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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 9’daRifat SA�T

BALKANLAR’DA 
BALKANLA�MA 
NASIL B�TER?

Kosova'daki erken genel seçimde oylar�n yüzde 90'�n�n say�m� tamamla-
n�rken, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu alan Kosova

Demokratik Partisi (PDK), Kosova'n�n Gelece�i �çin �ttifak (AAK) ve Kosova
�çin Giri�im (N�SMA) öncülü�ündeki "PAN" ittifak� zaferini ilan etti

NATO'nun 
29. üyesi: Karada�

EN AZ Cumhuriyet kadar eski, 93 yılı
aşkın zamandır faaliyet göstererek ala-
nında en uzun ömürlü olan Türkiye'nin
ilk sivil bandosunun öyküsü mübadele
yıllarına kadar uzanıyor. Mübadele yılla-
rında ülkeyi terk etmek zorunda kalan
Rum'ların, belki bir gün döneriz ümidiy-
le ilçedeki kiliselerde bıraktığı enstrü-
manlarla kurulan ve 14- 70 yaş arasında-

ki 28 kişiden oluşan Mudanya Belediye
Bandosu; emekli astsubay, esnaf, çiğköf-
teci, işçi, gemi kaptanı ve öğrencilerden
oluşuyor. Tam 93 yıldır hizmet veren
bando takımı her türlü müziği rahatlıkla
çalabiliyor. Repertuarlarında İzmir Marşı
ve Onuncu Yıl Marşı gibi temel parçala-
rın yanında yaklaşık 100 ayrı eser 
bulunuyor.

KOSOVA’DA ZAFER
PAN’IN OLDU

"PAN" �TT�FAKINI, oylar�n
yüzde 26,59'unu alan
Kendin Karar Al Hareketi
ve yüzde 25,82'sini alan
Kosova Demokratik Birli�i
(LDK), Yeni Kosova
�ttifak� (AKR) ve
Alternatif Partisinden olu-
�an ittifak izliyor. S�rp
Listesi ise yüzde 5,6 oy
oran� ile dördüncü s�rada.
"PAN" ittifak�n�n
�skender Bey
Meydan�'nda düzenledi�i
kutlamada konu�an AAK
Genel Ba�kan� ve ittifak�n
ba�bakan aday� Ramush
Haradinaj, bu seçimin

Kosova tarihindeki en iyi
seçim oldu�unu belirte-
rek, "Zaferimiz kutlu
olsun. Kosova'da bizi çok
fazla i�in bekledi�ini bili-
yoruz" dedi. Zahir Pajaziti
Meydan�'ndaki kutlama-
da konu�an seçimden
oylar�n� yükselterek ç�kan
Kendin Karar Al
Hareketi’nin Ba�bakan
aday� Albin Kurti de
"Zafer sizindir. Halk
kazand�. Korku üzerine
cesaret, umutsuzluk üze-
rine umut, ihmalsizlik
üzerine sevgi kazand�"
ifadelerini kulland�. 3’te

5’te

SIRB�STAN CUMHURBA�KANI
Aleksandar Vucic ile görülen AB
Komisyonu'nun Geni�leme
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn, "Ortak pazar olu�-
turulmas� daha fazla yat�r�mc� çeke-
cek ve yeni istihdam alanlar� yarata-
cak" dedi. Bu pazar�n 20 milyon
ki�iyi kapsayaca��n�n alt�n� çizen
Hahn, ortak pazar kurulmas�n�n eski
Yugoslavya ülkeleri ile
Arnavutluk'un da buna dâhil olmas�
anlam�na geldi�ini ve bunun, böl-
geyi AB üyeli�ine haz�rlayaca��n�
söyledi.Hahn, bölge ülkelerinin
da��n�k bir yap�da oldu�unu ve
yat�r�mc�lara çekici gelmedi�ini
belirterek, "Ortak pazar olu�turul-
mas� daha fazla yat�r�mc� çekecek ve
yeni istihdam alanlar� yaratacak."
dedi. Balkan halklar�n�n bekledi�i
refah, bar�� ve istikrar�n AB üyeli�in-
den geçti�ini söyleyen Hahn,
S�rbistan'�n bu süreçte son derece iyi
ilerledi�ini ve yak�n zamanda iki
fas�l daha açaca��n� kaydetti. 10’da

Batı Balkanlar'da
‘Ortak Pazar’ önerisi

KOSOVA
CUMHURBAŞKANI
Hashim Thaçi, Hırvatistan
gazetesine verdiği demeç-
te Sırbistan’da Rusya’nın
askeri güçleri ve Rus
uçaklarının oluşturduğu-
na işaret etti. Thaçi,
Hırvatistan’ın “Jutarnji”
günlük gazetesine verdiği
demecinde, KGG’nin

Kosova ordusuna dönüşme-
sinin bölgede hiçbir ülkeye
tehdidi oluşturmayacağını,

aksine barışa katkısı olacağını
söyledi. Thaçi, Kosova’nın
egemen bir devlet olduğunu

ve her bağımsız bir ülke
gibi ordusuna sahip olma
hakkı olduğunu ifade
ederek, bunun 2017 yılın-
da gerçekleşeceğini ve bu
güçlerin NATO standart-
larına göre eğitileceğini
ileri sürdü.

Kosova’dan ‘Rus uçakları tehdit’ uyarısı

KARADA�'�n NATO üyeli�i tüm müttefiklerin
onay�n�n ard�ndan resmen ba�lad�. �ttifak�n 29.
üyesi olan Karada� için Brüksel'deki NATO
karargâh�nda tören düzenlendi. Karada�
Ba�bakan� Dusko Markovic ve NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg'in kat�ld��� törende
di�er müttefik üye bayraklar�n�n yan�na
Karada� bayra�� eklendi. Yakla��k iki bin asker-
den olu�an orduya sahip Karada�'�n y�ll�k savun-
ma harcamas� 69 milyon dolar civar�nda. Co�rafi
konumu nedeniyle NATO'ya önemli kazan�m
sa�layacak Karada�'�n üyeli�inin ard�ndan itti-
fak, Bosna Hersek'e ait 20 kilometrelik alan
hariç �talya'dan Yunanistan'a kadar uzanan
Adriyatik denizi k�y�lar�na hâkim olacak.

MÜBADELE’YE UZANAN
B�R BANDO H�KÂYES�

5’te

�n�allah Balkanlar’daki
yangını söndürürler
TEK�RDA� BÜYÜK�EH�R BELED�YES�, Balkan
Ülkeleri �tfaiye Sporlar� Federasyonu (BFSF) Genel
Kurul Toplant�s�na ev sahipli�i yapt�. Toplant�ya
Tekirda� Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Kadir
Albayrak, Balkan Ülke �tfaiye Sporlar�
Federasyonu Ba�kan� Eugen Vi�an ile Türkiye,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya,
S�rbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'ten üst
düzey itfaiye yöneticileri kat�ld�. 2000 y�l�nda
kurulan ve 8 Balkan ülkesinin olu�turdu�u fede-
rasyondaki itfaiyeciler, Balkan ülkeleri aras�ndaki
karde�lik ve bar���n temsilcileri oldu. 3’te

Balkanlar’a vatanda�lık müjdesi
Çalı�ma Bakanı’ndan geldi
ÇALI�MA ve Sosyal Güvenlik Bakan� Mehmet
Müezzino�lu, “Annesi babas� vatanda� olan, birin-
ci derece yak�nlar� vatanda� olamam�� olanlar�n
istisnai vatanda�l�kla ilgili müracaatlar�n� BALGÖÇ
dosya halinde tamamlayacak ve in�allah onlar�
toplu bir �ekilde vatanda�l��a alman�n gereklerini
önümüzdeki aylarda yapaca��z” dedi. Bakan
Müezzino�lu, özellikle Balkanlar’dan ve
Bulgaristan’dan 1989 göçüyle gelen ve sonras�nda
gelenlerin vatanda�l�kla ilgili sorunlar�n�, ikamet
teskeresiyle ilgili sorunlar�n�, çal��ma izniyle ilgili
sorunlar�n�, sa�l�k hizmetiyle ilgili sorunlar�n�, e�i-
timle ilgili sorunlar�n� özellikle BALGÖÇ ba�kan�n�n
liderli�inde yapt�klar� çal��malarda çözüm önerile-
rini büyük oranda netle�tirdiklerini anlatt�. 3’te

4’te
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TEK�RDA�
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Tekirdağ, Balkan Ülkeleri
İtfaiye Sporları
Federasyonu (BFSF)

Genel Kurul Toplantısına ev
sahipliği yaptı. www.haber-
ler.com sitesinin haberine
göre; Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, Tekirdağ
Uluslararası 53. Kiraz Festivali
etkinlikleri kapsamında
Balkan Ülkeleri İtfaiyecilerini
ağırladı. Toplantıya Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Prof. Dr. Tamer
Dodurka, Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanı Emin Pehlivan, Bursa
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanı Muhammed
Emin Tarım, Türkiye Acil
Yardım Yangın ve Eğitim
Vakfı Başkanı Sabri Yalın,
Balkan Ülke İtfaiye Sporları
Federasyonu Başkanı Eugen
Vişan ile Türkiye, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya,
Makedonya, Sırbistan,

Arnavutluk ve Bosna-
Hersek'ten üst düzey itfaiye
yöneticileri katıldı. Başkan
Kadir Albayrak, "Bu sene
10'uncusunu gerçekleştireceği-
miz Balkan Ülkeleri İtfaiye
Sporları Federasyonu Genel
Kurul Toplantısı’nda sizleri
Tekirdağ'da ağırlamaktan mut-
luluk duyuyoruz. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi kurul-
duktan sonra ilk kurulan daire
başkanlıklarımızdan biri
İtfaiye Dairesi Başkanlığıdır.
Şu an daire başkanlığımız
dünya standartlarındaki kalite
seviyesine ulaşmış durumda-
dır. Bizler de bu noktaya gel-
miş olmaktan büyük mutlu-
luk duymaktayız. Bu nedenle
İtfaiye Daire Başkanımızı ve
tüm itfaiye teşkilatını tebrik
ediyorum. Bu organizasyonun
Tekirdağ'da olması bizim için
ayrı bir önem taşıyor.
Balkanlar coğrafyası
Tekirdağ'ın da içinde bulun-
duğu ortak tarihi değerlerimi-
zin olduğu, ortak duyguları-
mızın olduğu bir coğrafya.
Yaşasın Balkan ülkelerinin
kardeşliği diyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

BALKAN �TFA�YEC�LER�
Tekirda�’da kongre yapt�

BURSA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bakan Müzzenoğlu, Balkan
Göçmenleri̇ Kültür ve Dayanışma
Derneği̇ (BALGÖÇ) tarafından

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezinde düzenlenen iftar programı-
na katıldı. www.diyariturk.com sitesin-
den alınan bilgilere göre;  Bakan
Müezzinoğlu, özellikle Balkanlar’dan ve
Bulgaristan’dan 1989 göçüyle gelen ve
sonrasında gelenlerin vatandaşlıkla ilgili
sorunlarını, ikamet teskeresiyle ilgili
sorunlarını, çalışma izniyle ilgili sorunla-
rını, sağlık hizmetiyle ilgili sorunlarını,
eğitimle ilgili sorunlarını Adana’dan
Samsun’a, Ankara’dan İzmir’e,
İstanbul’dan Bursa’ya özellikle BALGÖÇ
başkanının liderliğinde yaptıkları çalış-
malarda çözüm önerilerini büyük oran-
da netleştirdiklerini anlattı.
Halihazırda özellikle nüfus ve
vatandaşlıkla ilgili annesi babası
vatandaş olan, birinci derece
yakınları vatandaş olamamış
olanların istisnai vatandaşlıkla
ilgili müracaatlarını BALGÖÇ’ün
dosya halinde tamamla-
yacağını ve onları
toplu bir şekilde
vatandaşlığa
almanın gerekle-
rini ileriki aylar-
da yapacaklarını
anlatan
Müezzinoğlu,
şunları kaydetti:
“Bu anlamda
sorunu olan ne
kadar kardeşi-

miz varsa BALGÖÇ onun toplu dosyala-
rını hazırlayacak bir ay en geç iki ay için-
de inşallah onların İçişleri Bakanlığımızla
birlikte istisnai vatandaşlık statüsüyle
vatandaşlığa alınmasının gereklerini
yapacağız. Artık Balkanlar’dan gelen
hangi vatandaşımız olursa olsun elindeki
pasaport süresi ne kadar ise pasaport
süresi kadar daimi ikametini almaya baş-
ladı. Orada sorun yok. Şayet sorun varsa
teknik bir bilgisizliktendir. Çünkü gördü-
ğüm kadarıyla İstanbul’a böyle bir sorun
kalmadı. Yer yer sorunlar varsa onlardan
da bizim mutlaka haberimiz olsun.
Özellikle birinci derecede yakınları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
kendi yakınları Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı değilse annesi, babası, oğlu
kızı, birinci derecede yakınları şayet
vatandaş değilse onun adına ayda 53 lira

gibi bir genel sağlık sigortası ödeye-
rek Türkiye’deki her türlü sağlık
hizmetini alabilecek. Onunla ilgi-
li uygulamanın kanununu

çıkarttık. Yönetmelikle ilgili 1-2
aylık süreye ihtiyacımız var.

Yine birinci derecede
yakınları vatandaş olma-
yıp da her hangi bir yakı-

nı olmayan
Balkanlar’daki tüm
vatandaşlarımızın

Türkiye’den sağlık
hizmeti alabilme-
leriyle ilgili istis-
nai hak tanına-
cak ve bunu da
Çalışma

Bakanlığı verecek.
Onu da iki ayın içinde
netleştirecek.”

SARAYBOSNA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

İnsani Yardım Vakfı (İHH),
Bosna Hersek’teki şehit aileleri-
ne Ramazan ayı dolayısıyla 300

adet gıda paketi dağıttı. Başkent
Saraybosna’da faaliyet gösteren
İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi
iş birliğinde düzenlenen dağıtımda,
300 adet gıda paketi şehit ailelerine
ulaştırıldı. ww.timebalkan.com site-
sinin haberine göre; İHH Yönetim
Kurulu Üyesi Osman Atalay, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,

İHH’nın ramazan ayı boyunca
Bosna Hersek genelinde 2 bin 900
gıda paketi dağıtacağını belirtti. 300
şehit ailesinin yanı sıra 300 savaş
gazisine de gıda paketleri verecek-
lerini aktaran Atalay, yarın da diğer
şehirlerde dağıtımlar yapılacağını
söyledi. İstanbul Eğitim ve Kültür
Merkezi Başkanı Feyza Tanok
Sehbajraktarevic de şehit aileleri ve
gazilere desteğin önemine işaret
ederek, “Bosna Hersek’te onlar için
yaşam zor. Umarım bu ufak yardım
onları sevindirir.” dedi.

