada toplad�

Klasik otomobilcilerin 
''Kom�u Ziyareti''
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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi:

Kosova Cumhurba�kan� Thaçi, "Kosova Kosova'd�r, S�rbistan da S�rbistan.
Biz iki ayr�, ba��ms�z ülkeyiz. S�rbistan Cumhurba�kan� da Kosova'n�n 

114 ülke taraf�ndan tan�nan, ba��ms�z bir ülke oldu�unu iyi biliyor" dedi
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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, "Kosova Kosova'dır,
Sırbistan da Sırbistan. Biz iki

ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan
Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114
ülke tarafından tanınan, bağımsız bir
ülke olduğunu iyi biliyor" dedi. Thaçi,
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki
resmi temasları kapsamında, Hırvat
mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile
bir araya geldi.
www.dunyabulteni.net’e göre; Kosova
Cumhurbaşkanı Thaçi görüşmenin
ardından düzenlenen basın toplantısın-
da, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve
NATO üyeliği hedefi doğrultusunda
çalışmalarını sürdüreceğini belirterek,
"Vize serbestliği ile NATO standartla-
rında Kosova Silahlı Kuvvetlerinin
oluşturulması konularına ağırlık veri-
yoruz." dedi. Kosova'nın başta
Arnavutlar olmak üzere içinde yaşa-
yan tüm azınlıkların haklarını kapsaya-

cak bir istikrara ulaşması gerektiğini
ifade eden Thaçi, tüm dost ülkelerle
yargı, ekonomi ve terörle mücadele
alanlarında iş birliği yapacaklarını söy-
ledi. Thaçi, Sırbistan'ın yeni cumhur-
başkanı Vucic'in dünkü yemin törenin-
de yaptığı "Kosova da dahil tüm Sırp
topraklarını koruyacağı" açıklamasını
da değerlendirerek, "Belgrad'dan ilk
kez bu tarzda bir açıklama gelmiyor.
Kosova Kosova'dır, Sırbistan da
Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz.
Sırbistan Cumhurbaşkanı da
Kosova'nın 114 ülke tarafından tanı-
nan, bağımsız bir ülke olduğunu iyi
biliyor. Açıklamanın (Sırbistan'ın) iç
politika bağlamında yapıldığını düşü-
nüyorum." dedi. Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Kitarovic de AB ve
NATO üyeliği yolunda Kosova'yı des-
teklediklerini belirterek, Kosova'da 11
Haziran'da yapılacak erken genel seçi-
min ardından iki ülke arasında vize
serbestliğinin uygulanmaya başlaması
temennisinde bulundu..

Fetullahç� Terör Örgütü,
Türkiye’de darbe üstüne
darbe yedikçe, F. Gülen, ken-

disine puta tapar gibi tapanlara
umut zehri a��lamaya devam edi-
yor. Bir taktik olarak hiçbir �ey
olmam��, 15 Temmuz darbe giri�i-
mini yapanlar kendisinden talimat
almam�� gibi davran�yor. Üç çe�it
FETÖ umut zehri var. Bir, “Siz
peygamberlerin yolundan gidiyor-
sunuz. Sizin ba��n�za gelen s�k�nt�-
lar her peygamberin ba��na geldi.
Dayan�n, kaç�n, teslim olmay�n.
Mahkemelerde yalan söyleyin,
inkâr edin, masal anlat�n...” �ki, AK
Parti hükümeti yak�nda y�k�lacak
diye durmadan tarih verdiler.
FETÖ eleba��n�n Pensilvanya’dan
en son söyledi�i 16 Nisan’d�.
“Hay�r ç�kacak Erdo�an bitecek”
dediler. �imdi de “Ramazan
Bayram�’nda bütün cezaevlerinde-
kiler evlerinde olacak, çifte bayram
yapacaklar” diyorlar. Üçüncü zehir
daha çok yurt d���nda veriliyor.
“Bat� bizimle, ABD ve Avrupa
Birli�i bize sahip ç�k�yor” diyorlar.
FETÖ'perestler tabanda, Haçl� zih-
niyetinin, Bat� istihbarat servisleri-
nin kendilerini kulland���n� de�il
de, özgürlükler ve demokrasi ad�na
kendilerine sahip ç�k�ld��� alg�s�n�
olu�turuyorlar. Gerçekten de
Almanya ba�ta olmak üzere 15
Temmuz darbesinden sonra kaçan
FETÖ’cüler, NATO’daki subaylar
Avrupa taraf�ndan mülteci olarak
kabul görüyor. Yunanistan helikop-
terle kaçan darbecileri iade etmiyor.
ABD yönetimi ayak sürüyor, sena-
törler FETÖ’yü de�il
Cumhurba�kan� Erdo�an’� suçlu-
yor.

ÜÇÜNCÜ ZEHR�N 
TES�R�

�üphesiz bu durum, üçüncü zehrin
tesirini art�r�yor.
Bat�, kendisine yak��an� yap�yor.
Üzüldü�ümüz nokta Müslüman
ülkelerin FETÖ ile mücadeleyi
a��rdan almas�. Cumhurba�kan�m�z

her seyahatinde uzun uzad�ya
FETÖ’nün bir ülke ve devlet
için ne kadar tehlikeli oldu�u-
nu belgeleriyle anlat�yor. Buna
ra�men bilhassa Türk
Cumhuriyetlerinde ve
Balkanlardaki Müslüman ülke-
lerde beklenen hamle bir türlü
gelmiyor. Üstelik 57 ülkeyi

bünyesinde üye olarak bar�nd�ran
�slam ��birli�i Te�kilat� (��T) 15
Temmuz gecesi Türkiye'de kalk��t�-
�� hain darbe giri�iminden 3 ay
sonra ald��� kararla FETÖ'yü terör
örgütü ilan etti�ini aç�klam��t�.
Mücadelenin gecikmesinin en
önemli sebebi, FETÖ’nün en az 20
y�ld�r Türk Cumhuriyetlerinde,
Müslüman Balkan ülkelerinde çok
ciddi çal��ma yapmas�d�r. Bu ülke-
lere ilk gidenler olmalar� avantaj�
ile ülke idarecilerinin, büyük i�a-
damlar�n�n ve etkili ki�ilerin çocuk-
lar�na el att�lar. Aç�lan okullarda
tamamen Türkiye’deki gibi küçük
ya�ta hipnoz edilen gençler bugün
ülkelerinde en etkili makamlarda,
yönetici koltuklar�nda ve ülke eko-
nomisinin kilit noktalar�ndad�r. Bu
ülkelerde de telefon dinlemeleri,
gizli kay�tlar, �antajlar, rü�vetler,
kumpaslar mutlaka etkili olmu�tur.
Bugün ülke idarecileri Türkiye’ye
resmen bir �eyler söyleseler de
yönetim kademelerinde büyük
direnç gösteriliyor. Nas�l ülkemizde
emniyet, yarg�, bürokrasi, silahl�
kuvvetlerde organize bir yap�
kuruldu ise ayn�s�, bu ülkelerde de
var. Ancak bu olumsuz tabloya ra�-
men yeni yeni FETÖ ile mücadele
ad�mlar� at�lmaya ba�land�.
Arnavutluk makamlar�, 15
Temmuz'daki darbe giri�imine kar�-
�an ve bu ülkede sakland�klar�ndan
�üphe edilenlere kar�� soru�turma
ba�lat�yor. Bu konudaki aç�klama,
15 Temmuz sonras�nda Balkanlar�
"üs" olarak seçen örgüt üyelerini
panikletti�i gibi Kosova,
Makedonya ve Bosna Hersek’teki
FETÖ yap�lanmas�n�n tasfiyesi için
de tetikleyici olabilir. FETÖ, bu
ülkelerdeki çemberin daralmas�
üzerine ellerindeki okul ve üniver-
siteleri yabanc�lara ya da o ülkede
çok güvendikleri insanlara devredi-
yor. Bosna Sema E�itim
Kurumlar�n�n, merkezi ABD'de
bulunan 'US Global Invest
LLC'�irketine sat�lmas� bunun
örneklerinden biri...