�HH, RAMAZAN’DA BOSNALI
�EH�T A�LELER�N� UNUTMADI

Kosova'daki erken genel seçimde oylar�n yüzde 90'�n�n say�m� tamam-
lan�rken, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu alan Kosova

Demokratik Partisi (PDK), Kosova'n�n Gelece�i �çin �ttifak (AAK) ve Kosova
�çin Giri�im (N�SMA) öncülü�ündeki "PAN" ittifak� zaferini ilan etti

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'daki erken genel
seçimde oyların yüzde
90'ının sayımı tamamla-

nırken, resmi olmayan sonuçla-
ra göre en fazla oyu alan
Kosova Demokratik Partisi
(PDK), Kosova'nın Geleceği
İçin İttifak (AAK) ve Kosova
İçin Girişim (NİSMA) öncülü-
ğündeki "PAN" ittifakı zaferini
ilan etti. www.ntv.com.tr adre-
sinden alınan bilgilere göre;
Kosova Merkez Seçim
Komisyonu’nun (KQZ) açıkla-
dığı resmi olmayan ilk sonuçla-
ra göre, oyların yüzde 34,65'ini
alan "PAN" ittifakı, diğer ittifak
ve siyasi partilerin önünde.
"PAN" ittifakını, oyların yüzde
26,59'unu alan Kendin Karar Al
Hareketi ve yüzde 25,82'sini
alan Kosova Demokratik Birliği
(LDK), Yeni Kosova İttifakı
(AKR) ve Alternatif Partisinden
oluşan ittifak izliyor. Sırp
Listesi ise yüzde 5,6 oy oranı ile
dördüncü sırada. Sandıktan
çıkan sonucun büyük ölçüde
belli olmasıyla başkent

Priştine'de "PAN" ittifakı des-
tekçileri ile yalnız başına gir-
dikleri seçimde önemli bir oy
oranı elde eden Kendin Karar
Al Hareketi’nin destekçileri iki
ayrı kutlama yaptı. "PAN" itti-
fakının İskender Bey
Meydanı'nda düzenlediği kut-
lamada konuşan AAK Genel

Başkanı ve ittifakın başbakan
adayı Ramush Haradinaj, bu
seçimin Kosova tarihindeki en
iyi seçim olduğunu belirterek,
"Zaferimiz kutlu olsun.
Kosova'da bizi çok fazla işin
beklediğini biliyoruz" dedi.
Zahir Pajaziti Meydanı'ndaki
kutlamada konuşan Kendin

Karar Al Hareketi’nin Başbakan
adayı Albin Kurti de "Zafer
sizindir. Halk kazandı. Korku
üzerine cesaret, umutsuzluk
üzerine umut, ihmalsizlik üze-
rine sevgi kazandı" ifadelerini
kullandı. Seçim sonuçlarını
havai fişek ile kutlayan halk
daha sonra olaysız dağıldı.

Müezzino�lu’ndan Balkanlar’a
VATANDA�LIK MÜJDES�

Ramush Haradinaj’�n
AYAK SESLER�

KOSOVA’DA

Bulgaristan’da
Rus propagan-
das�ndan Türk

dü�manl���yla beyin-
leri y�kanm�� bir
k�s�m insanlar ülkede
az�nl�k olarak ya�a-
maya mahkűm olan
Müslümanlara neredeyse
ya�am hakk� tan�maya-
caklar.  Müslümanlar�n
ya�am tarzlar�na, ibadet
alanlar�na ve �ekillerine
yön vermek istemelerin-
den öte, kanunlara yasak
koymaya kadar ileri gide-
rek ülkede pamuk ipli�ine
ba�l� olan etnik bar���
dinamitlediklerinden ya
haberleri yok ya da ba�ka
bir ülke taraf�ndan k��k�rt-
t�klar�ndan kasten ülkeyi
etnik karga�aya sürükle-
mek istiyorlar. Bu da
Müslümanlar� tedirgin
etmekte. Bu zihniyet
Komünist rejimin uzant�-
lar� olmaktan öte ülkede
ikamet eden
Müslümanlar� zaman�n
içinde erimeleri için
kanunlar haz�rlayarak
zemin haz�rlamaktalar.
Bulgaristan parlamento-
sunda Müslüman kad�nla-
r�n kamuya ait yerlerde
giyim tarz�n� ve �eklini
belirleyen yasa tekliflini
kabul ederek ülkede
Müslümanlara bak�� aç�s�-
n� resmi olarak belirlemi�
olmas� ayr�ca dünyada
�slam’a kar�� yürütüldü�ü
alg� operasyonun bir par-
ças� olarak de�erlendiril-
mekte. Borisov 2 hükü-
metine d��ar�ndan destek
veren VMRO ile NFSB
isimli a��r� milliyetçi par-
tilerin hükümetten
Müslümanlar�n üzerinde
bask�lar� art�rmak isteme-
si Bulgaristan gerçe�ine
ayk�r� kanunlar kabul
etmeye zorlamas� ülkeyi
erken seçime götürdü. �ki
a��r� milliyetçi parti arala-
r�na “ATAKA” partisini
dâhil ederek 2017 parla-
mento seçimlerinde üçün-
cü s�rada yer alarak
Borisov 3 hükümetinin
orta�� olmu�lard�r.
Hükümet ortakl���n� kul-
lanarak ülkede
Müslümanlar�n yar�nlar�n�
belirleyecek kanun tasar�-
s�n� haz�rlad�klar�n� kamu
ileti�im kaynaklar�n� kul-
lanarak “gururla”  pervaz-
s�zca anlatmaya devam
etmekteler. En son haz�r-
lad�klar� kanun tasar�s�n�n
hedefi Bulgaristan’da
resmi olarak faaliyet gös-
teren Ba�müftülük ile
camiler taraf�ndan kuru-
lan dernekler ve
Müslümanlar taraf�ndan
kurulan derneklerdir.
Kanun tasar�s�n�n özünde
ise yurt d���ndan ve yurt
içinden gelen ba���lar�n
devlet taraf�ndan kontrol
alt�nda al�nmas� bahanesi
var. Yurt d���ndan gelen
yard�mlar� Bulgaristan
Diyanet ��leri
Ba�kanl���’na yat�rma
zorunlulu�u getiriliyor.
Bulgaristan Diyanet ��leri
Ba�kanl���’n�n kontrolün-
de "gerçekten" ihtiyaç
olan yerlere ba���lardan
izin verilmesini sa�lana-
cak m�? Hiç sanm�yorum.
Bulgaristan Diyanet
��leri’nin Müslümanlar�n
ibadet hanelerine yeterin-
ce kaynak aktarmad���
biliniyor. Gotse Delçev
merkez Camisi 2006
y�l�nda bak�ms�zl�ktan

kubbesi çökmü�tü. Eski
Zaara Camisi on y�llardan
beri onar�lacak diye bek-
leniyor. �umnu Tombul
cami ayn� ak�beti payla�-
makta. �ahs�n birisi  an�t-
lar kurulundan izinsiz
caminin birisinin kubbesi-
ni onard��� için aylard�r
mahkemelerde süründü-
rüldü. Kanun tasar�s�yla
yüzlerce y�k�lmaya mah-
kűm olan camilerin onar�-
m�n�, Müslüman çocukla-
r�n din alan�nda e�itim
almalar� yasaklanmas�,
Ba� müftülük taraf�ndan
ve il Müftülükler taraf�n-
dan düzenlenecek olan
e�itim seminerlerin önüne
geçilmesi hedeflemekte.
Bulgaristan parlamento-
sunda Müslümanlara
yönelik haz�rlanan kanun
tasar�s� yasalla��rsa
Müslümanlar�n her faali-
yetleri k�s�tlanarak yok
olmalar�na mani olacakt�r.
Müslümanlar�n faaliyetle-
rini k�s�tlayacak kanun
tasar�s�n�n en üzücü yan�
ise “�SLAM TERÖRÜ-
NÜ” önlemek amac�yla
kamuoyuna lanse edilme-
si.  

GENEL KURULU
TERK

Parlamentoda Türklerin
ço�unlu�u destekleyen
HÖH partisi Müslüman
kad�nlar�n kamu alan�nda
giyim tarz�n� belirleyen
kanun tasar�s� oylama
s�ras�nda genel kurulunu
tepkilerini göstermeden
genel kurulunu terk etme-
leri ne kadar do�rudur.
Son HÖH genel ba�kan�
Mustafa Karaday�, DOST
partisinin Müslümanlar�n
sorunlar�n� parlamento
küsüsünden dile getirme-
sinden dolay� Bulgaristan
ulusal güvenli�ini tehdit
ediyor beyanda bulunmas�
ve olay Devlet Güvenlik
Te�kilat Kurumu’nun
sorumlulu�undad�r deme-
si manidard�r. HÖH’ün
Parlamento’ya gelecek
olan Müslümanlar�n faali-
yetlerini k�s�tlayacak olan
tasar�y� müzakereye gerek
duymadan genel kurulu
terk ederek protesto ede-
cek ama acaba ne katk�
sa�layacak? GERB
Ba�kan� ve Bulgaristan
Ba�bakan� Boyko Borisov
13 Haziran, da Türkiye
ziyaretini gerçekle�tire-
cek. Bulgaristan
Ba�bakan� Boyko Borisov
Cumhurba�kan� Say�n
Recap Tayip Erdo�an ile
Ba�bakan Say�n Binyali
Y�ld�rm ile iki ülke ara-
s�nda sorunlar� ve
Balkanlar�n sorunlar�n�
görü�ecekler. Bulgaristan
Ba�bakan� Boyko
Borisov, Türkiye ziyareti
s�ras�nda Bulgaristan
bas�n�na Müslümanlara
sahip ç�k�yoruz aç�klama-
s�n� destekleyecek ülke-
sinde ikamet eden
Müslümanlar�n ibadetleri-
ni, faaliyetlerini k�s�tlaya-
cak hiçbir kanun tasar�s�n�
parlamentoda yasalla�ma-
ya müsaade edilmeyece-
�ini garantisini vermesi
beklenmekte. 

İsmet TOPALOĞLU

BULGAR�STAN 
PARLAMENTOSU’NUN

MÜSLÜMANLARA 
BAKI� AÇISI

ismetismailtopaloglu@hotmail.com
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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi:

Kosova Cumhurba�kan� Hashim Thaçi, H�rvatistan gaze-
tesine verdi�i demeçte S�rbistan’da Rusya’n�n askeri
güçleri ve Rus uçaklar�n�n olu�turdu�una i�aret etti

PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Hırvatistan’ın “Jutarnji” gün-
lük gazetesine verdiği bir demecinde,

KGG’nin Kosova ordusuna dönüşmesinin
bölgede hiçbir ülkeye tehdidi yaratmayaca-
ğını, aksine barışa katkısı olacağını söyledi.
www.dunyabulteni.net’e göre: Thaçi,
Kosova’nın egemen bir devlet olduğunu ve
her bağımsız bir ülke gibi ordusuna sahip
olma hakkı olduğunu ifade ederek, bunun
2017 yılında gerçekleşeceğini ve bu güçlerin
NATO standartlarına göre eğitileceğini ileri
sürdü. Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, “Bu
güç çok etnikli güçtür ve tüm bu süreç
NATO ile diğer partnerler tarafından koor-
dine edilecek. Bunu hiç kimsenin engelleme
hakkı yok” şeklinde konuştu.

SIRBİSTAN'DAKİ 
RUS UÇAKLARI TEHDİT

Bu ordunun kurulmasının bölgede tehdidi
oluşturmayacağını ileri süren Thaçi, aslında

tek tehdidi Sırbistan’da Rusya’nın askeri
güçleri ve Rus uçaklarının oluşturduğuna
işaret etti. Thaçi bu demecinde aynı zaman-
da Kosova’nın uluslararası konumunun da
güçlenmesi sürecine değindi. Kosova’nın
değişik uluslararası siyasi, ekonomi, spor
örgütleri üyesi olduğunu söyleyen Thaçi,

her geçen gün uluslararası camia tarafından
daha büyük itibar görüldüğünü sözlerine
ekledi. Bu demecinde Hashim Thaçi, Rusya
ile ilişkilerden ve Rusya’nın Kosova’yı tanı-
masını beklediğinden ayrıca Kosova ve
Hırvatistan arasındaki ilişki ve işbirliğinden
de söz etti. 

Ortado�u gerçekten müthi� bir
“Ç�karlar Arenas�.” Ara�t�rd�kça,
okudukça, baz� olaylar�n üzerine

örtülmü� çelik kapaklar� kald�rabildikçe
ortaya inan�lmaz oyunlar, planlar, menfa-
atler ve bu u�urda kurban edilmi� on bin-
lerce masum insan ç�k�yor. Rahmetlik
annem Frans�zca e�itim vermi� olan bir
lisenin mezunu. Lisenin ad�n� hat�rlam�-
yorum. Frans�zcas� çok iyiydi annemin.
“Dublu Ve” diye tan�mlad��� “W” harfini
ilk kez ondan duymu�tum. Yabanc� dil
ö�renme yetene�i çok yüksekti. Babam
hangi ülkeye gönderilse, o ülkenin yerel
dilini 2-3 ay gibi k�sa bir zaman içinde
konu�maya ba�lard�. Bu nedenle de
benim bildi�im kadar� ile Frans�zcas�,
�ngilizcesi ve Arapças� çok iyiydi.
Konu�abildi�ini bilmedi�im veya da
duymad���m birkaç dili daha oldu�undan
eminim. Gelelim esas konuya; ABD
Ba�kanlar�ndan o�ul George W. Bush’un
lakaplar�ndan bir tanesi “Dubya”d�r. Bu
kelime “W” harfinin Teksas’da söyleni�
biçimi oldu�u için, o�ul Bush için kulla-
n�l�r. Rusya Federasyonu Ba�kan�
Vladimir Putin’in lakaplar�ndan bir tanesi
“Çekiç Vlad”d�r. Putin en çok bundan
ho�lan�r. 68 ya��ndaki Bandar bin Sultan,
Prens Sultan bin Abdulaziz’in o�lu olup,
Suudi Krall��� ailesi mensubudur. Annesi
ise Etiopyal� bir köle olup babas�n�n cari-
yesi idi. 1983-2005 y�llar� aras�nda tam�
tam�na 22 y�l müddetle Suudi
Arabistan’�n Washington Büyükelçili�i
görevini sürdürdü. 2005-2015 y�llar� ara-
s�nda Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik
Konseyi Genel Sekreterli�ini yaparken
ayn� zamanda da 2012 y�l�ndan 2014
y�l�na kadar Suudi Arabistan �stihbarat
Te�kilat� ba�kanl��� görevinde bulundu. 1
Temmuz 2014 tarihinden 29 Ocak 2015
tarihine kadar da Kral�n Özel Elçisi gör-
evini yapt�. Lakab�, Baba ve O�ul
Bush’lar ile olan yak�n dostlu�undan
dolay� “Bandar Bush”dur ve baba Bush
taraf�ndan tak�lm��t�r. 

1 M�LYAR STERL�N RÜ�VET

Bandar Bush’un ilk popülaritesi,
�ngiltere’nin Suudi Arabistan’a 43 milyar
Sterlinlik silah sat���n� garantilemek için
�ngiltere’den 1 milyar Sterlin rü�vet
almas� ile olmu�tu. Suriye’deki iç sava��

ba�latan ki�i i�te bu Bandar Bush
lakapl� Bandar Bin Sultan. Nereden
nereye, hangi menfaatler, hangi
ç�karlar bu sava�� ba�latt�, gerçekten
de çok ilginç. Büyük ç�karlar�n
neler pahas�na elde edilmeye çal�-
��ld���n�n çok güzel bir örne�i
Suriye iç sava��. Tam� tam�na
“Filler dövü�ürken, kar�ncalar ezi-

lir” sözünü ispatl�yor adeta. Dönemin
ABD D��i�leri Bakan yard�mc�s� Jeffrey
Feltman ile Dubya’n�n yak�n dostu
Bender Bush’un imzalad��� 1915’deki
Sykes-Picot Anla�mas�n�n benzeri
“Feltman-Bender Anla�mas�” Suriye’nin
kötü kaderinin ba�lang�c� oldu. Çekiç
Vlad ile ise ba� aktör.  
Suriye 2009 y�l�nda Katar ile toprakla-
r�ndan geçecek bir petrol-do�algaz boru
hatt� anla�mas�n� imzalamay�p, �ran ile
daha kolay anla�aca��n� dü�ünerek �ran-
Irak-Suriye boru anla�mas� alt�na imza
atm��t�. Moskova ise Gazprom’un
Avrupa üzerindeki enerji tekelini Katar
u�runa zay�flatmak gibi bir niyeti yoktu.
At�lan bu imza, Irak’tan sonra parçalan-
ma s�ras�n� Suriye’ye ta��d�. Petrol ve
do�algaz kaynaklar�n�n bat� taraf�ndan
daha güçlü bir �ekilde kontrol alt�na al�n-
mas� gere�i ortaya ç�kt�. ABD D��i�leri
Bakan Yard�mc�s� Yahudi as�ll� Jeffrey
Feltman ile Bush ailesinin dostu Suudi
Arabistan Washington Büyükelçisi
Bender Bin Sultan ortakl���nda haz�rla-
nan “Feltman-Bender Plan�” devreye
sokuldu ve Mart 2011’de iç sava� ba�la-
t�ld�. Moskova’n�n Suriye ile ili�kisinin
sadece silah sat��� ile de�il daha geni�
çapta geostratejik ç�kar ili�kisi oldu�unu
ve Rusya’n�n Körfez ülkelerinin
Avrupa’ya kadar boru hatt� dö�eyerek
rakip olmas�n� ciddiye almad���n� bilecek
kadar zeki olan Bandar devreye girdi ve
Vlad’den Suriye konusunda randevu
talep etti. Bandar Bush’un Çeki� Vlad ile
görü�mesi dört saat sürdü. Bandar’�n
Vlad’a teklifi, birkaç milyar dolarl�k Rus
silahlar�n�n Suudi Arabistan taraf�ndan
sat�n al�nmas�na kar��l�k Vlad’�n Be�ar
Esad’� desteklemekten vazgeçmesi ve
BM’n�n Uçu�a Yasak Bölge ilan�na kar��
ç�kmamas� oldu. Vlad bunu reddetti.
Gerekçesi de ‘kaynayan bir
Ortado�u’nun Avrupa’ya do�algaz gön-
deremeyece�i için Gazprom’un, di�er bir
tan�mlamayla da Rusya
Federasyonu’nun, Avrupa üzerindeki
tekelinin devam edece�i’ stratejisi oldu.
Sonuç: Yak�l�p y�k�lan bir Suriye ile mil-
yonlarca ölü ve göçmen… Yukar�da
anlatt���m�z tarihi gerçeklikler �����nda
BM’nin “K�br�s sorunun çözümü K�br�sl�
olacak” göz boyamac�s�na inanan varsa
buyursun inans�n, ben asla inanm�yorum!

Prof.Dr. Ata ATUN

ORTADO�U’DA
B�LMED���M�Z
ANLA�MALAR

KRU�EVO
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'da KFOR barış
gücünde görevli Türk
askeri, Kosova'nın güney

bölgesinde yer alan Kruşevo
köyünün bakımsızlıktan yıpra-
nan sağlık ocağını baştan sona
onardı. www.kosovahaber.net
sitesinin haberine göre:
Kosova'da 1999 yılında bu yana
görev yapan Mehmetçik, eği-
timden sağlığa her alanda
Kosova halkının yanında olma-
ya devam ediyor. Türk askeri
Boşnak ve Arnavut vatandaşla-
rın yaşadığı Kruşevo köyünün
sağlık ocağını baştan sona ona-
rarak modern malzemelerle
donattı. Açılış törenine katılan
Türkiye Cumhuriyeti Kosova
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
'Kosova'da görev yapan Türk
kurumlarının Türkiye

Cumhuriyeti'nin sunduğu des-
teklerle Kosova halkına her
türlü desteği sağlamaya devam
etmektedir' ifadelerini kullandı.
Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanı Kurmay Albay M.
İhsan Tavazar da, bakımsızlık-
tan dolayı hastalarına sağlıklı
hizmet veremeyen Kruşevo

köyü sağlık ocağının onarılması
ve bundan böyle sağlıklı hizmet
vermesinden dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından davetli-
ler baştan onarılan sağlık ocağı-
nın açılış kurdelesini kestiler.
Davetliler daha sonra yeni ona-
rılan sağlık ocağını gezdiler.

AMMAN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Ürdün ziyaretini gerçekleş-
tirmekte olan
Cumhurbaşkanı Hashim

Thaçi, Ürdün Kralı Abdullah II
bin El-Hussein ile bir araya
geldi. www.kosovahaber.net site-
sine göre: görüşmede
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
Ürdün’ün ülkemizin tanınması
ve sürekli verilen destek nede-
niyle Kral Abdullah II bin El-
Hussein’e teşekkür etti. Özellikle
ikili çıkardan olan alanlarda ikili
işbirliğinin daha da derinleştiril-
mesi önemine vurgu yapan
Thaçi, “Sürdürülür barış, kalkın-
ma ve güvenlik alanda ülkeleri-
miz aynı çıkarlar ve öncelikleri
paylaşıyorlar.” dedi. Ürdün Kralı
Abdullah II bin El-Hussein ise

bu ziyareti nedeniyle
Cumhurbaşkanı Thaçi’ya teşek-
kür etti ve eğitim,  kültür ve
güvenlik gibi alanlarda işbirliğin
daha da geliştirilmesi gereğini
dile getirdi. Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Ürdün ziyareti
kapsamında bu yıl Ürdün tara-

fından örgütlenmekte olan
Dünya Yakın Doğu ve Afrika
Ekonomik Forumu’nun açılışına
da katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi
birçok ülkenin devlet başkanı ile
bir araya gelerek Kosova’nın
devletsel özneliğinin güçlendiril-
mesi ve ikili ilişkileri ele aldı.  

PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova İstatistik Ajansı, Kosova’da
2017 yılının ilk üç ayında toplam
24.533 kişinin otellerde kaldığını

duyurdu. Konaklayanların yüzde 31.89’u
yerli yüzde 68.11’nin ise yabancı uyruklu
olduğu bildirildi. www.kosovahaber.net
sitesinden alınan bilgilere göre; Kosova
İstatistik Ajansı Kosova’da konaklama
hizmetleri sunan 130 otelde anketler

yaptı. Anketlere göre Kosova’daki otel
kapasiteleri yüzde 10.11 oranında kulla-
nılıyor. 2017 yılının ilk üç ayında otel hiz-
metlerini kullananların toplam 36 bin 80
konaklama kaydettiği belirtilen istatistik-
lerde konaklayanlardan Yüzde 27.22’si
yerli yüzde 72.78’i ise yabancılara ait.
Otelleri kullanan 23 bin 246 kişiden 15
bin 047 kişi Priştine’deki otellerde konak-
ladı. Priştine’en sonra da en fazla konak-
lama Prizren’de kaydedildi. 

S�rbistan’da Rus uçaklar�
BALKANLAR �Ç�N TEHD�T

Ürdün-Kosova karde�li�i sürecek

MEHMETÇ�K, KOSOVA'DA
SA�LIK OCA�I ONARDI

Kosova’daki otellerin konukları
Arnavutlar, Türkler, Almanlar
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BURSA - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Çiftçinin davul, çiğ köfteci-
nin trompet, emekli astsu-
bayın ise saksafon çaldığı

Türkiye'nin ilk sivil bandosu olan
Mudanya Belediye Bandosu'nun
kuruluş öyküsü neredeyse 100 yıl
öncesine dayanıyor. www.haber-
ler.com’a göre; Mübadele yılların-
da ülkeyi terk etmek zorunda
kalan Rum'ların, belki bir gün
döneriz ümidiyle ilçedeki kilise-
lerde bıraktığı enstrümanlarla
kurulan ve 14- 70 yaş arasındaki
28 kişiden oluşan Mudanya
Belediye Bandosu; emekli astsu-
bay, esnaf, çiğköfteci, işçi, gemi
kaptanı ve öğrencilerden oluşu-
yor. 1923- 24 yılları arasında
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
mübadele sonucunda,
Mudanya'da yaşayan Ortodoks

Rumlar, kilisedeki ayinlerde kul-
landıkları enstrümanları yanları-
na almayarak ilçede bıraktı. Bir
kilisede bulunan enstrümanlar
1924 yılında kurulan Mudanya
Spor Kulübü Mızıka Takımı'na
verildi. O günden bugüne kadar
tam 93 yıldır hizmet veren bando
takımı her türlü müziği rahatlıkla
çalabiliyor. Repertuarlarında

İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı
gibi temel parçaların yanında
yaklaşık 100 ayrı eser bulunuyor.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz, Türkiye'nin ilk sivil
bandosunun ilçelerinde bulundu-
ğunu belirtip, "bandomuz çok
özel ve güzel. Bizi çok mutlu edi-
yorlar. Tüm ihtiyaçlarını karşıla-
maya çalışıyoruz" dedi.

Karada�'�n NATO üyeli�i tüm müttefiklerin onay�n�n ard�ndan resmen ba�lad�

KARADA� DA
NATO ÜYES� OLDU

SOFYA
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bulgaristan’da hazırlanan
yasa değişikliği teklifine
göre ülkede yaşayan dini

topluluklar ve kurumların
yabancı ülkelerden mali destek
almalarına yasaklama veya sınır-
landırma getirilebilecek. Nüfusu
7 milyonun altında olan
Bulgaristan'da yaşayan bir mil-
yona yakın Türk ve Müslüman'ı
ilgilendiren konuya ilişkin
Adalet Bakanlığınca hazırlanan
yasa değişikliği teklifi, parla-
mentoya gönderildi.  www.dun-
yabulteni.net’in haberine göre:
Dinler Kanunu'na yönelik teklife
göre devlet, yabancılardan gelen
tüm finansal desteklerin bedeli
ve amacı konusunda bilgilendiri-
lecek. Olası ihlaller durumunda
cumhuriyet başsavcısı, ilgili dini
kuruluşların faaliyet ve kamu
etkinliklerini yasaklayabilecek.
Teklifte dini toplulukların yurt
dışından yardım alabilme hakkı-

na yer verilirken, aynı zamanda
bu hakkın koşulsuz olmadığı ve
sınırlandırılabileceği belirtiliyor.
Yasa değişikliği teklifi, özellikle
Rusçuk, Mestanlı ve Şumnu
kentlerindeki imam hatip okulla-
rının yanı sıra Sofya'daki Yüksek
İslam Enstitüsünü yakından ilgi-
lendiriyor. Bu kurumların finans-
manı, Bulgaristan ile Türkiye
arasında 1999 yılında imzalanan

devletler arası anlaşmaya istina-
den sağlanıyor. Diyanet İşleri
Bakanlığı, ülkedeki İslami eğitim
kurumlarına çalışmalarını sürdü-
rebilmeleri için kilit destek veri-
yor. Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü de bu eğitim
kurumlarına katkı sağlamaya
çalışırken, devlet ise gereken
desteği sağlamadığı için 
eleştiriliyor.

PODGOR�TSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İttifakın 29. üyesi olan Karadağ için
Brüksel'deki NATO karargahında tören
düzenlendi. Karadağ Başbakanı Dusko

Markovic ve NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg'in katıldığı törende diğer müt-
tefik üye bayraklarının yanına Karadağ
bayrağı eklendi. www.haberler.com’a göre;
yaklaşık iki bin askerden oluşan orduya
sahip Karadağ'ın yıllık savunma harcaması
69 milyon dolar civarında. Coğrafi konumu
nedeniyle NATO'ya önemli kazanım sağla-
yacak Karadağ'ın üyeliğinin ardından itti-
fak, Bosna Hersek'e ait 20 kilometrelik alan
hariç İtalya'dan Yunanistan'a kadar uzanan
Adriyatik denizi kıyılarına hâkim olacak.
Karadağ'ın üyeliği, NATO'nun 2009 yılında
Arnavutluk ve Hırvatistan'a kapılarını
açtıktan sonra ilk genişlemesi. Nisan ayın-
da Karadağ Meclisi, NATO üyeliğine karşı
ciddi muhalefete rağmen ittifaka üyeliğe
ilişkin protokolü onaylamıştı. Ülkedeki
NATO karşıtı mücadele muhalefetteki
Demokratik Cephe (DF) ve Karadağ'ın eski

Cumhurbaşkanı Momir Bulatovic liderli-
ğinde yürütülüyor.
DF lideri Andrija Mandic, iktidara gelmesi
halinde NATO üyeliğini donduracağını ve
üyeliğe halkın karar vereceği halk oylaması
düzenleyeceğini açıklamıştı. 

RUSYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Sırbistan'dan 2006 yılında ayrılan Karadağ
ile Rusya'nın yakın ilişkileri bulunuyor. İki
Slav ülkesi arasında ticari, diplomatik, tari-
hi, dini ve kültürel bağlar bulunuyor.
NATO'nun 2015 yılındaki davetinin ardın-
dan Karadağ'ın ittifaka üyeliği için görüş-
meler başlamış, bunun üzerine Rusya,
Karadağ'ın üyeliğine karşı olduğunu açıkça
dillendirmişti. Karadağ meclisinin nisan
ayında protokolü imzalaması sonrasında
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazı-
lı açıklamada, "Karadağ'ın NATO üyeliği-
nin büyük bir hata olduğunu düşünüyo-
ruz. Balkanlar ile Avrupa'daki istikrara
zarar verecek bu hamle, ülke halkının
çıkarlarına aykırı" ifadeleri yer almıştı.