Hüseyin GÜLERCE

FETÖ, TÜRK 
CUMHUR�YETLER�

VE BALKANLAR
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Kosova Futbol
Federasyonu Başkanı
Fadil Vokrri, 2018 FIFA

Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri’nde 11 Haziran’da
Türkiye ile oynayacakları maçın
iki takım için de zor geçeceğini
belirtti. www.haberler.com’a
göre; Arnavutluk’un İşkodra
şehrinde oynanacak maç önce-
sinde AA muhabirinin soruları-
nı yanıtlayan Vokrri, "Maç, hem
galibiyet arayışındaki Kosova
hem de elemeleri geçmeyi
hedefleyen Türkiye için önemli
bir mücadele olacak." dedi.
Stada gelecek futbolseverlerin
zevkli bir maç izleyeceğini vur-
gulayan Vokrri, bu karşılaşma-
nın da tıpkı 12 Kasım’da
Antalya’da oynanan ve
Türkiye’nin 2-0 kazandığı maç
gibi dostane bir şekilde geçece-
ğini aktardı. Kosova’nın ev
sahibi olduğu maçları ülke
dışında oynaması konusuna da
değinen Vokrri, "Stadyum

eksikliğimiz organizasyonlarda
sorun oluşturuyor ve maliyeti
artırıyor. Bu durum, maçı izle-
mek için İşkodra’ya yolculuk
eden taraftarlarımız için de zah-
metli." diye konuştu. Dünya
Kupası elemelerine ilk kez katı-
lan ve gruptaki ilk 5 maçında 1
puan alan Kosova’nın perfor-
mansını da değerlendiren
Vokrri, kalan maçlarında puan-
larını artırmayı umduklarını

kaydetti. Kosovalı futbol adamı,
milli takımın hem Kosova ligin-
de hem de Avrupa’nın diğer lig-
lerinde forma giyen futbolcula-
rın yer aldığı genç bir takım
olduğunu kaydederek, "Milli
takımımız, aydınlık bir geleceğe
sahip. Sistemli çalışarak çok
hızlı bir şekilde Avrupa ve
dünya şampiyonalarının bir
parçası olacağız" ifadelerini 
kullandı.

PR��T�NE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı,
ramazan ayı vesilesiyle

Kosovalı 200 gazi ve şehit aile-
sine gıda yardımında bulun-
du. Ramazan ayında 104 ülke-
de gıda paketi dağıtımı yapan
İHH, bu kapsamda
Kosova'nın başkenti Priştine
yakınlarındaki Kosova Ovası
beldesinde 200 gazi ve şehit
ailesine gıda paketi dağıttı.
www.haberler.com’a göre;
İHH Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Atalay, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, rama-
zanın iyilik ve yardım ayı
olduğunu belirterek,
Kosova'nın yanı sıra
Balkanlarda on ülke ve bölge-
de yardımların dağıtımına

başlandığını söyledi.
Kosova'da Prizren, Mamuşa,
Priştine, Yakova ve Rahoveç
bölgelerinde 2 bin aileye ulaş-
mayı hedeflediklerini aktaran
Atalay, yardımlar kapsamında
ayrıca bin kişiye iftar vermeyi
ve 500 yetime bayramlık kıya-
fet hediye etmeyi planladıkla-
rını ifade etti. Kosova'daki
Savaş Malulleri Derneği
Kosova Ovası Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Nusret Azemi
de yardımları için İHH'ya
teşekkür ederek, Türkiye'nin
bu destekleri sadece ramazan-
larda değil, geçmişte de yaptı-
ğını ifade etti. İHH'nın
Kosovalı eski askerleri savaş
sonrasında Türk hastanelerin-
de tedavi ettirdiğini hatırlatan
Azemi, "Biz her zaman dost
ülke Türkiye'ye minnettar
olduk." dedi.

PR�ZREN - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'da 1999 yılından bu yana barış
gücü KFOR bünyesi altında görev
yapan Türk askeri, 17 yıldan bu yana

geleneksel hale getirdiği 'İftar Çadırı' gelene-
ğini bu yıl da sürdürdü. Kosova'nın güney
bölgesinde konuşlu olduğu Prizren'deki
tarihi Şadırvan merkezindeki Akdere kıyısı-
na kurulan iftar çadırına 250'ye yakın Türk,
Arnavut, Boşnak ve Roman asıllı vatandaş

ile Kosova'da görevli Türk subayları katıldı.
Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği
Tasavvuf Kolu'nun canlı konseri eşliğinde
düzenlenen iftar yemeği, Ramazan ayı
boyunca Kosova'nın farklı farklı şehirlerinde
verilecek. www.haberler.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; 7'den 70'e Kosova halkı-
nın katıldığı iftar yemeğine katılan
Kosovalılar, Mehmetçiğin 17 yıldır her türlü
destekle Kosova halkının yanında olduğunu
söylediler.

KOSOVA KOSOVA'DIR
SIRB�STAN DA SIRB�STAN"

Kosoval� gazi ve �ehit ailelerine �HH yard�m�

Kosova, Türkiye maçına hazır

Mehmetçik kurdu�u iftar çadırında
KOSOVALILARLA BULU�TU
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BELGRAD - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Sırbistan'da cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinden galip
çıkan Aleksandar Vuçiç,

parlamentoda düzenlenen
törende yemin etti. Vuçiç,
yemin töreninde yaptığı konuş-
masında, Sırbistan'ın ciddi ve
güçlü bir ülke olduğunu vurgu-
layarak, bölgede Bosna Hersek,
Arnavutluk, Karadağ ve
Makedonya'nın yanı sıra
Macaristan, Romanya ve
Bulgaristan'la işbirliğini güçlen-
dirmek istediklerini söyledi.

www.haberler.com’a göre:
bölge ülkelerinin kaderlerinin
birbirine bağlı olduğunu ve
komşu ülkelerde durum kötüy-
ken Sırbistan'da işlerin iyi git-
mesinin mümkün olmayacağını
vurgulayan Vuçiç, "Balkanlar
çok cenaze gördü. Artık doğum
zamanı. Sırbistan'ın toprak
bütünlüğünü koruyacağım
lakin her zaman Kosovalı
Arnavutlarla da görüşmeye
devam edeceğim. Çünkü bu
şekilde Sırpların menfaatlerini
koruyabilir ve sulhu muhafaza
edebiliriz" diye konuştu.

S�rbistan'�n ba�kenti Belgrad'a ba�l� Zemun Polje'de ya�ayan 
yüzden fazla Müslüman, S�rp makamlar�nca "in�aat izni olmad���"

gerekçesiyle y�k�lan mescidin önünde cuma namaz� k�ld�

Ramazan’�n ilk Cuma’s�
YIKILAN CAM� ÖNÜNDE

ÜSKÜP
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Ülkede 11 Aralık 2016'da
yapılan genel seçimde ikinci
olan Makedonya Sosyal

Demokratlar Birliğinin (SDSM)
genel başkanı Zoran Zaev'in başba-
kan olarak görev aldığı yeni kabi-
nenin güven oylamasında 62 mil-
letvekili "evet", 44 milletvekili
"hayır" oyu kullandı, 5 milletvekili
de çekimser kaldı.
www.haberler.com’a göre; Zaev
tarafından açıklanan ve SDSM,
Demokratik Bütünleşme Birliği
(BDI) ile Arnavutlar İçin İttifak
siyasi oluşumlarının kurduğu yeni
hükümette Devlet Bakanı ve
Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcılığı görevine Koço
Angyuşev, Siyasi Sistem ve
Toplumlararası İlişkilerden
Sorumlu Başbakan Yardımcılığına
Hazbi Lika, Avrupa
Entegrasyonundan Sorumlu
Başbakan Yardımcılığına da Bujar
Osmani getirildi. Kabinenin diğer
üyeleri ise şöyle: 

"Savunma Bakanı Radmila
Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver
Spasovski, Maliye Bakanı Dragan
Tevdovski, Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov, Eğitim ve Bilim Bakanı

Renata Treneska Deskovska,
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
Goran Sugarevski, Tarım,
Ormancılık ve Su İşleri Bakanı
Lupço Nikolovski, Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı Mila
Carovska, Enformasyon Toplumu
ve Yönetim Bakanı Damjan
Mançevski, Kültür Bakanı Robert
Alagyozovski, Çevre ve Alan
Planlama Bakanı Sadulla Duraku,
Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi,
Adalet Bakanı Bülent Salihu, Yerel
Yönetim Bakanı Suhejl Fazliu,
Sağlık Bakanı Arben Taravari ile
Devlet Bakanları Türk Hareket
Partisi (THP) Genel Başkanı Adnan
Kahil, Robert Popovski, Edmond
Ademi, Samka İbraimovski, Zoritsa
Apostolovska, Zoran Şapuriç ve
Ramiz Merko."

Zaev mecliste yaptığı konuşmada,
yalnızca vatandaşların çıkarına
görev yapacağını ifade ederek, her-
kese birlikte çalışma çağrısında
bulundu. Yunanistan ile isim soru-
nunu muhalefet ile görüşerek çöz-
meye çalışacaklarını kaydeden
Zaev, son sözü halkın referandum-
da vereceğini söyledi. Ülkeye çokça
yabancı yatırım sözü veren Zaev,
yeni bir dönemin başladığını belirt-
ti. Başbakan Zaev, 27 Nisan'da mec-
liste yaşanan olaylara ilişkin,
"Hepimiz adına 27 Nisan ağır bir
durum. Bir daha hiçbir zaman tek-
rarlanmayacağı mesajını verelim.
Dürüstçe, bölünmek için değil bir-
lik olmak için çalışmaya niyetimiz
var. Vatandaşların ve ortak
Makedonya'mızın çıkarları için bir-
likte çalışalım" diye konuştu.