Rumların bıraktı�ı enstrümanlarla
kurulan MUDANYA BANDOSU

Bulgaristan'da dini kurumlara
F�NANSMAN YASA�I

Halit HAB�PO�LU

SYRIZA’NIN 
BATI TRAKYA 

POL�T�KASI’NA 
DUR DEME 

ZAMANI GELD�!

Öncelikle 11 ay�n sultan� Ramazan ay�n�z
mübarek olsun! Mübarek Ramazan ay� hepi-
mize rahmet, bereket ve hay�rlar getirsin.

Ülkemizi yönetenler uzun süredir 1988-1990 döne-
minde ya�ad���m�z olaylar� hat�rlatan bir politika
yürütüyorlar, bugün o dönemdeki bask� ve y�ld�rma
ortam�n�n bir benzerini ya��yoruz. Gümülcine
Müftümüz �brahim �erif, 2017 y�l�n�n ba��ndan bu
yana be� kez ifadeye ça�r�ld�. �skeçe Müftümüz
Ahmet Mete’nin makam gasp� iddias�yla 20 Haziran
2017’de Selanik’te davas� görülecek. �imdi de
Mustafçova Belediyesi Ba�kan� Cemil Kabza hakk�n-
da soru�turma ba�lat�ld�. 
Vallahi ben bu i�ten bir�ey anlam�� de�ilim. Neden
mi? Bat� Trakya Türklerine yönelik aç�l�mda bulunan
ilk parti SYRIZA. Bu parti bizim sayemizde son iki
seçimde ülke genelinde en çok oyu bizim bölgemiz-
den ç�kard�. Sayemizde SYRIZA, Rodop ve
�skeçe’deki üçer sandalyeden ikisini de SYRIZA ald�.
SYRIZA, Bat� Trakya Türk toplumunu el üstünde
tutaca��na iktidara geldi�i ilk günden bu yana bizimle
ilgili meselelerde tüm ipleri küçük orta�� sa�c�
ANEL’e b�rakt�. Bizde bir atasözü vard�r, herkes
bilir: “Besle kargay� oysun gözünü”. Bizim durumu-
muz tam bu atasözündeki gibi. Bence hükümetin ana
gövdesini olu�turan parti olarak SYRIZA’n�n art�k
a��rl���n� göstermesi gerekiyor! SYRIZA’n�n
ANEL’e b�rakt��� tüm meselelerdeki anti-demokratik
ve insan haklar� ile ba�da�mayan tutum kar��s�nda
art�k “Yeter”, “Durun”, “Ne yap�yorsunuz?” demesi
gerekiyor. 
SYRIZA’n�n bizim için “Bat� Trakya Türkleri bizim
vatanda�lar�m�z, onlar�n haklar�n� korumak ve destek-
lemek bizim görevimiz” demesini bekliyoruz. Bu
ülkenin vatanda�lar� olarak ülkemizi yönetenlerden
haklar�m�za sayg� duyulmas�n� istemek bizim en
do�al hakk�m�z! Ülkemizi yönetenler bizlere üvey
evlat muamelesi yapmay� art�k durdurmal�! Bizler bu
ülkede do�duk, burada büyüdük, bu ülke için çal���-
yoruz. Yok say�lmak, görmezden ve duymazl�ktan
gelinmek istemiyoruz! Hakl� taleplerimizi ülkemizi
yönetenlerin görmesini, duymas�n� istiyoruz! Bu top-
raklar�n üvey çocuklar� de�il, öz be öz çocuklar�y�z!
Yaln�zca seçimlerde hat�rlanmak de�il gerçek anlam-
da haklar�m�za sayg� duyulan, sesimizi duyurabildi�i-
miz, taleplerimizin ciddiyetle ve samimiyetle ele al�n-
d��� bir ülke istiyoruz! Çünkü gerçek anlamda demo-
kratik bir ülke böyle olur! Kimse unutmas�n ki kendi-
sine verilen vaatlerin bo�a ç�kt���n� gören Bat� Trakya
Türkleri bir sonraki seçimde bu bo� vaatlerin hesab�n�
sand�kta sorar! Bo� sözlere kanmad���n� sand�kta her-
kese gösterir! 
Bu vesile ile Bat� Trakya Türk toplumunun ve tüm
�slam aleminin Ramazan ay�n� tekrar tebrik eder, yak-
la�an Ramazan Bayram�’n� tebrik ederim.

N�K��Ç - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Karadağ'da Nikşiç şehir merkezine engelli rampaları
yapımını kapsayan 'Eşitliğe Giden Yol Projesi' başlı-
yor. Karadağ'ın en büyük ikinci şehri konumundaki

Nikşiç'te yaya geçişlerinin ve kavşaklarının engellilere
uyumlu hale getirilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) tarafından başlatılan engelli rampaları yapımı
projesine ilişkin protokol ve yer teslim töreni gerçekleştirildi.
www.haberler.com’a göre: Karadağ'ın ikinci büyük şehri
olan Nikşiç, ülkenin önemli sanayi, kültür ve eğitim merke-
zi konumunda yer alıyor. 2 bin 65 kilometrekare yüzölçü-

müne ve 73 bin nüfusa sahip olan şehir, Adriyatik kıyıları ile
Balkan dağları arasında bulunan bölgede bir kavşak noktası
konumunda olup, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve
güney Hırvatistan'ı birbirine bağlayan zorunlu bir geçiş
noktası olma özelliği taşıyor.  Nikşiç şehrinin tüm altyapısı
ve yolları Yugoslavya döneminde inşa edilmiş olup, şehirde
bulunan yaya geçişleri engellilere uygun bir şekilde yapıl-
mamış durumda. Yaya geçişlerinde engelli rampaları olma-
masından dolayı engellilerin sosyal hayata katılım noktasın-
da büyük sorunlar yaşanıyor. Proje kapsamında, Nikşiç
şehir merkezinde bulunan kaldırımlara TİKA tarafından
engelli rampalarının inşa edilmesi planlanıyor.

Nik�iç'te engellilerin yard�mc�s�; T�KA



Bu saydığımız 10 kantonun
her birinin meclisi, başba-
kanı bakanları var. Özerk

yapıya sahiptir. BHF hükümeti-
nin etkisi sadece yetkisindeki
bazı konularda birde finans
bütçe ellerinde olduğu için bazı
yaptırımları var. Oda vergi nüfu-
sa göre dağıtıldığı için etkisiz
kalıyor. Bu kadar karışık idari
yapılardan sonra sistem ister
istemez işlemiyor. Komünist
rejim, ardından yıkıcı iç savaş ve
sonrasında kurulan bu karmaşık
idari yapı içinde sermayesi ve
üretim araçları olmayan toplum
yıllardır zor günler yaşıyor. Bu
sebeple tek garanti geçim kayna-
ğı siyaset ya da devlette istihdam
oluyor. Üstte RS'nin merkezi
yapı olmasının avantajı ve eko-
nomik durumu belirtmiştim.
BHF ye göre savaş sonrası açık
ara başlayan RS ekonomisi alı-
nan ağır borçlar ve yolsuzluklar
ile sıkıntılı bir süreçte. BHF'nin
işleyen devlet yapısının tek fay-
dası fazla borçlanamaması ya da
finans çevrelerinin gerçekçi gör-
medikleri yatırımlara kredi ver-
memesi. Bu sayede BHF daha az
borç yükü altında. Ülke geneli
son yıllarda resesyon ve kriz
içinde İMF programları çerçeve-
sinde kemer sıkma, tekel ürünle-
rinde vergi ve KDV oranında
artış, kamu maaşlarında kesinti
gibi önlemler alındı. Fakat ülke-
nin baş sorunu olan idari yapı
yüzünden 22 yılda garabet bir
siyaset şekli ortaya çıktı.
Derebeylik gibi kantonlar, bu
kanton yönetimini ele geçiren
siyasi gruplar okul, hastane gibi
kamu kurumuna yakınlarını atı-
yor. İstediklerini müdür, yönetici
yapıp, istemediklerini işten çıka-
rıyorlar. Bölünmüş yapıdan dola-
yı ulusal bir kalkınma, yatırım ve

program uygulanamıyor. Her
idari yapı kafasına göre yönetim
sergiliyor. AB ve uluslararası
kurumların dayattıkları konular-
da mecburi konsensüs sağlanı-
yor. Mesela güvenlik, ithalat,
ihracat rejimi, biometrik kimlik-
ler, üretim standartları, bankacı-
lık sistemi vs. konularda ülkede
bir standart var. Fakat üstte
belirttiğim sebeplerden ekonomi
zor durumda. Gençler içinde
işsizlik oranları korkunç boyutta
üniversite bitiren gençlerin
büyük kısmı AB'de iş bulup
oraya çalışmaya gidiyor. Vasıfsız
ve orta yaş kesimi AB'ye vizesiz
3 aylık seyahat hakkından fayda-
lanıp çeşitli AB ülkelerine  mev-
simlik kaçak işçi olarak çalışma-
ya gidiyor. Hırvatistan sınırı
boyunda genelde Hırvatlar yaşı-
yor özelikle Şiroki Breg merkezli
bölge ye yurt dışından vergisiz
araç, oto parça, elektronik, tekstil
vs. ürünler yurda kaçak sokulup
satılıyor. BHF'de ticaret genelde
Hırvat'ların kontrolünde. BHF
hükümetin de maliye bakanlığı
koltuğu genelde
Hırvat'ların  olmuştur. RS
Sırbistan sınırında bulunduğu
içinde burada Sırplar yurda
çeşitli kaçak ürün sokup satmak-
talar. Gerek BHF gerek RS de
yerel yönetim ile işbirliği içinde
olan bu gruplar yüzünden ülke
vergi geliri kaybı yaşamaktadır.
Hırvat ve Sırp kesimleri haksız
zenginlik sunmaktadır. Buda
hem bu kaçak ticarette pay ala-
mayan, hemde çoğunluk olarak
tüketimden alınan vergileri öde-
yen kesim olan Boşnak'ları etki-
lemektedir. Savaş dönemin de
savunma gereği ancak dağlık
bölgelerde tutunan Boşnaklar
ülkenin orta ve dağlık kesimlerin
de yaşamaktadır. Buralarda

tarım alanı azdır. Buda Boşnak
halkının geçimini zorlamaktadır.
Düz ve tarım yapılabilir alanlar
çoğunlukla Sırp bölgesinde kal-
mıştır. Tüm bu sebeplerden dola-
yı Bosna Hersek halkının geneli
hoşnutsuzluk duymaktadır.
Halkın ekonomi ve refah seviye-
sindeki hoşnutsuzluğunu bastır-
mak için; Sırp siyasetçilerin Sırp
şövenizmi, Hırvat siyasetçilerin
BHF'nin ikiye bölünüp RS gibi
bir Hırvat cumhuriyetçiği yara-
tılması istekleri ve bunların
olması durumunda Boşnakların
şu anda orta Bosna'da ve kuzey-
deki Bihaç merkezli kanton da
kuşatılmış kalmaları tehlikesi
Boşnak siyasetçilerde de milliyet-
çi ve muhafazakar söylemler
söyletmektedir. Böylece ülkedeki
kutuplaşma sona ermemek de ve
alternatif siyaset oluşamamakta-
dır. Halkın bu hoşnutsuzluğun-
dan yararlanmak için ülkenin
medya patronu Radonçiç SBB'yi
kurmuş popülist söylemler ile
Boşnak toplumu içinde ciddi oy
almıştır. Fakat kişinin siyasi çiz-
gisi ve güvenirliği zayıftır. Savaş
dönemi ve sonrası elde ettiği
ciddi servetin kaynağının soruş-
turulmaması için siyasete girdiği
söylenmektedir. Bu açığından
dolayı son dönemde SDA etkisi
ile gözaltına alınmış tutuklanmış
ve partisi SBB SDA ile koalisyon
yapmak zorunda kalmıştır. Savaş
döneminde mücadele eden yiğit
kadroların büyük kısmı şu anda
siyaset dışındadır. SDA, SDP,
SBB gibi partilerde siyaset
yapanların geneli üstten aşağıya
oluşturdukları piramit ile rantı
parti mensuplarına paylaştırma
şekliyle siyaset yapmaktadırlar.
Sırp ve Hırvat partilerde de
durum aynıdır. 22 yılda ülke
içinde oluşan siyasi, bürokratik,

mafyatik ve ticari ittifaklar ülke
siyasetini ve ticaretini domine
etmektedir. Bu sebeple Liberal,
Vatansever ya da Sosyal demo-
krat tüm ülke toplumunu kapsa-
yacak partiler çıkış yapamamak-
tadır. Türkiye SDA dışından par-
tileri ile iletişimde değildir. Diğer
partiler ile iletişim ve diyaloglar
kurulmalıdır. Özellikle toplum
içindeki hoşnutsuzluk ve sandı-
ğa gitmeyen kitleyi hesap eder-
sek önümüzdeki dönemde
Boşnak siyasetin de başka güçlü
partilerin çıkma ihtimali vardır.
Ayrıca sadece SDA'ya yakın
durunca diğer partile AB ülkeleri
ve ABD'ye yakınlık göstermekte-
dir.