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı
Zemun Polje'de, "inşaat izni olmadı-
ğı" gerekçesiyle Sırp makamlarınca

yıkılan mescidin önünde Cuma namazı
kılındı.
Civarda yaşayan yüzden fazla
Müslüman, yıkılan mescidin hemen
önündeki sokakta getirdikleri halılar üze-
rinde namaz kıldı.
www.dunyabultne.net’e göre; namaz
kılındığı esnada, bölgede bir grup polisin
de beklediği görüldü. Cuma namazını kıl-
dıran imam Emin Zejnullahu yaptığı
açıklamada, yıkımın gerçekleştiği sokağa
erken saatlerde geldiğini ancak civarda
güvenlik önlemleri alan polisler tarafın-
dan kendisine geçiş izni verilmediğini
anlattı. Polisin kendisini iterek yere
düşürdüğünü ve tehdit ettiğini öne süren
Zejnullahu, "Mescidimizi yıkmak, bizleri
de yıkmak demek. Bu bizim değil, devle-
tin kaybıdır. Biz Müslüman kalmaya
devam edeceğiz." dedi. Hükümetin tüm

bu yaşananlara nasıl tepki vereceğini bek-
lediklerini belirten Zejnullahu, "İntikam
almayacağız. Onları Allah’a havale ediyo-
ruz. Allah'ın evini yıkanlar, Allah tarafın-
dan hak ettikleri şekilde cezalandırılacak-

tır" ifadelerini kullandı. Zejnullahu, bölge
ülkelerinden de siyasi anlamda tepki bek-
lediklerini söyleyerek, "Din özgürlüğü ve
insan haklarının tarafında yer alıp alma-
yacaklarını merak ediyoruz." şeklinde

konuştu. Ramazan ayının heyecanı içinde
olduklarını ve bu heyecanı hiçbir şeyin
bozamayacağını ifade eden Zejnullahu,
"Protestoya başvurmayacağız. Devlet bize
yardım etmeyi kabul edene kadar sokak-
ta namaz kılmaya devam edeceğiz." dedi.

SIRBİSTAN İSLAM 
BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Öte yandan Sırbistan İslam Birliği
(Diyanet İşleri Başkanlığı) de ramazan ayı
dolayısıyla yayınladığı mesajda, mescit
inşaatının yıkılmasına sert tepki gösterdi.
Mesajda, "Sırp makamları, Sırbistan,
Belgrad ve Zemun Müslümanlarına,
kepçe ve binlerce polis eşliğinde gönder-
dikleri tebrik mesajını mescidin üzerine
bıraktı." ifadelerine yer verildi. Sırbistan
İslam Birliği yetkilileri, inşaat izinleri
olmadığını ancak binanın kaydı için baş-
vuruda bulunduklarını belirtirken, aynı
bölgedeki 500 kadar evin ve burada inşa
edilen kilisenin de inşaat izni olmadığını
ileri sürmüştü.

Sırbistan'ın yeni Cumhurba�kanı
ALEKSANDAR VUÇ�Ç GÖREVDE

Makedonya'da yeni hükümet
GÜVENOYU ALDI

Mustafa YENERO�LU

BULGAR�STAN 
TÜRKLER�’N�N 

28 YIL ÖNCE ÇEKT���
ACILAR HALA TAZE

Bulgaristan Türkleri 28 y�l önce köklerinden, ait
olduklar� topraklardan kopar�ld�. Ülkedeki Türk-
Müslüman nüfusunun güçlenmesinden endi�e

duyan dönemin fa�ist yönetimi; etnik az�nl�klar� eritmek
için insan haklar�n� hiçe sayan sert asimilasyon politika-
lar�na ba�vurdu. O zorlu süreçte; Türkçe konu�mak ve
e�itim yasakland�, Müslüman-Türk isimleri de�i�tirildi,
�slam geleneklerine göre yap�lan cenaze ve defin i�lem-
lerinin önü kapat�ld�, k�yafetlere yasak getirildi, sünnet
yasakland�. Türkler kar�� kar��ya kald�klar� bu muamele-
ye; isyan ederek, açl�k grevleri ba�latarak kar��l�k verdi.
Ancak bu bask�lara direnenlerin hikâyesi ise hapishane-
lerde son buldu. Toplumsal gerilimin zirveye ç�kt���
1989 y�l�n�n May�s ay�na gelindi�inde, Türklere; ya ben-
liklerinden vazgeçmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri söy-
lendi. 29 May�s’ta devlet televizyonlar� arac�l���yla
“kibarca” ülkeden kovulan Türkler için pasaport i�lem-
lerinin hemen yap�laca�� aç�kland�. Böylece binlerce aile
parçaland� ve yüzy�llard�r o topraklarda filiz veren 350
bini a�k�n Bulgaristan Türkü köklerinden kopar�lm��
oldu. Bu ki�iler; kendilerine kap�lar�n� açan, ev ve i�
imkân� yaratan Türkiye’ye do�ru yola ç�kt�. Bugün
resmi kay�tlara bakt���m�zda ise Bulgaristan’da 585 bin-
den fazla Türk ya�amaktad�r. Kay�t alt�na al�nmayanlar
da bu gruba dâhil edildi�inde, say�n�n bir milyonu a�t���
dü�ünülmektedir. Soyda�lar�m�z anadilin kaybedilmesi,
camilere yönelik sald�r�lar ve ayr�mc�l�k gibi sorunlarla
kar�� kar��yad�r. Okullarda Türkçe dersleri seçmeli ders
olarak verilmekte, ders saatleri kat�l�m� engelleyici geç
vakitlere koyulmaktad�r. Bu durum anadile olan ilgiyi
azaltmaktad�r. 

AS�M�LASYON POL�T�KASI 
KALINTILARI

Öte yandan devlet taraf�ndan Türkçe yay�n imkân�n�n
verilmemesi ve Türkçe radyo kanal� kurulmas�n�n
dolayl� olarak engellenmesi Bulgaristan’da asimilasyon
politikas� kal�nt�lar�n�n hala devam etti�ini göstermekte-
dir. Günlük hayatta camilere ve imamlara yönelik sald�-
r�lar�n sürmesiyse kar��la��lan bir di�er sorundur. Ülkede
sahip olduklar� nüfus yo�unlu�una göre devlet dairele-
rinde yeterli düzeyde temsilin olmamas�, d��laman�n bir
ba�ka göstergesidir. A��r� sa� partinin hükümette yer
almas� da Türk ve Müslümanlar için yeni sorunlar�n
habercisi gibidir. Dolay�s�yla Bulgaristan Avrupa'n�n
normatif iddialar�ndan çok uzakt�r. Maalesef ki aradan
28 y�l geçmesine ra�men, Bulgaristan Türklerinin çekti-
�i ac�lar hala tazedir. Türkiye bu yaralar� sarmak için
elinden geleni yapm��t�r. �imdi ise bizlere dü�en görev;
bu ac� olaylar� haf�zalara kaz�mak ve gelecek nesillere
ö�retmektir. Yak�n geçmi�te Bulgaristan’da yarat�lan bu
toplumsal gerilimi ve öncesinde ya�ananlar� bilmek asi-
milasyon politikalar�n�n sonuçlar�n� görebilmemize yar-
d�mc� olacakt�r. Ben de o dönemde Bulgaristan’da tüm
bu zorluklara gö�üs geren vatanda�lar�m�z ba�ta olmak
üzere, yurdundan uzakta ya�amaya zorlanan herkesin
ac�s�n� payla��yorum.”

T�RAN - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine mensup 30
asker, NATO'nın Kararlı Destek misyo-
nunda görev almak üzere Afganistan'a

gönderildi. Başkent Tiran'daki uğurlama törenine
Arnavutluk Savunma Bakanı Mimi Kodheli,
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cem
Baş, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve
askerlerin aileleri katıldı. www.dunyabulteni.net’e
göre; Savunma Bakanı Kodheli, Arnavut askerle-

rin NATO'daki müttefik güçleri koruma gibi zorlu
görevler üstleneceğini belirterek, Afganistan'a
giden bu birliklerin NATO misyonu kapsamında
barışa ve istikrara hizmet edeceğini kaydetti.
Terörle mücadelede aktif bir şekilde destek ola-
caklarını kaydeden Kodheli, şiddet içeren aşırıcılı-
ğa karşı mücadelenin bir zorunluluk olduğunu
vurguladı. Kodheli, müttefik ülkelerin
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğe
de işaret ederek, bu kapsamda özellikle Türk ve
İtalyan silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

Arnavutluk'tan Afganistan'a 30 asker
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Osmanl�’ya 130 y�la yak�n ba�kentlik yapan Bursa ile
Bulgaristan �mparatorlu�u’na iki as�r ba�kentlik yapan
Veliko Tarnovo aras�nda karde�lik protokolü imzaland�

HAVZA BELED�YES�
Balkan Türkleri’ni a�ırladı
SAMSUN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu üyeleri
ve Makedonya'dan gelen

Balkan heyeti Samsun'da
Atatürk Anıtı'na çelenk bırak-
tı. Balkanlar’dan Atatürk'ün
Kurtuluş Mücadelesi'ni başlat-
tığı Samsun'da düzenlenen 98.
yıl etkinliklerine katılmak için
Havza Belediyesi’nin davetlisi
olarak Samsun'a gelen
Makedonya Merkez Jupa
Belediyesi yetkilileri ve Bakan
Rumeli Türkleri
Konfederasyonu üyeleri
Samsun'da sabah saatlerinde
bir dizi etkinliğe katıldılar.
Heyet daha sonrasında
Atatürk Anıtı'na gelerek
çelenk bırakarak basın açıkla-
masında bulundu. Atatürk'ün
doğduğu köy olan Kocacık
köyünün bulunduğu Merkez
Jupa Belediyesi Başkanı olan
Ariyan İbrahim,
Makedonya'da yaşayan
Türkler olarak Türkiye'yi her
zaman özlediklerini belirterek,
"Bizler Türküz, ne mutlu
Türküm diyene" dedi.
www.ulusalpost.com sitesin-

den alınan bilgilere göre;
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkan Yardımcısı İzzet
Altuntaş ise, "Bizler Balkan
Türkleri Derneği olarak 15
senedir Balkanlarda yaşayan
kardeşlerimizin konumlarını,
Osmanlı'dan bugüne kadar
orada sürdürülen dinimizi,
dilimizi ve Türklüğü yaşatan
kardeşlerimiz için çabalıyo-
ruz. Avrupa'nın medeniyet
diye sunulduğu ama vahşi bir
tavırla kardeşlerimize yapılan
hareketleri içimize sindiremi-
yoruz. O kardeşlerimizin dili-
ni ve dinini yaşatabilmek için
derneklerde görev alan bütün
arkadaşlarımız her türlü des-
teği vermektedir. Onların
Türk olduklarını, Türklüğü
yaşattıklarını herkese anlat-
maya çalışıyor. Türkiye'de
bulunan insanların çoğu ora-
daki insanların Türkçe konuş-
tuğunu dahi bilmiyor. Bu
bizim zorumuza gidiyor.
Bizler 2 Mustafa'nın izinden
ayrılmamayı kendimize ilke
edindik. Biri dinimizin temsil-
cisi Hz. Muhammed Mustafa,
biri de Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'tür" dedi.

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağcılar Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü’nün
de desteğiyle Bosna Hersek’te eğitim ve kül-
türel köprüler kuruyor. Saraybosna Yunus

Emre Enstitüsü Kültür Sanat Evinde düzenlenen
programda Bağcılar Belediyesi tarafından yayımla-
nan Araştırmacı-Yazar Yıldırım Ağanoğlu’nun
kaleme aldığı "Osmanlı Belgelerinde Bosna Hersek"

kitabının tanıtımı yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Evlad-ı Fatihan Bosna’nın aynı
zamanda Aliya’nın emaneti olduğunu söyledi.
Çağırıcı, “İki kardeş millet olarak tarihimizden ve
ecdadımızdan günümüze kadar ulaşan derin bağ-
larımızı daha da güçlendirme adına önemli çalış-
malara birlikte imza atıyoruz.  Bosna ile bağımızı
kardeş belediyecilik alanında sürdürmeye başladık
ve devam ettiriyoruz. Bugün ise bu bağımızı Yunus
Emre Enstitüsü ile artırıyoruz” dedi. 

Ba�cılar’dan Bosna Hersek’e kültür köprüsü 

Bursa’n�n yeni karde�i
VEL�KE TARNOVA

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, imzalanan kardeşlik protokolünün
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki köprüle-

rin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını
belirtti. Veliko Tarnovo Belediye Başkanı Daniel

Dimitrov Panov da son üç yıldır Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini sürekli
yanlarında gördüklerini belirterek, başta çocuk
parkları olmak üzere verdikleri destekler nede-
niyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Bursa’yı
geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçi-
rirken, gerek Anadolu’nun farklı kentlerine,

gerekse Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelere
her türlü sosyal kültürel ve ekonomik destekler
sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kar-
deşlerine Bulgaristan’dan bir yenisi daha eklen-
di. Bugüne kadar gelen talepler üzerine
Bulgaristan’ın Veliko Tarnovo şehrine başta
çocuk parkları düzenlemesi olmak üzere çeşitli
desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi ile
Veliko Tarnovo Belediyesi arasında kardeşlik
protokolü imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu’na
130 yıla yakın süre başkentlik yapan Bursa ile
1185 yılında ikinci Bulgaristan
İmparatorluğu’nun kuruluşunun ilan edildiği
ve 1393’te Osmanlılar gelene kadar da başkent
olarak kalan Veliko Tarnova arasındaki kardeş-
lik, tarihi benzerlikler açısından da önem taşıyor.

ÜLKELER ARASI BAĞ

Veliko Tarnovo Belediye Başkanı Daniel
Dimitrov Panov, özellikle son üç yıldır Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini yanların-
da gördüklerini belirterek, Meclis’ten çıkan
kararla kardeşlik bağını resmiyete döktüklerini
hatırlattı. Panov, bölgeye kazandırılan çocuk
parkları başta olmak üzere her türlü destek
nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.
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Türkiye Diyanet Vakf�’n�n (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun"
projesi kapsam�nda, H�rvatistan'�n ba�kenti Zagreb'de

Kur'an-� Kerim'in 4 bin Bo�nakça meali da��t�ld�

TDV'den H�rvatistan'a
Bo�nakça Kur'an-� Kerim

W�TTEN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun
(ABTTF) 20. Olağan

Genel Kurulu’nda yapılan
seçimler sonucu belirlenen 20.
Dönem Başkanlık Kurulu ilk
olağan toplantısında görev
dağılımını gerçekleştirdi.
Almanya’nın Witten şehrindeki

ABTTF Genel Merkezi’nde
yapılan toplantıda ABTTF 20.
Dönem Başkanlık Kurulu’ndaki
görev dağılımı şu şekilde oluş-
tu:
Başkan: Halit Habipoğlu
Eğitimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Nabi İbrahimcik
Mali İşlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Sami Yusuf
Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu

Başkan Yardımcısı: Aydın
Ahmet
Spordan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Mehmet Hüseyin
Cenaze Yardımlaşma
Fonu’ndan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Mustafa Kasap
Teşkilattan Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Sebahattin Mümin
Gençlikten Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Serdar Kalekoğlu

Halkla İlişkilerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı: Ferruh
Hasan
İdari İşlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı: Bülent Çolak
Kültürel Faaliyetlerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı:
Vedat Arap
ABTTF Başkanı ile birlikte doğ-
rudan Genel Kurul tarafından
dört yıllığına seçilen Başkan
Yardımcılarının tümü mensubu
oldukları derneklerde yönetici-
lik yapmış olup bazısı da halen
dernek yönetim kurullarında
görev yapmaya devam etmek-
tedir. Yanı sıra ABTTF 20.
Dönem Başkan Yardımcılarının
yarısı yeni ve genç isimlerden
oluşmaktadır.
20. dönemin yol haritası görü-
şüldü.Toplantıda, ABTTF’nin
2017’den 2021’ye kadar dört yıl-
lık 20. dönemde de Batı Trakya
Türk toplumunun sorunlarının
çözüme kavuşturulmasına yar-
dımcı olmak amacıyla uluslar-
arası alanda yürüttüğü faaliyet-
lerine aynı hız ve azimle devam
etmesi, bunun yanı sıra Batı
Trakya dışında, Almanya başta
Batı Avrupa ülkelerinde yaşa-
yan Batı Trakya Türkleri’nin
anadil öğrenimi ile sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarına yönelik
çalışmalara da ağırlık verilmesi
konusunda görüş birliğine varı-
lırken bu minvalde 2017 yılı
sonuna kadar atılacak adımlar
da karara bağlandı.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir'in hayırsever kuruluşla-
rından Hüseyinoğulları
İşletmeleri, Kaynaklar Buca

da, Hüseyinoğulları Piknik ve
Mesire Alanı’nda, sayısız dernek
ve kuruluşlara hizmet vererek,
pikniklerini güvenli, huzurlu bir
ortamda yapmalarını sağladı.
Pikniklerini gerçekleştiren der-
nek ve işletme yetkilileri, aldıkla-
rı hizmetten memnuniyetlerini
belirtmek amacı ile
Hüseyinoğulları İşletmeleri sahi-
bi Eshat Bozkurt ve Sedat
Bozkurt'a teşekkür ettiler ve
günün anısına plaketlerini sun-
dular.  Sivas Yiğidolar Dernekleri
Federasyonu, Ebrar Derneği,
Berberler Odası, Siverekliler
Kültür ve Day. Derneği, Kars
Selim Yenice Köyü, Bingöl
Karlıova Yedisu İlçeleri Kültür ve
Day. Derneği, İzmir Artvin
Kültür ve Day. Derneği,
Erzurum İspir Numanpaşa Köyü
Derneği, Erzurum Aşkale