PATLAMA NOKTASI

Halkta savaş sonrası devam
eden işsizlik, kötü ekonomi ve
hoşnutsuzluk patlama noktasına
geldi. 2014 yılında Tuzla'da baş-
layan halk gösterileri ile bir anda
tüm ülkeye yayıldı. Yıllardır iş
bulamayanlar, ülkedeki siyasi
rant çemberinin dışında kalan
yığınlar, savaş sonrası tam faliye-
te geçirilemeyen iflas eden fabri-
ka işçileri, emekliler, gazi ve
şehid ailelerinin de katılımıyla
ülke genelinde büyük gösteriler
düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı
binasının ateşe verilmesine kadar
süren olaylar sonrasında, ülke
genelinde asayiş zor sağlandı. O
dönemde ülke tarihinin en
büyük yağmuru yağdı. Belki bu
yağışlar ve seller olmasaydı gös-
teriler zor duracaktı. Velhasılı
kelam Bosna Hersek'de sohbet
içinde birisine  siyasileri sordu-
ğunuz anda kafede, takside,
pazarda vs her yerde aynı sin
kaflı cevaplar alıyorsunuz.
Bereketli pek çok yeraltı ve yer-
üstü zenginliği olan topraklarda;
karmaşık ve işlemeyen devlet
yapısı, ayrışmış ve savaş yaraları
olan siyasilerin kutuplaştırmaya
devam ettiği toplum ile ülke ile-
riye gidemiyor. Aynı coğrafyada
yaşayan Boşnak, Hırvat ve Sırp
halkları ortak kalkınma ile ancak
refahı ve barışı bulabilir.
Maalesef şu anda bu halklar bir-
birinden kopuk farklı güçlerden
aldıkları destekler ile onların
ajandasına ve içteki siyasilerin
çıkarına göre yol alıyor. AB,
ABD, Rusya çıkar çekişmeleri
Bosna üstünde devam ediyor.
Boşnak halkı sahipsizliği yaşa-
mayı sürdürüyor. Son dönemde
başkent ve çevresinde Arap iş
adamları gayrimenkul yatırımı
yapıyor. Bu yatırımlar üretim
endeksli olmadığı için çok bir

faydası olmuyor. İnşaat malze-
mesi dışarıdan ithal ediliyor.
Konutlar yabancıya satılıyor.
Yani ekonomiye toplumun refa-
hına bir katkı olmuyor. Türkiye
savaş sonrası pek çok tarihi
eseri, okulu, kamu binasını, spor
kompleksini onarmış ya da

yeniden inşa etmiş. Öğrencilere
burslar vermekte. Yerel belediye-
lere altyapı vs yardımlarda
bulunmaktadır. Ziraat Bankası
ülke içinde şube sayısı ve kredi-
leri ile ciddi müşteri sayısına ve
hacme sahiptir. Bunlar ancak
küçük işletmelere kredi ya da
konut ev alanlara kredi desteği
veriyor. Topluma da istihdamı
artıracak büyük yatırımlara ihti-
yaç var. Türkiye'nin yaptıkları
bir çeşit pansuman tedavi ya da
balık tutmayı öğretmek yerine
balık verme gibi. Bosna Hersek'e
lazım olan başta Türkiye ve
diğer Arap ülkeleri bir yatırım
holding kurabilirler. AB'ye ser-
best ticaret ile ürün satabilen
ülkenin her şehrinde ham madde
kaynağı olan yıkık bir fabrika
var. Ortalama ücretlerde düşük
olduğu için orta ölçekli bu fabri-
kalar ile Bosna'da kar getirecek
yatırımlar yapılabilir. 300-500 kişi
çalıştıracak fabrikalar. 10-50 kişi
çalıştıracak tarım ürünleri işleye-
cek, tekstil, mobilya vs KOBİ’ler
kurulabilir. Bu ülke ekonomisine
ivme kazandıracak balık vermek
yerine balık tutmayı topluma
öğretecektir. Aslında Türkiye'de
BİM, A101 türü marketlere üre-
tim yapan temizlik, kozmetik,
gıda, içecek ürünleri üreten Türk
menşeli firmalar içinde büyük
potansiyel var. Global şirketler
büyük üretim merkezlerinde
ürettiği ürünleri Bosna Hersek'e
getirip satıyor. Maket raflarında-
ki temizlik, kozmetik, hazır gıda
vs. ürünlerin çoğu ithal. Türk fir-

malar burada üretim yapıp
Bosna pazarını ve dolaylısıyla
Balkan ve AB pazarında daha
güçlü olabilir. Bosna içinde yerel
markaları tüketme konusunda
STK’lar aktivite ve tanıtım yapı-
yor. Boşnak, Hırvat, Sırp'ta
Bosna içinde üretilen ürünü
tüketirsem maaşım artar ya da iş
bulma ihtimalim artar bilinci
oluşmaya başladı. Hırvat ve
Boşnak bölgelerinde AB, Sırp
bölgelerinde Rus sermayeli şir-
ketler kısmi olarak var. Ayrıca
ülke nehirlerinin hidro elektrik
potansiyeli, turizm potansiyeli
de yüksektir. Ortada ucuz iş
gücü olan bakir bir ülke mevcut.
Bu potansiyel; bir uluslararası
yatırım holding, ya da İslam
ülkelerin kuracağı bir yatırım
holding ile hem ülkeye hem yatı-
rımcıya kazanç sağlayacaktır. Bir
iki şehirde işsizliği sıfıra indiren
yatırım yapıldığı anda diğer yer-
lerde de halk kanton yönetimle-
rine baskıda bulunacaktır. Küçük
bir kanton olan Gorajde KOBİ’ler
ile bu sorunu çözmüş. İçinde
Türk yarımcıların da olduğu fir-
malar Gorajde de işsizliğin azal-
masını sağlamıştır. Bunu büyük
şehirlerde yapacak orta-büyük
ölçekli yatırımlar takip ederse
Bosna Hersek için yeni ufuklar
açılabilir.

İDARİ YAPININ 
DEĞİŞMESİ

Siyasi ve idari yönetimdeki
sıkıntıları yukarıda anlattım.
Bosna Hersek'de Dayton savaşı

bitirdi ama
yaşamayı
sağlamı-
yor. Ülke
genelinde
Boşnak,
Hırvat,
Sırp genç-
ler iş bula-
madığı
için ülkeyi
terk edi-
yor. Karışık devlet yapısının ve
üç basamaklı idari yapının
değişmesi gerek. Bölgeye sık sık
giden biri olarak benim acizane
görüşüm. Kanton ve devletçikle-
rin lağvedilmesi merkezi bir
idare kurulması. Bunun yanında
Bosna'da her ilde ayrı etnik
grup yaşadığı için il yerel yöne-
timlerine geniş yetki verilmesi
ile çözülebilir. Bu sistemde Sırp
Cumhurbaşkanı, Boşnak
Başbakan, Hırvat Meclis başkanı
ve her etnik grubun nüfus ora-
nına göre bakanlık almasıyla bir
birlikteci yönetim kurulabilir.
Merkezi hükümet dış ilişkiler,
adalet, finansman, ekonomi,
enerji, ulaşım, sağlık sistemi,
savunma, çevre koruma ve
organize suça bakacak ekipler. İl
yerel yönetimleri eğitim, altyapı,
imar, tarım, sanayi, toplum
sorunları vs konularda yetkili
olursa Bosna içinde işleyen bir
devlet mekanizması. Her etnik
grubunda yaşadığı yerde sorun-
larını çözecek kendi siyasetçisi
olur. Benim fikrim gibi ülkeyi 5
multi etnikli idari bölgeye ayıra-
cak merkezi bir sistemde konu-
şuluyor batı başkentlerinde.
Fakat Bosna Hersek'in bu sorun-
larının çözümü için Sırpların
yüzde 47 toprağa sahip oldukla-
rı RS'den vazgeçmesi gerek. Bu
dünya konjektürün de Rusya
buna yanaşmaz. Silahlandırdığı

Sırbistan ve Bosna Sırpları vası-
tasıyla bir macera aramaya kal-
kar. Zaten son dönemlerde
Karadağ ve Makedonya'daki
Rusya yanlıların hareketleri bize
Rusya'nın bölgeyi ateşe vermek
için planları olduğunu da göste-
riyor. Boşnaklar ve Hırvatlar ise
Dayton anlaşmasında revizyona
sıcak bakıyorlar. Balalım önü-
müzdeki dönemde bunun için
bir masa kurulabilecek mi?
Kurulursa da Boşnak, Sırp,
Hırvat taraflar onlara çözüm
üretecek bir noktada uluslarara-
sı camia ile birlikte anlaşacak
mı? Yoksa güçlerin mücadelesin
de bu üç halk ayrı tarafın piyo-
nu olarak mı sahne alacak?
Balkan ülkesi Bosna Hersek
kendi içinde toplumsal uzlaşma-
ya varmalı, farklı olana saygı ve
birlikte yaşamaya inancı kuvvet-
lendirmeli. Aslında Boşnak halkı
bu konu da en çok acıyı yaşa-
masına, soykırıma uğramasına
rağmen en hazır durumda olanı.
Sırplar ve Hırvatlar da bu fikir-
de olsa ve  Bosna'nın üç ayrı
inanca sahip halkları Bosnalı
kimliğinde ortak yaşam iradesi-
ne tutunabilse, sevdalinka şarkı-
larındaki sevda ülkesi hayat
bulacak. Her şeye rağmen
güzelliği ile Bosna Hersek
daima var olacaktır. Halkı zor-
luklar için de yaşasa da. 

Zivila Republika 
BOSNA i HERCEGOVINA!!!
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Asl�nda bu anla�ma H�rvatlar için bir kazanç oldu. Ülkelerini
özellikle Krajina ve Slavonya bölgelerine ço�unluk olarak ya�aya
S�rp az�nl�ktan ar�nd�rd�lar. Rafine bir H�rvat devleti elde ettiler

Dayton'dan günümüze
BOSNA HERSEK 2

B�TT�...

Hasip GÜLTA�
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Sincan Belediyesi Ramazan ay�n�n bereketini ülke s�n�rlar� d���na
ta��yarak Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek’te iftar sofras� kurdu

�STANBUL
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

"Uluslararası Tarihi Su
Yolu Şehirleri
Buluşması" projesi

kapsamında bir araya gelen
Prizren, Amasya ve Berat
Belediyesi yetkililerinin yaptığı
görüşmeler sonucunda, üç
tarihi şehrin "Kardeş Şehir"
olması yönünde girişimler baş-
latıldı. www.haberler.com’a
göre; tarihsel, mimari ve
sosyo-kültürel özellikleri açı-
sından birçok benzerlik içeren
şehirlerin, Amasya Belediye
Başkanlığı'nın  girişimiyle
Nisan ayında Amasya
Belediyesi Meclisinin kararı ile
Prizren ve Berat Belediyeleri
ile "Kardeş Şehir" ilişkisinin
kurulması konusunda resmi
işlemler tamamlandı. DHA'ya
konuşan Prizren Belediyesi
Ekonomi ve Maliye Müdürü
Ertan Simitçi yaptığı açıklama-

da: "Üç şehrin kardeş şehir iliş-
kisinin kurulması önerisi aslın-
da, Türkiye'den Kosova'ya ve
özellikle de Prizren'e gelen
Türk turizmcilerin, Prizren
şehrinin Amasya ile mimari,
tarihsel ve kültürel açıdan ben-
zerlik taşıdığını, Berat şehrinin
de her iki şehir ile aynı özellik-
lere sahip olmasından dolayı
bu girişimler başlatıldı" diye-

rek, Amasya Belediyesi’nin
özellikle de Türkiye
Cumhuriyeti Prizren
Başkonsolosluğu tarafından da
alınan olumlu görüş sonrasın-
da yapılan resmi başvuruyu,
en kısa zamanda Prizren
Belediyesi Başkanı ve Meclis
Başkanına sunulacağını ve
resmi sürecin başlatılacağını
ifade etti.

MOSTAR
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Bosna
Hersek'te "Mostar Cemal

Biyediç Üniversitesi Gençlik
Merkezi ve Sosyal Tesisi" yaptı-
rıyor. www.haberler.com’da
yayınlanan habere göre; Antalya
Büyükşehir Belediyesinden
yapılan açıklamaya göre,
Büyükşehir Belediye Meclisinin
15 Nisan 2016 tarihli 435 sayılı
kararıyla temeli geçen yıl
Başkan Menderes Türel tarafın-
dan atılan, çevre düzenlemeleri
de dahil 6 milyon 500 bin liraya
mal olması beklenen Mostar
Cemal Biyediç Üniversitesi
Gençlik Merkezi ve Sosyal
Tesisinin inşaatı hakkında
değerlendirme toplantısı yapıl-

dı. Mostar Cemal Biyediç
Üniversitesi Rektörlüğü'nde ger-
çekleştirilen toplantıya, Mostar
Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı,
Rektör Sead Paşiç, Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu,
Şube Müdürü Nedim Erten,
inşaat kontrolü İnşaat
Mühendisi Halit Özsoy ve yük-
lenici firma temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından heyet,
inşaat sahasını gezerek bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Rektör Sead Paşiç, inşaa-
tı hızlı şekilde ilerleyen merke-
zin ocak 2018'de tamamlanması-
nın beklediklerini belirtti.
Ziyaretten memnuniyet duydu-
ğunu aktaran Paşiç, Başkan
Türel ve ekibine teşekkür etti.

Amasya Belediyesi’ne Kosova
ve Arnavutluk’tan 2 karde�

Antalya Büyük�ehir Belediyesi’nden
Mostar'a kucak dolusu sevgiler

Selanik... Osmanl�
Devletinin Rumeli'de ki
göz bebe�i. Osmanl�

Makedonyas�’n�n Ba�kenti.
Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
cusu Gazi M.Kemal
ATATÜRK'ün do�du�u ve
çocukluk y�llar�n� geçirdi�i
kent Selanik. 1430 y�l�nda
Padi�ah II.Murad zaman�nda
Timurta� Pa�a taraf�ndan Türk
yurdu yap�lan ve Balkan
Sava�lar� esnas�nda 9 Kas�m
1912 tarihinde Selanik Garnizon
Komutan� Hasan Tahsin Pa�a
taraf�ndan tek bir kur�un dahi
atmadan, kenti savunmak için
bekleyen 26 bin Osmanl�
Askeri’ni yapt���  ''Teslimiyet
Anla�mas�'' ile Yunan Ordusu’na
b�rakan ve tüm askerlerin açl�k-
tan ölmelerine neden olan,
Yunanistan taraf�ndan ''Milli
Kahraman'' olarak onurland�r�lan
''Hain'' Hasan Tahsin Pa�a'n�n
dü�mana teslim etti�i kent
Selanik.! 