Kükürtlü Köyü Derneği, Kars
Sarıkamış A.Sallı Pınar Köyü
Derneği, Ege Denizlililer Kültür
ve Day. Derneği, Niğde Gösterli
Köyü Yard. ve Day. Derneği,
Dişçiler Gurubu, Erzurum İspir
Geçitağazı Köyü Kültür ve Day.
Derneği, Tokat Çat Kasabası
Kültür ve Day. Derneği, İzmir
Hakkarililer Derneği, Nesan
Otomotiv San. ve Tic ltd. Şti.,
Ardahan Hanaklılar Derneği,
Aksaray Sofular Köyü
Yardımlaşma Derneği, Kars
Selim Çıplaklı Köyü Derneği,
Kars Selim Bölükbaş Köyü
Derneği, Yozgat Akdağ Madeni
Ortaköylüler Derneği, Muş Varto
Kültür ve Day. Derneği, Kars
Susuz Keçili Köyü Kültür ve
Day. Derneği, Özel Buca
Yedirenk Anaokulu, Om Tekstil
Ltd.Şti., Ordu Gürgentepeliler
Derneği, Atamay Tekstil
Yetkilileri, Hüseyinoğulları
Piknik ve Mesire alanında geçir-
dikleri güzel günden dolayı, üye-
leri ve çalışanları adına teşekkür
ettiler ve seneye piknik sezonun-
da görüşmek üzere ayrıldılar.

Balkanlar’da ba�ar�l� olmak
ve Balkanlar� anlamak için
Tito’yu, Aliya

�zzetbegoviç’i dönüp dönüp tekrar
okumak zorunday�z. Balkanlar ve
Türkiye, bin bir türlü stratejinin
uyguland��� ve ço�u zaman ba�ar�-
s�zl��a u�rad��� bir co�rafyad�r.
Özel de�erlendirmeler yap�ld���
zaman hanedanlarla milletlerin
birebir temsilcileri olmad�klar�
Balkan ve Türklerin tutumlar�ndan
anla��labilir. Bu ba�lamda Aliya
�zzetbegoviç ve Tito’nun anlat�m
ve eserleri, dünün hanedanl�klar�n�
ve dünyas�n� anlamakta anahtar rol
oynayacakt�r. 
Tito, ak�l almaz stratejilerle
Yugoslavya’y� in�a edip ve sürdü-
rürken Aliya �zzetbegoviç de
Bosna Hersek’i kurma ve kurtar-
ma misyonuyla Balkan bar���n�
tesis etme ve Bat�l� diplomatik,
stratejik, istihbari ve askeri düzen-
bazl�klarla ba�a ç�kmada birçok
parametreyi inan�lmaz maharetle
kullanm�� ve Bat�’y� Bat�’n�n sila-
h� ile vurabilmi�tir. Aliya
�zzetbegoviç’in Osmanl� analizle-
rini bugün Bat�’da yapacak tarihçi
ve devlet adam� yoktur. Aliya
�zzetbegoviç’in Osmanl�’ya yöne-
lik analiz ve sitemleri de yürek
yak�c� ve fakat ne yaz�k ki gerçek-
tir. Balkanlar� neden kaybetti�imiz
ve neden kazanamayaca��m�z
Aliya �zzetbegoviç’in an� ve ana-
lizlerinde fazlas�yla mevcuttur. 

TAR�H� DER�NL�K

Balkanlardaki her etnik topluluk,
tarihin e�itti�i bilince sahiptir.
Kar��la�t���n�z her Balkanl�, duru�,
konu�ma ve bak��lar�n�zdan niyeti-
nizi ve hedefinizi görecek tarihi
bir derinli�e ve tecrübeye sahiptir.
Yugoslavya, SSCB emperyalizmi-
ne ilk bayrak açan ve bu konuda
hayli fazla reddiye üreten bir siya-
sal maziye sahiptir. Yugoslavya
sadece SSCB emperyalizmini
de�il di�er emperyal devletleri de
çok iyi analiz etmi� ve bunu birey-
sel ve ülkesel ç�karlar� için kullan-
m��t�r. 
Da��ld���nda içinden yedi devlet
ç�karan, en az 26 etnik grubu için-
de bar�nd�ran, r�za ile bir araya
gelmemi� ve r�za ile bir arada dur-
mayan bir yap� olan Yugoslavya,
bir �ngiliz dayatmas�yd�.
Yugoslavya Ortodoks, �ngiltere
ise, Ortodokslar�n ezelden beri
nefret etti�i Protestan’d�.
Yugoslavya’n�n bütün olarak
devam etmesi zaten re�yan�n tabia-

t�na ayk�r�yd�. “Avrupa’daki
dü�man�m�z Fransa, dünyada-
ki dü�man�m�z �ngiltere’dir”
diyen ve bunu bir devlet poli-
tikas� olarak benimsemi� olan
Almanya, Yugoslavya’n�n
da��lmas�n� yaln�zca destekle-
medi, da��lman�n gerçekle�-
mesi için �ngiltere’yle çat��t�

da. Almanya, �ngiltere’nin
Balkanlar’daki a��rl���n� kendisine
kar�� bir ku�atma hareketi olarak
görüyordu. Yugoslavya’n�n
�ngiltere’yle olan ili�kileri,
Almanya’n�n Orta ve Do�u
Avrupa’ya ve Ön Asya’ya aç�lma-
s�n�n önünde engeldi. Almanya,
�ngiltere’nin akl�n� hafife ald���n�n
fark�ndayd� ve bunu keyifle izledi.
�ngiltere’nin Almanya’n�n akl�yla
alay etmesinin bedeli a��r oldu.
Yugoslavya’n�n kurucusu
�ngiltere, y�k�c�s� ise Almanya’d�r.
Yugoslavya’n�n da��lmas� Bat�’n�n
hayr�na olmam��t�r. Da��lan
Yugoslavya, Avrupa ve Bat� olgu-
suna öylesine a��r bir balyoz indir-
mi�tir ki tekrar Avrupa ve Bat�’n�n
eski imaj�n� yakalamas� mümkün
de�ildir. Burada en a��r darbeyi
�ngiltere’nin yedi�i �üphesizdir.
�ngiltere buradaki kay�plar�n� hiç-
bir �ekilde telafi edemez. Bat�,
Balkanlar’da yapt��� zincirleme
hatay� Türkiye’de de yapmakta ve
onulmaz yaralar almaktad�r. Bu
durumda Almanya’n�n
Balkanlar’da elde etti�i kazan�mlar
kal�c� olacak fakat Türkiye,
Ortado�u ve Orta Asya’daki
kay�plar� da kal�c� olacakt�r.
Türkiye’nin Bat�’n�n bu genelle�-
mi� bocalamas�ndan yararlanabil-
mesi için haz�rl�klar�n� art�rmas�
gerekmektedir. Yunanistan bile
AB ve ABD konusunda
Türkiye’nin fevkinde bir çal��ma
ile iflastan kurtulmu�tur. Yunan
entellektüel yap�s�, AB, ABD,
�ngiltere ve Almanya ile ilgili çok
kaliteli ara�t�rma ve analizlere
imza atm��t�r. S�rp, H�rvat ve
Sloven bas�n�nda ve akademik
hayat�nda ciddi Bati ve Bati ülke-
leri analizleri vard�r, biz bunlar�
takip edemedik. 
Almanya, Hollanda, Avusturya,
�ngiltere, Fransa gibi ülkelerin
Balkanlar’daki stratejileri, Türkiye
için de bir erken uyar� sistemi gör-
evi görebilmeliydi. Bölgemizde ve
dünyada olup bitenleri, Balkan
da��lmas� öncesi ve sonras� Balkan
entellektüel siyaset ve devlet
adamlar� aç�s�ndan dahi baksak,
elde edece�imiz çok �ey vard�r.
Tito’nun, �ngiltere gibi bir devle
oynad��� oyunu yazsak asl�nda
dünya siyasetine büyük katk� yap-
m�� oluruz. �ngiltere, Tito’nun
yas�n� tutmu� mudur, yoksa
�ngiltere kendi yas�n� m� tutmu�-
tur? Bunu tam olarak �ngilizler
yazmadan ö�renemeyiz. 