RUMEL�’YE 
SON B�R BAKI�

Balkan Sava�lar� sonras� ya�a-
d�klar� ve vatan bildikleri toprak-
lar� terk ederek Anadolu'ya gel-
mek isteyen muhacirlerin liman-
daki gemilere binerek, gözü ya�l�
Rumeli topraklar�na son bir kez
daha bak�p gördükleri kent
Selanik.! 
Sözüm ona; Anadolu'daki soyk�-
r�m iddialar�n�n çetelesini tutan
Bat�l� ülkeler, bir kez olsun bir
zamanlar Balkanlar�n ço�unluk
nüfusunu olu�turan Türklere ne
oldu�unun hat�rlamak dahi iste-
mediler ve vicdanlar�na da hiç
bir zaman sormad�lar.!!!  Nedir
suçu o eski �ehrin ki, ad�na yak�-
lan türküler  'Selanik, Selanik
Iss�z Kalas�n'' diye bir ilenmeyle
ba�lar. Bir �ehir için dile getiri-
lebilecek en büyük beddua �ss�z
kalmas�n� istemektir. Bu türküyü
söyleyenin ah� tuttu belki
Selanik'i. Bu türkünün bedduas�
ile as�rl�k ç�narlar devrildi. Suyu
gürül gürül akan çe�meler kuru-
du. Bald�ranlar sard� o güzel

�ehrin bahçelerini, ba�lar�n�. 
Bir asra yak�nd�r ki ; 
Selanik , Yar's�z kald�...! 
Selanik , Türkçesiz kald�...! 
Gözya�lar�n�n sel olup akt��� ,
Göç yollar�nda salg�n hastal�k-
lardan ölenlerin ard�ndan yak�lan
a��tlarda ve türkülerde an�lan
Kent Selanik... Yunanistan'dan
ilk muhacir kafilesinin , 1883
y�l�nda Teselya Bölgesi’nden
128 ki�inin Selanik'ten �zmir
Liman�’na geldiklerini ve oradan
da Manisa'n�n Akhisar �lçesinde
yerle�tiklerini biliyor musunuz .? 
Ayval�k'l� �air Hikmet Esen , 
Mübadele Göçünü bizlere �u
dizeleriyle anlat�yor ; 
'' Kim ne derse desin , Sinsice
olmad� gidi�leri . 
Ne Kur�un , Ne Ölüm ,
Yürüdüler usulca . 
Yak�p gölgelerini , Umutlar ,
Mübadil türkülerle dudaklardan , 
Savrulurken Rüzgara .
Kar��lar�nda Derya. �rili ufakl�
bir tutam ada . 
Ve gökyüzünde dökülen ,Y�ld�z
k�r�nt�lar� kald� avuçlar�nda . 
Ne Mal , Ne de Mülk .! 
Bir yang�nd� Özgürlük...! '' 
Evet , Bir yang�nd� Özgürlük . 
Balkan Göçmenlerinin içindeki
yang�n , 
Türkiye Cumhuriyetinin var olu�
nedenlerinden biridir . 
Evet , Bir yang�nd� Rumeli ...! 
Bir yang�nd� Selanik... 
Gemilerde t�ka basa bindirilen, 
Aç susuz bir durumda yola ç�kan
Muhacirler. 
Gemilerde ölen Bebeler. Solan
Umutlar ... 
Gökyüzüne ula�an A��tlar. 
Salg�nlardan telef olan �nsanl�k
.! 
Ya, Rab .! ; 
Böyle ac�lar� bir daha bu Aziz
Millete ya�atma.!!! 

�lber ��YAK

SELAN�K 
VE 

MÜBADELE
Sincan Belediyesi’nden
Balkanlara iftar köprüsü

MAN�SA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli
Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ)

Başkanı Nihat Demiroğlu ve yönetim kurulu
üyelerini ağırladı. www.haberler.com. Sitseinden
alınan bilgilere göre ziyarette, yönetim kurulu
üyeleri İlker Şiyak, "Saruhan'dan Rumeliye" adlı
kitabını, Ferki Haydaroğlu ise "Adam ve Kadın"

adlı kitabını Başkan Kayda'ya hediye etti.
Dernek Başkanı Demiroğlu, kendilerine her
zaman destek olan Başkan Zeki Kayda'ya teşek-
kür ederek, belediye çalışmalarından çok mem-
nun olduğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki
Kayda, Salihli Makedonya ve Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat
Demiroğlu ile yönetin kurulu üyelerine teşekkür
ederek, dernek çalışmalarında başarılar diledi.

Salihli Belediye Ba�kanı Kayda
Balkan Göçmenlerini a�ırladı

PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sincan Belediyesi, Ramazan ayının paylaş-
mak olduğu bilinci ile Kosova, Makedonya
ve Bosna Hersek' de iftar sofraları kurdu.

Sincan Belediyesi kurduğu iftar sofralarıyla 3
farklı ülkede 4 ayrı noktada yaklaşık 13 bin 775
kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Belediye, kardeş
belediyeler Kosova'nın Prizren Belediyesi, Bosna
Hersek'in Doboy Yug ve Travnik Belediyesi ve
Makedonya'nın Struga Belediyesi sınırları içinde
iftar çadırları kurarak Anadolu hoşgörüsünü
Balkanlara taşıdı. www.haberler.com’a göre: iftar
sofralarıyla kardeşlik bağlarını güçlendiren
Sincan Belediyesi, paylaşmanın, dostluğun ve
birlikteliğin sınır tanımadığını da bir kez daha
gözler önüne serdi. Bu kardeşliğin pekişmesi
adına belediyeden bir heyet de kardeş belediye-
lerle aynı sofrada buluştu. Ramazan ayının bir-
lik ve beraberlik olduğunu her fırsatta vurgula-
yan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, paylaşma-
nın öneminden ve Ramazanın gönül ayı oldu-
ğunu dile getirdi. Tuna, "Ramazan ayı gönülle-
rin birleştiği mübarek bir aydır. Her Ramazan
ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da umudu,
kardeşliği, iyiliği paylaşıyoruz, iyilikleri bereket-
lendirmek için çalışıyoruz. Bizlerden çok uzak-
larda olan sevgili kardeşlerimiz için düzenledi-
ğimiz iftar yemekleri ile yanlarında olamasak da
kalplerimizi ve dualarımızı iftar sofralarında bir-
leştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.
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Çanakkale’nin deniz ula��m �irketi GESTA�’�n e�itim
projesi çerçevesinde Bosna Hersek’e giden 31 ö�renci,
Bo�nak akranlar�yla birlikte tarihi yerleri ziyaret etti

BOSNA HERSEK'E
Çanakkale ç�karmas�

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi'ndeki
(TÜ) çeşitli bölümlerde
öğrenim gören Bosna

Hersek, Yunanistan,
Bulgaristan, Arnavutluk,
Kosova ve Makedonyalı
öğrenciler, tarihi Dar'ül Hadis
Camisi'nin bahçesinde iftar
yaptı. www.haberler.com’a
göre; Trakya Uluslararası
Öğrenci Derneği Başkanı
Hakan Çalışkan, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, rama-
zan-ı şerifin aynı zamanda bir-
lik ve beraberlik anlamına gel-
diğini belirterek, "Ailelerinden
uzakta hasret çeken öğrenciler,
iftar sofrasında aile ortamını
yakaladı. Öğrenciler, hem
diğer ülkelerdeki arkadaşlarıy-
la tanıştılar hem de bir dilim
ekmeği paylaştılar." dedi.
Çalışkan, öğrencilerin iftarları-
nı "Evlad-ı Fatihan" ruhuyla
birlik beraberlik içerisinde

yaptığını kaydetti. Üniversite
öğrencisi Makedonyalı
Nagihan Zekiri de eğitimi için
5 yıldır Edirne'de yaşadığını
ve uzun zamandır ailesine
hasret olduğunu söyledi.
Ailesinden uzakta geçirdiği
iftarların buruk geçtiğini dile
getiren Zekiri, "Biraz zor olu-
yor bizim için ama eğitim
amacıyla buradayım.
Ramazanlarda hasret biraz
daha fazla hissediliyor. Yurtta
kaldığımız zamanlarda sahur
ve iftarlar daha kolay geçiyor-
du. Şimdi kendimiz bir şeyler
hazırlıyoruz arkadaşlarımızla,
tabii aileden uzakta olmak
duygulandırıyor bazen." diye
konuştu. Kosovalı Kamil
İmami ise ilk kez ailesinden
uzakta ramazan ayı yaşadığını
anlattı. Sahurda ailesiyle tele-
fonla görüştüğünü aktaran
İmami, ramazan ayında hasre-
tin daha fazla hissedildiğini
dile getirdi.

Tekrar eski bütünü olu�tur-
maktan yoksun parçalar söz
konusu oldu�unda akla

gelecek ilk ‘Birle�ik Devletler’den
birisi Yugoslavya’d�r.
Yugoslavya’y� ta��yan ana unsur
olarak hiçbir topluluk öne ç�kmaz.
Bir liderin birle�tirdi�i ve ölümü
ile de da��lan devletlerdendir
Yugoslavya. Tito bu devleti kurar-
ken tabii ki ciddi yard�mlar ald�.
Almanya’n�n, �ngiltere’nin,
Rusya’n�n, �talya’n�n, Fransa’n�n,
Yunanistan’�n, Türkiye’nin,
ABD’nin ve daha birçok devlet
üstü kurulu�un in�aat�nda yer ald�-
�� bu devlet, yani Yugoslavya,
de�i�ik milletlerin, r�zalar� hilaf�na
nas�l birle�tirilip da��t�ld���na
mükemmel bir örnektir. Almanya,
Rusya, �ngiltere ve Türkiye’nin
ana kurucu devletler olmas� önem-
lidir.  
Yugoslavya önemli ölçüde
�ngiltere lehine kurulmu� fakat
Almanya lehine da��t�lm�� bir bir-
liktir. Uluslararas� arenada “Ad�n
ç�kaca��na can�n ç�ks�n” kural�n�n
en çarp�c� �ekilde çal��t��� bölge-
lerden biri de Balkanlar’d�r.
�ngiltere kadar saman alt�ndan su
yürütme kabiliyetine sahip bir
ba�ka devlet de Almanya’d�r. Bu
niteli�i bugün her geçen gün daha
da öne ç�kmaktad�r. Rusya ise
Tito’yu �ngiltere’den daha etkin
çal��t�rarak ve Yugoslavya içinde-
ki anti SSCB hareketini organize
ederek, SSCB sistemini; Orta ve
Do�u Avrupa ile Balkanlar’da
beklenenden uzun süre ayakta tut-
may� ba�arm��t�r.  
Almanya’n�n, siyasal ve ulusal bir-
li�ini en son tamamlayan Avrupa
devletlerinden biri olarak son
dönem devletsel birlikleri kurup
da��tma bilgisinde �ngiltere’den
daha güncellenmi� ve geli�tirilmi�
bilgiye sahip oldu�unu de�erlen-
dirmeye yarayacak epey veri var-
d�r.  
Yugoslavya gibi bugünkü Büyük
Britanya Birli�i’ni devam ettirecek
ana unsur olarak öne ç�kacak “bir
millet” Britanya adas�nda �u anda
yoktur ve bu sebeple �ngiltere de
da��lma sendromu ya�amaktad�r.
Devletlerin hangisinin güç yitimi-
ne u�rad���n� anlamak için küresel
baz� elitleri izlemek yeterlidir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
�art�’n�n Avrupa’da en çok vurdu-

�u birlik �ngiltere olmu�tur.
�ngiltere’nin AB’den ç�kma
sebebi önemli ölçüde bu �arta
ba�l�d�r. “Hürriyet ve
Özerklik” vaatleriyle onlarca
devleti ve imparatorlu�u par-
çalayan �ngiltere, �imdi kendi-
si, bir zamanlar bayraktarl���n�
yapt��� bu de�erlerin besledi�i

parçalanma tehdidiyle yüz yüzedir.  

HOLLANDA’NIN 
SAHNE ALMAYA 

BA�LADI�I NOKTA

Yugoslavya ve �ngiltere’nin kade-
rinin böylesine iç içe olabilece�ini
�ngiltere’nin bile dü�ünememi�
olmas� büyük olas�l�kt�r. ��te tam
bu nokta, Hollanda’n�n sahne
almaya ba�lad��� noktad�r.
�ngiltere’nin -tarihte de bugün de-
genellikle Hollanda ve �ngiliz elit-
leri üzerinden dizayn edildi�ini
görmek, Avrupa’da neyin neden
oldu�unu anlamaya yarayacak en
önemli �ifrelerdendir.
Hollanda’n�n �ngiltere’yi konum-
land�rma gücü, Hollanda’n�n
�ngiltere için de  baz� rolleri oyna-
d��� gerçe�ine ula�t�r�r Türkiye’yi.
Her Balkan bireyi, birçok önemli
devletin özel e�itilmi� diplomatla-
r�na ve istihbaratç�lar�na fark ata-
cak “tarihi tecrübeye” sahiptir. Bu
derinlik, bölgenin, tarihte en çok
oynanan co�rafyalardan en önde
geleni olmas�yla ilgilidir. Tito’nun
hem SSCB hem Büyük Britanya
birliklerinin uzun süre devam etti-
rilmesinde kilit rol oynad��� aç�k-
t�r. Bu ba�lamda �ngiltere’nin son
dönem gösterdi�i uluslararas� ili�-
kilerdeki büyük ata��n
�ngiltere’nin bütün olarak kalmas�-
na ve eski dominyonlar�n�n korun-
mas�na yönelik oldu�unu tespit
etmek önemlidir. �ngiltere’nin bir-
çok önemli misyonu �imdi
Almanya’n�n eline geçti. Anglo-
Saksonlar’�n, yani Almanlar’�n ve
�ngilizler’in ayn� kökten geldikle-
rinin alt�n� çizmek gerekir. “Wall
Street+Pentagon+London
City=Dünya Hakimiyeti” denkle-
mindeki London City’in yerini
Frankfurt’un ya da Berlin’in alma-
s� süreci ya�an�yor bugün. �skoçya,
Galler, �rlanda ve �ngiltere aras�n-
daki birlikteki siyasal, ekonomik
ve sair a��rl�k oranlar�n�n yeniden
pazarl��� yap�l�yor bugün.
�ngiltere’nin uluslararas� ili�kiler-
deki ve Britanya adas�ndaki biriki-
mini yads�madan ve �ngiltere’nin
tarihini çok iyi irdelemeden,
Almanya’n�n sahnede yenik gözü-
küp perde arkas�nda hep kazanma-
s�ndan ç�karaca��m�z dersler var. 

Ömer ÖZKAYA

BALKAN 
JEOPOL�T��� 

(4)

MUSTAFÇOVA BELED�YES�’NE
YUNAN SAVCIDAN SORU�TURMA

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Çanakkale'nin deniz ula-
şım şirketi GESTAŞ'ın
'Çanakkale'nin gençleri,

GESTAŞ ile Dünyaya açılıyor'
projesi kapsamında Bosna
Hersek'e kültür ziyaretinde
bulunan Çanakkale'nin 31 başa-
rılı genci, eşsiz bir deneyim
yaşadı. Öğrenciler ilk ziyaretle-
rini Yunus Emre Enstitüsü
Saraybosna şubesine yaptı.
GESTAŞ Genel Müdürü Volkan
Uslu ve Çanakkale İl Milli
Eğitim Müdürü Osman
Özkan'ın yer aldığı kafile, bura-
daki ziyarette hem enstitü hem
de Bosna Hersek hakkında bil-
giler edindi.
www.haberler.com’a göre:
Çanakkaleli gençlerin, Bosna
Hersekli gençlerle tanışma fır-
satı da bulduğu gezinin ilk
gününde Bosna Hersek Kurucu
Cumhurbaşkanı merhum Alija
İzetbegovic'in kabrinin de
bulunduğu Kovaci Şehitliği,
Ramazan aylarında top atışı
geleneğinin sürdüğü Zuta
Tabija (Sarı Tabya) gezildi;
Saraybosna şehir manzarasının

keyfi yaşandı. İlk gün 16.
Yüzyılda kurulmuş tarihi
Başçarşı, 1753'te Osmanlı
mimarisiyle yapılmış Seblij,
1532'de Mimar Sinan tarafından
yaptırılan Gazi Hüsrev Bey
Camii ve kabri, 16. Yüzyıl eseri
olan Morica Han, 1. Dünya

Savaşı'nın başlamasına sebep
olan suikastin yapıldığı Lain
Köprüsü, İnat Evi, At Meydanı
Parkı, Bosna'nın fethinden
sonra Saraybosna'da yapılan ilk
cami Careva (Hünkar) Camii
gibi tarihi yerler ziyaret edildi.
Çanakkaleli gençler, Sarajevo'da

Boşnak okullara da ziyaretlerde
bulundu. İki kardeş ülke genç-
leri birlikte Türkçe dersine
katıldı; burada keyifli sohbetler
gerçekleştirildi. İki kardeş ülke
gençleri, yaptıkları temsili bilek
güreşi maçlarıyla keyifli anlar
yaşadı. Kazanan dostluk oldu.

www.gunes.com
sitesinden alınmı�tır…

MESCHEDE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Avrupa Batı Trakya
Türk
Federasyonu(ABTTF),

onbir ayın sultanı mübarek
Ramazan ayında ilk iftarını
Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği’nin ev
sahipliğinde verdi. 2014 yılın-
dan bu yana ABTTF üyesi
derneklerin ev sahipliğinde

Ramazan ayında iftar progra-
mı düzenleyen ABTTF,
Başkanlık Kurulu kararıyla
dernekleri canlandırmak
amacıyla bu yıl farklı dernek-
lerin ev sahipliğinde üç iftar
düzenleyecek. İlk iftar prog-
ramını  Meschede’de gerçek-
leştiren ABTTF, Viersen’de
ikinci iftarını, Lauf’ta üçüncü
iftarını verecek. Meschede
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği lokalinde gerçekleş-

tirilen ABTTF iftar programı-
na ABTTF Başkanlık Kurulu
ile üye derneklerden
Lippstadt Batı Trakya
Türkleri Eğitim ve Kültür
Derneği yöneticileri katıldı.
Meschede’deki Türk toplu-
mu temsilcilerinin de iştirak
ettiği, yaklaşık yüzelli kişinin
katıldığı iftar programına
Meschede ve çevresinde
yaşayan Batı Trakya Türkleri
aileleri ile katıldı. 

ABTTF, Ramazan ay�n�n ilk
iftar�n� Meschede’de verdi

Evlad-ı Fatihan"
Trakya Üniversitesi’nin
iftarında bulu�tu

�SKEÇE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Doğu Makedonya-
Trakya Eyaleti’ne
bağlı belediyelerde

sosyal merkezler kurulma-
sını öngören AB programı
çerçevesinde İskeçe’nin tek
Türk azınlık belediyesi
olan Mustafçova
Belediyesi’nin verdiği iş
ilanında Türkçe yeterlilik
araması ülkedeki sağcı
kesimin tepkisine sebep
oldu. Yerel medyada çıkan
haberler üzerine savcılık
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza hak-
kında soruşturma başlattı.
Eyalet genelindeki beledi-
yelerde sosyal merkezler
kurulmasını öngören AB
programı çerçevesinde
Mustafçova Belediyesi, AB
programına katılmak için
gerekli prosedürleri
tamamlayarak programa
dahil olduktan sonra İdari

Genel Sekreterlik onayı ve
Devlet Memurluğu
Sınavı’nı yapan kuruma
danışarak bu programı
yürütmek üzere üç kişinin
işe alınması için ilan verdi.
Nüfusu tamamıyla Türk
olan Mustafçova
Belediyesi’nde belediye
meclisinin oy birliği ile
aldığı karara uygun olarak
programın daha iyi yürütü-
lebilmesi için işe alınacak
personelin Türkçe bilmesi-
nin istenmesi iktidarın
küçük ortağı sağcı
Bağımsız
Yunanlılar(ANEL) ve Yeni
Demokrasi Partisi(YDP) il
örgütleri ile bazı yerel
gazetelerin aşırı tepkisine
yol açtı. Hatta ırkçı Altın
Şafak Partisi Milletvekili
Nikos Nikolopulos bu
konuda Yunan Meclisi’ne
bir soru önergesi sundu.
Tüm bu olayların ardından
savcılık Belediye Başkanı
Cemil Kabza hakkında
soruşturma başlattı.
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Geçen ay Makedonya’da,
öncesinde Bulgaristan’da
erken seçimler vardı.

Yunanistan da bir süre önce erken
seçimi yaşadı. Balkanların gene-
linde erken seçimler ve koalisyon-
lar var. Hırvatistan, Yunanistan,
Makedonya, Bulgaristan., koalis-
yon hükümetlerinin hüküm sür-
düğü ülkeler. Balkanlarda seçim
dönemi devam ediyor.
Önümüzdeki hafta Arnavutluk’ta
genel seçimler yapılacak. Bugün
(11 Haziran) Kosova’da erken
genel seçimler var. Zaten koalis-
yon olan Kosova’da, bugünkü
seçimlerden sonra da muhteme-
len koalisyon devam edebilir.
Zira Kosova’da Batılı devletler
tarafından konulan azınlık mecli-
si tek başına hükümetin kurulma-
sını imkânsız kılıyor. Kosova’da
toplam 120 sandalyelik meclisin
20 sandalyesini Batılılar tarafın-
dan rezerv edilen azınlıklar oluş-
turuyor. Sırplar 10, Boşnaklar 3,
Türkler 2, Mısır, Aşkali, Roman
toplam 4 ve Goralılar 1 tane san-
dalyeyi garanti alıyorlar. Kosova
Meclisi ne karar alırsa alsın azınlı-
ğın onayı gerekebiliyor. Bosna-
Hersek’te ise meşhur Dayton
Anlaşması ile ülke kilitlenmiş
durumda. İstikrar zor görünüyor.
Balkanlarda birileri istikrar kesin-
likle istemiyor. Balkanların en
büyük hastalığı olan milliyetçilik
virüsünü de kullanarak sürekli
bir karmaşa ve istikrarsızlık üreti-
liyor. Yunanistan ile Makedonya
isim problemi, Arnavutluk ile
Yunanistan Çameriya problemi,
Kosova ile Sırbistan arasında
Mitrovica problemi, Kosova ile
Karadağ arasında 12 kilometre
karelik sınır problemi, Türkiye ile
Yunanistan arasında adalar, 12
mil, Kıbrıs, Batı Trakya gibi konu-
lar, Sırbistan ile Hırvatistan ara-
sında tarihi problemler, Bosna-
Hersek’te üçlü (Boşnak-Hırvat-
Sırp) koalisyonu ve Dayton çık-
mazı, Sırbistan’da Sancak özerk
bölgesi, Yine Sırbistan’da
Arnavutların yaşadığı Preşeva
bölgesi ve Macarların yaşadığı
Voyvodina bölgesi. Balkanlar’da
nereye baksanız problem var. İç
siyasetlerinde de koalisyonlar ve
erken seçimler. Dediğim gibi biri-
leri Balkanlarda istikrar ve huzur
istemiyor. Bu durum birilerinin
çok işine geliyor.

BALKANLAR’DA KİM
İSTİKRAR İSTEMİYOR?

Balkan, Türkçe çoğul bir anlam
taşıyıp, sarp ve ormanlık sıra dağ-
lar demektir. Dağların bir araya
gelip sıra dağlar oluşturmasıdır.
Balkanlarda birliğin en güzel
örneği bir Balkan havasında bir

araya gelen insanların halay çek-
mesinde tezahür eder. Hakikaten
de öyledir, Balkanlarda bireysel
oyunlar yerine birlikte çekilen
halaylar vardır. Ancak diğer taraf-
tan Fransız diplomasi literatürüne
giren ve İngilizce bir ifade olan
“Balkanization”
(Balkanlaştırma)", ise bir bölgeyi
küçük bölümlere ayırma veya bir
grubun daha küçük ve birbirine
düşman bölümlere ayrılması
demektir. Türkçede birleşen

Balkanlar, Batıda Balkanlaşma
(Balkanization) ile ayırıma zorla-
nır. Burada bahsi geçen
Balkanlaşma yani Balkanization
terimi bir ülkeyi birbirine düş-
man küçük devletlere bölmek
anlamına gelir. Geçmişte Balkan
uluslarının birbiriyle sürekli kav-
galı olmalarının nedeni aslında
Alman siyasetidir. Almanlar 1878
Berlin antlaşması sayesinde siyasi
bir başarı kazanmışlardı. Alman
yayılmasının önünde Ege yolu-
nun açık kalması için Balkan dev-
letlerinin engel teşkil etmemesi
gerekiyordu. Bunun için de
sürekli olarak birbirleriyle kavgalı
kalmaları bir birlerini zayıflatma-
ları yabancı müdahalelere karşı
birlikte olmamaları gerekiyordu.
Bunu yaparken de kullandıkları
en önemli fitne Balkanlarda zaten
var olan milliyetçilik virüsünü
canlandırmak olacaktı. İlginçtir ta
1800’lü yıllarda Balkanlarda
madenleri işleten Alman maden-
cileriydi. Türkiye’de de benzer fit-
neleri çıkaran Almanları, Necip
Hablemetioğlu suikastının perde
arkasında görmekteyiz.
Araştırıldığında İzmir
Bergama’daki altın madenlerin
karışıklıklarında yine Almanlar
vardır. PKK’ya ve FETO’ya açık
destek vererek Türkiye’nin de
zayıflatılmak istenmesinde
Almanlar vardır. Ortadoğu’da
İngilizlerin rolünü Balkanlar’da
Almanlar alır. Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’ndan
kalan işlerin devamı adeta

Almanlara kalmış bir görev gibi-
dir. Öyle ki Almanlar
Balkanlar’da Arnavut askerlerin-
den bir Nazi ordusu bile kurmuş-
lardır. (İskender Bey ordusu) . İşte
Almanların başını çektiği Batı
oyunları ile Balkanlarda
Balkanlaşma (Küçük düşman par-
çalara ayrılmak) senaryosu ABD,
İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi
devletlerin destekleri ile başarıya
ulaşmıştır. Balkanlar’da Güney
Slav Birliği anlamına gelen ve

Avrupa’nın en önemli devleti
Yugoslavya (Bir zamanlar
Tito’nun liderliğinde kurulan
Bağlantısızların patronu
Yugoslavya) parçalanarak 7 farklı
ülkeye dönüşmüştür.  Bunlardan
bir tanesi de toplam nüfusu ancak
İzmir’in Buca ilçesi kadar yani
600 bin kadar olan Karadağ
Cumhuriyetidir.

OSMANLI’NIN 
GETİRDİKLERİ

Buna karşı Balkanlarda 600 yıl
boyunca hüküm süren Osmanlı,
bölgeye barış, adalet ve en önem-
lisi birlik beraberlik getirmiştir.

Zira Osmanlıda esas olan
İslam’dır ve davanın temeli ise
paylaşmak, birleştirmek,  kardeş-
lik ilkelerine dayanır. Kuran’ın
Ali İmran suresi 103.Ayetinde ”
Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın
ve ayrılığa düşmeyin. Allah'ın
size olan nimetini anın. Hani siz
birbirinize düşmandınız Allah
gönüllerinizi birbirine yaklaştırdı
da O'nun nimetiyle kardeşler
oldunuz. Bir ateş çukurunun
kenarında idiniz Allah sizi oradan
kurtardı. Doğru yola erişmeniz
için Allah size ayetlerini böyle
açıklıyor.” der. Batı ile Osmanlı
arasındaki fark budur. Biri
Balkanlaşmak diğeri İslam yani
Birleşmek üzerine yoğunlaşır. Biri
şu anda olduğu gibi sürekli istik-
rarsızlık diğeri Osmanlı dönemin-
de olduğu gibi 600 yıllık istikrar
demektir.

BALKANLAR’IN ÖNEMİ

Balkanlar, konumu ve stratejik
yapısı itibariyle, asırlardır birçok
devletin ilgi odağı haline gelmiş-
tir. Bu yüzden de sayısız entrika,
çatışma, isyan ve savaşlara ev
sahipliği yapmıştır.  Bugün de
değişen bir şey yoktur.
Balkanlarda aynı sahnelerin oluş-
masına zemin hazırlamakta ve
bölge barut fıçısına kolayca dön-
üştürebilmektedir. Bunu yapan-
lar, sözde medeniyetle övünen
Batılı ülkelerdir. Bu ülkeler ki,
Balkanlarda bir Müslüman toplu-
mu kabul edemeyen ve onların
maruz kaldığı Sırp soykırımını
görmezden gelen Avrupa’nın
başta İngiltere olmak üzere
Fransa ve Almanya gibi devletle-
ridir. Ancak bilinen bir gerçekte
Türkler dışında bölgede Boşnak,
Arnavut, Pomak ve Çerkez olmak
üzere 10 milyon kadar Müslüman
yaşamaktadır. Batı bu gerçeği ve
bu gerçeğe göre Balkanlarla diya-
loğu sürdürmeyi kabul etmek
zorundadır. Dahası Balkanların
ve hatta Dünya’daki
Müslümanların hamisi ve abisi
bir ülke vardır. Osmanlıdan sonra
Türkiye artık tekrar ben de varım
demektedir.

Balkanların önemi büyüktür.
Çünkü,

-Balkan Yarımadası, Avrupa’nın
beş büyük yarımadasından biri-
dir ve içinde 80 milyon insanı
barındırır.

-Orta Avrupa’ya ve Akdeniz’e
uzanan jeostratejik konumu ile
önemli özelliklere sahiptir. 

-Balkan Yarımadası’nın coğrafi
konumu, Avrupa’nın diğer bölge-

lerine geçit veren, Asya’nın bitişi-
ğinde ve Afrika’ya yakın olması,
bu bölgenin, daima imparatorluk-
lar arasında bir buluşma ve
mücadele alanı ve çekici bir fütu-
hat hedefi oluşturmuştur.

-Balkan Yarımadası’nın kıyıları,
Akdeniz sistemine dâhil olan 6
denize açılmaktadır. Bu durum,
Balkanların, Akdeniz stratejisin-
deki çok boyutlu yerini vurgula-
dığı gibi; Balkan ülkelerinin çoğu-
nun deniz ulaştırması ve denizci-
lik alanlarındaki gelişmelerine de
ışık tutmaktadır.

-Etnik ve dinsel yapı açılarından,
Avrupa ve dünyada birçok ülke
ile bağları vardır.

-Balkanlar, İslam ve Hıristiyan
dünyalarının birleştiği başlıca
yerlerden biridir.