Ömer ÖZKAYA

BALKAN 
JEOPOL�T��� 
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ABTTF 20. Dönem’e ‘Merhaba’ dedi

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Zagreb Camisi'nde düzen-
lenen 4 bin Kur'an-ı
Kerim mealinin dağıtım

törenine, TDV Genel Müdür
Yardımcısı Abdurrahman Çetin,
Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Hasan Atlı ve
Hırvatistan İslam Birliği temsil-
cileri katıldı. Çetin, proje kapsa-
mında 20 bin Kur'an-ı Kerim
mealinin Bosna Hersek genelin-
de dağıtıldığını anımsatarak,
Boşnakça dilinde basılan 50 bin
mealin Balkan ülkelerinde dağı-
tılacağını ifade etti. www.haber-
ler.com’a göre; Projenin,
Balkanlar'da yaşayan her
Müslüman aileye kendi dille-
rinde Kur'an-ı Kerim hediye
etmeyi amaçladığını belirten
Çetin, "TDV, bugüne kadar
Afrika'dan Asya ve Avrupa'ya
kadar Müslüman nüfusun yaşa-
dığı ülkelere bir milyon Kur'an-

ı Kerim dağıtımında bulundu"
dedi.Bu arada, Kur'an-ı
Kerim'in Boşnakça mealleri,
Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna

Hersek, Sırbistan, Arnavutluk,
Slovenya, Kosova, Makedonya
ve Karadağ'da yaşayan
Müslümanlara hediye edilecek.

Meallerde, Boşnak alim Besim
Korkut'un ilk baskısı 1977'de
yapılan tercümesinin de kulla-
nıldığı kaydedildi.

www.gunes.com
sitesinden alınmı�tır…

F�L�BE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bulgaristan'ın güneydo-
ğusundaki Filibe ken-
tinde, 35 Türk ressa-

mın tabloları "2. Evrensel
Buluşma Sergisi"nde Bulgar
sanatseverlerle buluştu.
Serginin organizatörü
Ressam Rafiye Karaca,
Filibe'nin Belediye
Başkanlığı Sarayı'nda yapı-
lan serginin açılış töreninde-
ki konuşmasında, 35 Türk
sanatçıdan oluşan heyetin
eserleriyle Bulgaristan'a
gelerek iki ülke arasındaki
kültürel iş birliğini pekiştir-
diğini söyledi. www.haber-
ler.com’a göre; serginin
temelinde yatan "evrensel
dostluğun" geçen sene
Bulgaristan'ın Hasköy ken-
tinde açılan ilk sergiyle baş-
latıldığına işaret eden
Karaca, "Amacımız, bu şekil-

de Türkiye'nin güzel sanat-
lar dalındaki başarılarını
tüm dünyayı gezerek tanıt-
maktır." dedi. Türkiye'nin
Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, açılışta yap-
tığı konuşmada, Filibe'nin
"ressamlar şehri" olarak
tanındığına değinerek,
"Sanatın dili evrenseldir.
Dünyadaki ve bölgemizdeki
durumu dikkate alırsak ser-
ginin teması da son derece
güzel seçilmiş. Bu sergi
Türkiye ile Bulgaristan ara-

sında bir dostluk köprüsü
kuruyor." ifadelerini kullan-
dı. Ressam Prof. Dr. Basri
Erdem, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, serginin
Türkiye ile Bulgaristan ara-
sında sıcak iletişim bağı sağ-
ladığını dile getirdi.
Serginin açılışına katılan
yerel yönetim temsilcileri ve
sanatseverler, daha sonra
Türkiye'nin Filibe
Başkonsolosluğunun düzen-
lediği resepsiyona katıldı.

Türk ressamlardan Filibe’de
"Evrensel Bulu�ma Sergisi"
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Balkanlar'� ihmal
etti�imizi görüyo-
rum. Oysa

Balkanlar, ihmale gelmez
aslâ. Balkanlar'� ihmal
ederseniz, tarihten sürül-
meniz, imha edilmeniz
mukadderdir.
Mukadderdir; çünkü
Balkanlar, Balkanlar'dan
daha büyüktür: Tampon böl-
gedir Balkanlar. Avrupa'n�n
gelece�ini de, Rusya'n�n
gelece�ini de, Türkiye'nin
gelece�ini de belirler
Balkanlar'da ya�anan büyük
ölçekli dönü�ümler, krizler
veya sava�lar. O yüzden
Balkanlar'�n, Balkan ülkeleri-
nin, huzuru ve güvenli�i,
Balkanlar�n ayn� ortak hedef-
ler çerçevesinde bütünle�e-
bilmesine ba�l�d�r.
Balkanlar'�n, ancak bir k�taya
s��abilecek ölçüde etnik
farkl�l��a sahip olmas�,
kolayl�kla kar��t�r�lmas�n� da,
huzur ve istikrar sa�lanabil-
di�indeyse örnek gösterile-
cek zengin, renkli, güzel bir
hayat in�a edilmesini de
kolayla�t�r�yor.

SUR�YE DE��L 
BALKANLARA 

D�KKAT!

Türkiye'nin bölgesel ve küre-
sel güç olmas�n�n yolu
Suriye'den veya Irak'tan
de�il Balkanlar'dan geçiyor.
Elbette, Türkiye, Suriye'den
çekilemez. Suriye'nin parça-
lanmas�na da, Türkiye'den
habersiz �ekillendirilmesine
de seyirci kalamaz.
Ancak stratejik öncelikleri-
miz, Esed rejiminin ne olaca-
�� de�il, Türkiye'nin güvenli-
�inin ne olaca��, nas�l temi-
nat alt�na al�naca�� ilkesi
ekseninde belirlenmelidir.
Ayr�ca Balkanlar'da elde
edece�imiz stratejik kaza-
n�mlar, Suriye ve Irak dâhil
güneyimizdeki stratejik
manevra alanlar�m�z� geni�-
letecektir.
Yay� Balkanlar'dan gerersek,
ataca��m�z ok, Asya'n�n içle-
rine, Arabistan yar�madas�-
n�n d�� çeperlerine kadar
uzan�r; geni� bir alandaki
hedefleri böyle “vurabiliriz".

DEMOGRAF� VE
TÜRK�YE'N�N 
ALTINI OYAN 

HÂR�C�YEC�LER�

Balkanlar'da, demografiler /
nüfus yap�lar� belirliyor her
�eyi. O yüzden bütün güçler,
Balkanlar'�n demografisiyle
oynayarak hâkim olma sava-
�� verdiler Balkanlar'a.
Demografinin hem etnik hem
de dinî demografi ekseninde
patlat�lmas�, stratejik bir
silah olarak kullan�lmas�
Do�u Bloku'nun çökmesin-
den sonra Balkanlar'�n bir
anda kar��t�r�lmas�yla gerçe-
�e dönü�tü son kez. S�rplar,
ba��ms�zl�klar�n� ilan ettiler:
Almanlar, ba��ms�z
S�rbistan'� tan�d�lar ve böyle-
likle Balkanlar'da çeyrek
as�rdan bu yana Balkanlar'�
peri�an eden soyk�r�m sava�-
lar�n�n ya�anmas�n�n tohum-
lar�n� ektiler. Soyk�r�ma
u�rayanlar, elbette ki,
Müslümanlar'd�. Büyük katli-
amlar ya�and�, Müslümanlar
kitleler hâlinde imha edildi -
özellikle Bosna'da. Yüzy�l
önceki oyun yeniden sahne-
lendi: Yüzy�l önce Balkan
Sava�lar� s�ras�nda yüz bin-
lerce Müslüman’�n nas�l kat-
ledildi�ini yazm�yor tarihler
de, tarihçiler de, tarih kitap-
lar� da! Baz� Balkan ülkeleri-
nin patlamaya haz�r bombay�
and�rd���n� hat�rlatmak iste-
rim: Bosna ve Makedonya
bu ülkelerin ba��nda geli-
yor... Türkiye'nin Balkanlara
stratejik olarak müdahil
olmas� gerekiyor. Hem
yo�un Türk nüfus var hem
de daha önemlisi de
Balkanlar neredeyse kahir
ekseriyetle Müslüman.
Türkiye, Osmanl� tecrübesiy-

le, Balkanlar'�n tarihinde
farkl� dinleri, etnisiteleri ve
kültürleri bir arada ya�atabi-
lecek a��lamam�� tek formu-
lü, evrensel modeli geli�tir-
mi� bir ülke. Balkan ülkeleri-
ne gönderdi�imiz elçiler, bu
gerçe�i (anlamak ve) anlat-
mak, buradan Avrupa'ya
filan ortak ya�ama modeli
sunmak yerine, Türkiye'nin
laik, Avrupal� bir ülke oldu-
�unu anlat�p durdular bir
as�rd�r. Kendi kuyusunu
kazan a�a��l�k kompleksinin
böylesi görülmedi.
Türkiye devleti de ülkenin
ç�karlar�n� buharla�t�ran,
Türkiye'nin alt�n� oyan bu
laik, mon�er hâriciyecileri
ba�tac� etti: Böyle bir ak�l
tutulmas� da hiç bir yerde
görülmedi. FETÖ'yu bunlar
hâriciyeye yerle�tirdi, ba��-
m�za belâ etti.
Son y�llarda hariciyede
önemli de�i�iklikler ya�an�-
yor. Bunu görüyorum ama �u
gerçek de�i�medi hâlâ:
Türkiye'de her �eye dokuna-
bilirsiniz ama mon�er hârici-
yecilere aslâ!

B�Z� AÇ KURTLARA
BIRAKMAYIN!

Oysa Balkanlar'� toparlaya-
cak, Türkiye'nin küresel güç
olmas�n� sa�layacak yap�ta�-
lar�n� dö�eyecek yegâne kay-
nak: �slâm. Bütün Balkan
ülkelerini yaln�zca �slâm jeo-
kültürel ve jeo-ekonomik
stratejisi bir araya getirebilir.
Bu gerçe�i Balkanlardaki
herkes görüyor ve dillendiri-
yor. Her kesim. Her kesimin
önde gelen isimleri, temsilci-
leri. Pri�tine'de evinde görü�-
tü�ümüz -Kosova'da laik-
dindar bütün kesimlerin ba�-
r�na bast���, Müslüman gen-
çli�in mimar�, Ehl-i
Sünnet'in kalesi, Türkiye
â����- �evket Hoca bu gerçe-
�i çarp�c� bir dille dile getir-
di:
“Do�u Bloku çökünce,
Bat�l�lar�n ilk hedefleri,
Balkanlar� �slâm'dan temizle-
mek oldu. Bosna'da
Müslümanlar katledildi.
Di�er ülkelerde yapay geri-
limler icat edildi. Kosova'da
dâhil Balkanlar'dan �slâm'�
temizlemek istediler ama
ba�aramad�lar. 300'den fazla
Alman STK Kosova'da cirit
at�yor �u anda. Müslümanlar�
H�ristiyanla�t�rmak için
papaz okullar� açt�lar. Sonra
FETÖ geldi, onlar�n yapama-
d���n� yapmaya çal���yor.
�çerden teslim almak isti-
yor."
“Bizi aç kurtlara b�rakma-
y�n," diyor �evket Hoca,
defalarca.
Kosova'da gelecek hafta
seçimler var. Almanya,
ABD, Rusya burada. Türkiye
burada de�il. Binlerce
Kosoval� ö�renci var
Türkiye'de ama Türkiye
burada yok.
Sadece Türklerle ilgileniyor
Türkiye -burada da di�er
Balkan ülkelerinde de.
Türklerin �ehri Prizren'den
ba�ka bir yerle ilgilenmiyor.
Stratejik intihar bu!
Balkanlar'da genelde �slâm
jeo-politi�i, özelde daha nok-
tasal / lokal sorunlar veya
gerçeklikler ekseninde iki
farkl� strateji izlemeli
Türkiye ve �imdiye kadar
ili�kide bulundu�u ki�ilerin,
gruplar�n, kurulu�lar�n hepsi-
ni gözden geçirmeli. Bu çok
önemli. Güvenilir kurumlar-
la, parlak insanlarla köklü
stratejik yol haritalar� çizil-
meli. Tekrar ediyorum:
Türkiye'nin küresel güç ola-
bilmesinin yolu, Suriye'den
de�il Balkanlar'dan geçer.
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Yusuf KAPLAN

TÜRK�YE’N�N 
KÜRESEL GÜÇ 

OLMASININ YOLU 
SUR�YE’DEN DE��L, 
BALKANLAR’DAN 

GEÇER…

www.yenisafak.com
sitesinden alınmı�tır.

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

Bulgaristan'da 26 Mart'ta
yapılan erken seçimin
ardından üçüncü kez baş-

bakanlık koltuğuna oturmaya
hazırlanan Boyko Borisov, ırkçı
ve aşırı milliyetçi Birleşik
Vatanseverler (OP) ile 4 yıllık
iktidar ortaklığına hazır olduğu-
nu açıkladı. Bilindiği gibi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev,
Cumhurbaşkanlığında düzenle-
nen törenle, seçimlerde en çok
oyu alan GERB Partisi
lideri Borisov'u hükümet kur-
makla görevlendirmişti. Radev,
Borisov'a koalisyon ortaklarıyla
güçlü bakan adayları belirlemesi
temennisinde bulunmuştu.
Borisov birkaç gün içinde hükü-
meti açıklayacak. Bir AB ülkesi
olan komşumuz Bulgaristan
Türklerin en fazla yaşadığı
Balkan ülkesi olarak biliniyor.
Yaklaşık 600 Bin Türk’ün dışın-
da Bulgaristan’da Pomak ve
Romanlarla birlikte neredeyse
Bir milyon Müslüman yaşıyor.
Ne yazık Türk düşmanlığı ve
ırkçılık hat safhada. 2016'da
Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde
düzenlenen bir forumda bir
araya gelen Rusya destekli 13
paramiliter grup; "20 Nisan"
(eski Bulgar İhtilal Merkez
Komitesi'nin 1875'te Osmanlı'ya
karşı başlattığı "20 Nisan" isya-
nına atfen), "Vazrojdentsi"
(Canlanma),  G.O.R.A. (?), Club
"Dertliev" (muhtemelen eski
Bulgar politikacılarından Petar
Dertliev'e atfen), "Commitee for
National Salvation" (Ulusal
Kurtuluş Komitesi), "Vasil
Levski" Askeri Birliği
(Osmanlı'ya karşı savaşmış
Bulgar ihtilalcilerinden Vasil
Levski'ye atfen), "Shipka
Bulgarian Milita" (Şıpka: Bulgar
Milisi)" başta olmak üzere tek
bir yapı altında "Bulgar
Vatandaşlarını Koruma
Organizasyonu" adı altında bir-
leşti. Benzeri bir forum Nisan
2016'da da düzenlenerek burada
da Rusya yanlısı "Bulgaristan'ın
Birleşmesi" ve "ulusal kurtulu-
şunu" amaçlayan bir komite
oluşturuldu. Eski dönem Bulgar
ihtilalcilerinin ve kahramanları-
nın isimlerini taşıyan bu örgüt-
lenmelerin, her ne kadar birlik-
ten bahsetseler de aslında mev-
cut sistemi ve rejimi "silah
gücüyle" değiştirme çağrılarını
alenen yaptıkları
görülüyor. Bulgaristan'ın tüm
bölgesel şehirlerinde "Vasil
Levski " ve "Şıpka Bulgar Milisi
“nin askeri birliklerinin oldu-
ğu, toplam üye sayısının 1.500'ü
Varna'da olmak üzere 24.000
kişiyi aştığı biliniyor. Bu örgütle-
rin finansmanının Bulgaristan

vatandaşlarının gönüllü bağışla-
rıyla üyelik aidatları ve bir fon
aracılığıyla sağlandığı, üyelerin
bu fonlarla özel ve anti terörist
operasyonlar üzerinde uzmanla-
şacak yeni bir birimde yer
almak için eğitim almak üzere
yurtdışında eğitim alacaklarına
dair söz verdikleri ifade ediliyor.
Organizasyonlar tüm bu hazır-
lıkların güya devlete yardımcı
olmak ve ülke savunmasına kat-
kıda bulunmak olduğunu iddia
ediyorlar, Rusya ile bağlantıları
olduğunu ise "kabul etmiyorlar".
Üstelik pahalı askeri teçhizata,
mühimmata ve askeri teçhizata
sahip olduklarını açıkça söyleye-
biliyorlar. Eski Bulgar devletleri-
ne ve ihtilal komitelerine atıfta
bulunan isim ve semboller taşı-
dıklarından pek çok Bulgar
vatandaşına kendilerini vatanse-
ver olarak lanse edebiliyorlar.
Rus askeri istihbaratının akıncı
kolları, kendilerini Bulgar milli-
yetçiliği ile kamufle ediyor.
Türkiye sınırına yakın ormanlar-
da kaçak göçmenleri ve mülteci-
leri aradıklarını söyleyerek
silahlı gruplarla dolaşan bu
örgütlerin, Bulgaristan'da bazı
silahlı çatışmalarla ilgili günde-
me gelen ve Karadağ'daki
Balkan Kozaklarıyla ilişkili olan
Putin yanlısı "Gece Kurtları" ile
de bağlantılı oldukları biliniyor.
Bu örgütlerin Rusya tarafından
eğitildiği, sınır boylarında
kamuflajlar ve silahlarla dolaşa-
rak mültecilere karşı savaşmaya
hazır olduklarını alenen söyle-
dikleri de örülüyor.
Bulgaristan’da hem ABD’nin
hem de Rusya’nın etkileri var.
Ancak Rusların etkisi giderek

azalıyor. Kremlin, bir zamanlar
kilit bir Balkan müttefiki olan
Bulgaristan’ın NATO ve AB’ye
üye olduğunu ve büyük bir Rus
doğal gaz boru hattı projesini
baltaladığını gördü.
Moskova’nın şu an
Bulgaristan’da yapabileceği tek
şey, Rus yanlısı siyasi figürleri
desteklemek (yeni Bulgar cum-
hurbaşkanı Rumen Radev gibi)
ve Batının baskısına direnebile-
ceklerini ummak. Diğer taraftan
Bulgaristan’ın ABD ile flörtü
yakınlaşma gösteriyor. ABD ve
Bulgaristan arasında 2006 yılın-
da imzalanan hava üslerine iliş-
kin anlaşmaya göre ABD, Graf
İgnatiyevo ve Bezmer hava üsle-
ri ile Novo Selo poligonunda ve
Aytos bölgesindeki depolarda
savunma amaçlı askeri teçhizat-
la 2 bin 500 asker yerleştirebili-
yor. Bulgaristan Savunma Bakan
Yardımcısı Dimitr Kümürciyev,

ülkedeki 2 hava üssünün ABD
askerleri tarafından kullanılma-
sına ilişkin anlaşmanın 10 yıl
uzatıldığını açıklamıştı.
Bulgaristan'daki Novo Selo
Üssü'nde görev yapan ABD
Deniz Piyadeleri'nin, 4 adet M1
Abrams tipi savaş tankı ve bir
dizi ağır silahla donatılacağı bil-
dirilmişti. Bulgaristan Savunma
Bakanlığı, 120 ABD askerinin
hâlihazırda üste bulunduğunu,
80 tankın ve yüzlerce silahlı
savaş aracının daha askeri üsse
ulaşacağını duyurmuştu.
Bulgaristan, ABD ile olan bu
yakınlığının karşılığını
Makedonya’nın yarısını toprak-
larına katarak taçlandırabilir.
Ancak Bulgaristan komşusu böl-
genin önemli ülkesi Türkiye ile
iyi ilişkiler içinde bulunmasını
bilmesi gerekiyor. Gerginliğin
hiçbir ülkeye faydası olmaya-
caktır. 

BAL, KAN VE PLANLAR

Brexit-Frexit tartışmaları ile bir-
leştiğinde Balkan ülkelerinde
sınırların yeniden çizilmesinin
deneneceği artık ufukta görün-
meye başladı bile.  AB’nin daha
da zayıflaması durumunda bal-
kanlar üzerinde Rusya ve
Batı’nın daha kuvvetle karşı kar-
şıya gelebileceği yazılıp çizilen-
ler arasında. BAL-KAN’ın Bal’ın
da Türkiye’nin olduğunu söyle-
yebilirim. Ancak Kan’ın da ABD
mi, Rusya mı, İngiltere mi?
Yoksa Freemason, libertarian,
Rothschild ailesi, Rockefeller
ailesi, Evangelistler  mi var?
Göreceğiz. Balkanlarda herkesin
bir planı vardır ama Allah’ın da
bir planı vardır. Allah nurunu
tamamlayacaktır.

‘‘
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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Ruen Güre�leri'ne
Edirne damgası

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne ile Yunanistan'ı
kapsayan ve çeşitli ülke-
lerden 1500 sporcunun

katılımıyla yapılacak Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu'nda
atletler Yunanistan'a vizesiz,
pasaportsuz olarak koşacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Edirne Valiliği, Edirne
Belediyesi, Türkiye Atletizm
Federasyonu ve çeşitli kurum-
ların desteğiyle, Türk Yunan
Bulgar Dostluk Grubu
Derneği (TUYUB) tarafından
Sınırsız Dostluk Yarı
Maratonu düzenlenecek.
Türkiye'nin yanı sıra ABD,
Almanya, İngiltere,
Yunanistan, Bulgaristan
veAfrika ülkelerinden yakla-
şık 1500 atletin katılacağı
maraton 21 kilometrelik par-
kurda koşulacak. Bu yıl

3'üncüsü düzenlenecek olan
ve UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi'nde yer alan
Selimiye Camii'nin önünden
başlayacak maraton için Basın
Yayın ve Enformasyon Edirne
İl Müdürlüğü'nde bilgilendir-
me toplantısı yapıldı.
www.haberler.com’a göre;
TUYUB Başkanı Haluk Kaya,
maratonun vizesiz ve pasa-
portsuz bir şekilde yapılacağı-
nı belirterek, "Sporcularımız
Karaağaç'tan Pazarkule Sınır
Kapısı'na oradan da pasaport-
suz ve vizesiz bir şekilde
Yunanistan'daki Kastanies
Sınır Kapısı'na geçerek kendi-
lerine verilen güzergah doğ-
rultusunda ilerleyeceklerdir.
Daha sonra yeniden vizesiz ve
pasaportsuz bir şekilde
Türkiye'ye dönüş yapacaklar-
dır. Tur, Selimiye Camii önün-
de son bulacaktır" dedi.

Edirne ile Yunanistan'� kapsayan
ve çe�itli ülkelerden 1500 sporcu-
nun kat�l�m�yla yap�lacak S�n�rs�z

Dostluk Yar� Maratonu'nda
atletler Yunanistan'a vizesiz,
pasaportsuz olarak ko�acak

BURDUR - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Dağ Koşusu
Şampiyonası'nda 4 bin
100 metre genç kadın-

lar kategorisinde şampiyon
olan Burdurlu milli sporcu
20 yaşındaki Yasemin
Zengin, bu yılki hedefini 8
bin metre büyük kadınlar
kategorisinde altın madalya
olarak belirledi. Yasemin
Zengin, 10 Haziran'da yapı-
lacak Balkan
Şampiyonası'na zorlu par-
kurlarda hazırlanıyor.
www.haberler.com’a göre;
geçen yıl haziran ayında
Bulgaristan'ın Nova Zagora
kentinde düzenlenen 8'inci
Balkan Dağ Koşusu
Şampiyonası'nda 4 bin 100
metre genç kadınlar katego-
risinde birinci olarak altın
madalyanın sahibi olan
Yasemin Zengin, hedefini
bu yıl ilk defa mücadele
ettiği büyük kadınlar 8 bin
metre kategorisinde altın

madalyaya ulaşmak olarak
belirledi. Hedefi doğrultu-
sunda antrenörü Asım Yüz
nezaretinde çalışmalarını
yaşadığı Burdur'a bağlı Çine
Köyü'nün yanı sıra kent
merkezindeki 1240 rakımlı
Avşar Tepe'deki zorlu par-
kurda sürdüren Yasemin
Zengin'e, milli takım seçme-
lerine hazırlanan takım
arkadaşı Sunay Toprak eşlik
ediyor. Yasemin Zengin de
"Bu yıl ilk defa büyük
kadınlar kategorisinde yarı-
şıyorum. 13 Mayıs'ta
Artvin'deki seçmelerde
4'üncü olarak milli takıma
seçildim. Hedefim 10
Haziran'da Bulgaristan'ın
Teteven kentinde yapılacak
yarışmalarda 8 bin metrede
birinci olarak İstiklal
Marşımızı dinletmek. Bana
desteklerini esirgemeyen
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürümüz başta olmak
üzere herkese teşekkür edi-
yorum" dedi. 

Burdurlu atletler Balkan
�ampiyonası için iddialı

RUEN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'ın Ruen Şehri'nde
38'incisi düzenlenen 'Ruen Yağlı
Güreşleri'ne Edirne Belediyesi

Güreşçileri damga vurdu. Edirne
Belediyesi Güreş Kulübü Pehlivanları,
Başpehlivanlık ve Başaltı Boyları'nda ilk
üç dereceyi göğüsleyerek, hem
Edirne'nin hem de Edirne Belediyesi’nin
gururu oldu. www.haberler.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Edirne Belediyesi
Güreş Kulübü Pehlivanları, 10-16
Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenle-
necek 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Festivali yaklaşırken hem yurt içinde
hem de yurt dışında gerçekleştirilen
müsabakalarda başarılar elde ederek;
isimlerinden söz ettirmeye devam edi-
yor. 28 Mayıs tarihinde Bulgaristan'ın
Ruen Şehri'nde 38'incisi düzenlenen
"Ruen Yağlı Güreşleri'ne katılan tüm
sporcular gösterdikleri başarılı müsaba-
kalar neticesinde kürsüdeki yerlerini
aldı. Ruen Yağlı Güreşleri'ne Bulgaristan,
Türkiye ve Makedonya olmak üzere top-
lamda 3 ülke katıldı. Edirne Belediyesi
Güreş Kulübü Pehlivanları;
Başpehlivanlık ve Başaltı Boyları'nda
kürsünün sahibi oldu. Başpehlivanlık
Kürsüsü'nde 1'incilik Ali Rıza
Özkayalar'ın olurken, 2'ncilik Serkan
Üğdüler'in oldu. 3'üncülük kürsüsünü
ise Tansel Umut ve Ayhan Aktürk pay-
laştı. Başaltı Boyu'nda da Edirne
Belediyesi pehlivanları kürsüyü paylaştı.
1'incilik Talat Atahan Özcan'ın olurken,
2'ncilik Umut Geleç'in oldu. 3'üncülük
madalyasının sahibi de Yiğit Gider ile
Serkan Makas oldu.

DOSTLUK MARATONU'NDA
pasaportsuz ko�acaklar