-Balkanlar makro düzeyde, Orta
ve Doğu Avrupa’da başlayan ve
Boğazlar ve Süveyş bölgeleriyle
ana petrol alanlarını hedef alan
askeri operasyonların üs ve des-
tek bölgesi olma özelliğini de taşı-
maktadır.

-Orta ve Doğu Avrupa’da cereyan
eden bütün savaşlarda, Balkanlar,
savunan ve taarruz eden taraflar
için daima büyük önem taşımıştır.
Bu bakımdan, Balkanların
Avrupa’nın bütünleşmesi ve
güvenliği olayında da önemli bir
stratejik işlevi vardır.

-Balkan Yarımadası’nın stratejik
konumu, Avrupa Kıta’sına,
Akdeniz ve Ortadoğu politika ve
stratejisinde etkili olma imkânı
sağlamaktadır.

-Orta Doğu ve Orta Asya enerji
kaynaklarının Avrupa’ya uzanan
yol güzergâhı olma özelliği

- Balkanlar zengin yer altı zengin-
likleri ve tarıma elverişli toprakla-
ra sahiptir.

BALKANLAR’DA İSLAM

İşte bütün bu sebepler Balkanları
bizim için son derece önemli kıl-
maktadır. Ama ayrıca komşu
Balkanlarla akrabalık ve inanç
birliğimiz de vardır. Türkiye’de
yaşayan 12 milyondan fazla
Balkan göçmeni vatandaşımızın
sorumluluğu, daha da önemlisi
Balkanlardaki iki milyonu Türk
toplam 10 Milyon Müslüman kar-
deşimize tarihi bir borcumuz var-
dır. Balkanlarda istikrar ve refah
birlikten geçer. Tıpkı bir Balkan
müziği çaldığında birlikte çekilen
bir halay gibi. Balkanlarda

Balkanlaşma değil İslamlaşma
çare getirir. Daha önce de yazmış-
tım. Burada tekrar etmek istiyo-
rum.  Milliyete dayalı birlik
olmaz, İslam şemsiyesi altında
birleşilmelidir.  O zaman nasıl bir
Balkan birliği?  Türk, Arnavut,
Boşnak, Torbeş, Yörük, Pomak,
Roman… Bütün bu milletler, soy-
lar ya da renkler birlik içinde ola-
caksa onları bir araya getirecek
bir şemsiyeye ihtiyaç vardır.
Osmanlı bunu çok güzel bir şekil-
de başarmıştı. Hepsinin ortak tek
bir değeri var: “İslam olmak”
Fakat İşte bu aşamada çok dikkat-
li olmak gerekiyor. Niye? Çünkü
Balkanlarda İslam denilince farklı
renkler ortaya çıkabiliyor. Onlara
bahçedeki renkli çiçekler diyebili-
riz. Örneğin Bektaşiler ve
Melamiler. Melamilikle Bektaşilik,
kaynağını Horasan-Türkistan’ın
tasavvuf okullarından alırlar.
Yesevilik, ikisi üzerinde de belir-
leyici ölçüde etkin olmuştur.
Balkanlardaki bu renkler,
Anadolu'ya göçen tasavvuf eği-
limlerdir. Özellikle Müslüman
Arnavutlar arasında çok sayıda
Bektaşi vardır. Bugün Dünya
Bektaşilerinin merkezi
Arnavutluk’tur. Başlarında Baba
Mondi isimli bir zat vardır.
Bektaşilik diğer Balkan ülkelerin-
de olduğu gibi Makedonya’da da
on yedinci yüzyılın ikinci yarısın-
dan sonra tekkelerin kurulmasıy-
la yayılmağa başlamıştır. Bektaşi
tekkeleri arasında en etkili ve
yapı olarak en görkemli olanı
Kalkandelen’de bulunan Harabati
Baba tekkesidir. Balkanlarda
Halveti, Rifai, Kadiri, Mevlevi
tekkeleri vardır. 

DEVLET HEPSİNDEN
BÜYÜK VE KUTSALDIR

Balkanlarda Türkiye’den giden
çeşitli cemaat ve İslami tasavvufi
gruplar mevcut.  Hepsinin
Balkanlarda samimi bir İslam hiz-
meti vermek istediklerini düşü-
nüyorum. Ben bu konuda uzman
değilim. Söz söyleme hakkına da
sahip olamam. Ancak kesinlikle
bildiğim bir şey var ki, yaşamış
olduğumuz bir Feto gerçeği var.
Bu yüzden duruma farklı bakabi-
liyoruz. Türkiye’de veya
Balkanlardaki tüm bu cemaat,
dini düşünce, tasavvufi akımlar,
mutlaka Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerinin bilgisi dâhilinde
hareket etmeli ve istişare içinde
olmalıdırlar. Buna sendikalar da
dâhil. Kimse ve hiçbir kurum
devletin üstünde olamaz. Devlet,
hepsinden kutsaldır. Hakkı ve
halkı temsil eder. Dediğimiz gibi
Türkiye Cumhuriyetinin liderli-
ğinde bütün bu hizmet veren
cemaat, kurum ya da gruplar,
Balkanlarda ve tüm yurt dışında
birlik içinde olmalıdırlar. Zira
Balkanlar’da ve bazı yurtdışı böl-
gelerde hala FETO terör örgütü-
nün gücü var ve dini olarak etkin
çalışıyor. Diğer yandan
İşidcilerin, Selefilerin, Vahabilerin
de boş durmadığını görüyoruz.
Bunlar da yetmezmiş gibi
Balkanlarda Slav Birliği, Ortodoks
Birliği, Hıristiyan Birliği çalışma-
ları var. Balkanlarda
Hıristiyanların ve Yahudilerin
okulları aktif çalışıyor.
Misyonerlik diz boyu. Çok çalış-
mamız, uyanık olmamız, birlik
olmamız şart. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun inşallah.
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

Frans�z diplomasi literatürüne giren ve �ngilizce bir ifade olan “Balkanization”
(Balkanla�t�rma)", ise bir bölgeyi küçük bölümlere ay�rma veya bir grubun

daha küçük ve birbirine dü�man bölümlere ayr�lmas� demektir
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BALKANLAR’DA
BALKANLA�MA
NASIL B�TER?
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Romanya'da binlerce kamu
personeli, maaşlarının
düzenlenmesine ilişkin yasa

tasarısına tepki amacıyla iş yavaş-
latma eylemi yaptı ve protesto
gösterileri düzenledi. www.haber-
ler.com sitesinden alınan bilgilere
göre; kanun tasarısına tepki göste-
ren 10 bini aşkın kamu çalışanının
grevi, Romanya Meclis binası
önünde protesto gösterileriyle
devam etti. Kamu çalışanları sen-
dikaları, kanun tasarısının geri

çekilmemesi halinde daha büyük
çaplı grev yapacaklarını açıkladı.
En kıdemli memur maaşının 220
ila 460 Euro olduğunu belirterek
maaşlarında artış talep eden
kamu çalışanları, yeni kanun tasa-
rısına göre belediye ve valilikte
çalışan kamu çalışanlarının maaş-
larının belediyeler tarafından
belirlenmesinin doğru olmadığını
savundu. Ülkede 15 Mayıs'ta da,
maaşlarda yüzde 10 ile 30 arasın-
da kesintiye yol açacağı ileri sürü-
len kanun tasarısına karşı çıkan 20
bin maliye çalışanı ülke genelinde
greve gitmişti.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu'nun Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu

Üyesi Johannes Hahn, Batı Balkanlar'da
ortak bir pazar oluşturulmasının bölge-
ye daha fazla yatırımcı çekeceğini ve
yeni istihdam alanları yaratacağını ifade
etti. www.dunyabulteni.net’e göre,
Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki
temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ile görüştü. Johannes
Hahn, cumhurbaşkanının konuklarını
ağırladığı Barış Villası'ndaki görüşme-
nin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında, Batı Balkanlar'da oluştu-
rulacak ortak bir pazarın bölge ülkeleri
için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

ARNAVUTLUK DA 
DÂHİL OLACAK

Bu pazarın 20 milyon kişiyi kapsayaca-
ğının altını çizen Hahn, ortak pazar
kurulmasının eski Yugoslavya ülkeleri
ile Arnavutluk'un da buna dahil olması
anlamına geldiğini ve bunun, bölgeyi
AB üyeliğine hazırlayacağını söyledi.
Hahn, bölge ülkelerinin dağınık bir
yapıda olduğunu ve yatırımcılara çekici
gelmediğini belirterek, "Ortak pazar

oluşturulması daha fazla yatırımcı çeke-
cek ve yeni istihdam alanları yarata-
cak." dedi. Balkan halklarının beklediği
refah, barış ve istikrarın AB üyeliğinden
geçtiğini söyleyen Hahn, Sırbistan'ın bu
süreçte son derece iyi ilerlediğini ve
yakın zamanda iki fasıl daha açacağını

kaydetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı
Vucic de Hahn'ın bölgede ortak pazar
oluşturulması önerisine destek verdiği-
ni belirterek, "Ortak pazar oluşturmayı
başarırsak, bölgeye daha fazla yatırımcı
çekeriz. İşte o zaman bugün sahip oldu-
ğumuzdan fazlasına sahip oluruz" dedi. 

Ahmet GÖKSAN

�NC�R�N 
�P�

“Müstakil devlet dedikleri tam manas�yla
Enosis de�il midir? Öyle bir idareyi bize
yutturmak istiyorlar. �smi K�br�s
Cumhuriyeti kalacak fakat milli mar��
Yunan olacak, bayra�� Yunanistan’�n bay-
ra��, askerinin ba��nda Yunan Genel
Kurmay�’n�n emrindeki subaylar buluna-
cak. Türk’ü imha siyaseti, Yunanistan’la
Rum idarecileri taraf�ndan mü�tereken
çizilecek, Türk halk�, Rodos’ta ki
Türklerin feci ak�betine dü�ürülecek ve
bunun da ismine ‘Müstakil K�br�s
Cumhuriyeti (!)’ denecek. 1969 

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Napolyon Bonapart’tan sonra en
genç Cumhurba�kan� seçilen
Emmanuell Macron görevine ba�-

lad�. Kanada’dan sonra Fransa’da kurulan
hükümette de say�sal olarak kad�n erkek
e�itli�inin sa�lanm�� olmas� övgüye de�er
bulunuyor. �lerleyen günlerde yapacaklar�
çal��malar AB’nin gelece�ini de etkileye-
cektir. Macron göreve ba�larken AB’ni
yeniden canland�rma sözü veriyordu. Bu
konuda ola�an üstü yeteneklerinin olmas�
halinde birli�in sözü edilen düzeye ç�ka-
bilece�i dü�ünülebilir. Bu konuda ku�ku-
lar�m�z�n oldu�unu s�kl�kla yineliyoruz.
�ngiltere’nin birlikten ayr�lma karar� birli-
�in da��lma sürecine do�ru evrilmesine
neden oluyor. Eylül ay�nda Almanya’da
yap�lacak seçim sonras�nda birli�in gele-
ce�i net olarak ortal�klara ç�kacakt�r.
�ngiltere bu konuda öncü olabilmek ad�na
haziran ay�nda erken seçime gidiyor.
Bayan Theresa May bu karar�n� aç�klar-
ken ayr�lma sürecinde yürütülecek müza-
kereleri elini güçlendirmek olarak duyuru-
yordu. Ya�anan bu geli�melere ko�ut
Avusturya’da da 15 Ekim’de erken seçi-
me gitmek için dü�meye bas�lm�� durum-
dad�r. Avrupa Parlamentosundaki en
büyük grup olan Muhafazakar Halk
Partisi’nin yapt��� bir kamuoyu anketine
kat�lanlar�n büyük bölümünün
Türkiye’nin AB üyeli�ine kar�� ç�kt���n�
gösteriyor. Güleriz a�lanacak halimize
diye bo�una söylememi�ler. Hantal ve
i�levsiz görüntü veren birli�in Macron’un
söylemiyle onaylanan yeni yap�lanmaya
gereksinim duydu�udur. Macron’un dene-
yimsizli�ine kar��n bölünmeden parçalan-
madan ya�anacaklara hep birlikte tan�k
olaca��z…

DUVARA TOSLAMAK

�ki y�ldan beri yürütülen müzakere süreci-
nin K�br�s’ta duvara toslad���na bir kez
daha tan�k oluyoruz. BM Genel Yazman�
müzakere sürecini tan�mlarken “Benzeri
olmayan ilerlemeden” söz ediyordu.
Önündeki Rum duvar�n� görmedi�inden
veya göremedi�inden olacak ve de tuzu-
nun da kuru olmas� nedeniyle bu �ekilde
konu�tu�una vurgu yapmak istiyoruz. Bay
Genel Yazman öneri ile ön ko�ulu kar��-
t�rm�� oldu�undan olacak bu �ekilde
konu�mu� olabilir. Bu nedenle y�llard�r
K�br�s Türklerinin gösterdikleri iyi niyetli
çabalar ve hele y�llard�r çözülemeyen
uyu�mazl��� “Ben çözerim” yakla��m� da
bo�a dü�mü� oluyor. Önümüzdeki y�l
yap�lacak olan ba�kanl�k seçimi nedeniyle
görü�melerden bir sonuç al�namayaca��-
n�n da bilinmesi gerekiyor. Haziran ay�n-
da uzla�ma beklemek, Godo’yu bekleme-
ye ko�ut bir yakla��m oluyor. Kar�� tara-
f�n bu güne dek gösterdi�i yakla��m�
hemen herkes net olarak biliyor. Masaya
e�reti oturman�n yan�nda konular� konu�-
mak yerine konular�n çevresinde dola�-
maktan ibaret oldu�unu kaydetmek istiyo-
ruz. Kar�� taraf�n gerçek yüzünü gördü�ü
anla��lan Cumhurba�kan� Ak�nc�, “Art�k
incir ipi gibi uzayan bir sürecin tekrarlay�-
c�s� olmak istemem, art�k bitirmemiz
gereken sonuca varmam�z laz�m” diye
konu�mak durumunda kal�yordu.
Gelece�i tart��mal� olan AB’nin taraf
olmay� sürdürmesi halinde ne tür bir
müzakere süreci ya�an�rsa ya�ans�n adada
çözümün olamayaca��n�n görülmesi gere-
kiyor.
�lgilenenlere : “Bir Demet Ya�am” kitab�-
m�n 2.sinin de yay�nland���n� duyurmak
istiyorum. Sevgilerimle. 

3. kitab�mla ilgili olarak çal��ma-
lar yapaca��m için sizlerden bir süre izin
istiyorum. AG.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Esra BALKAN

KANUN� 
SULTAN 

SÜLEYMAN 
VAKF�YES�’NDEN

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV), ramazan ayı vesi-
lesiyle Arnavutluk'taki

ihtiyaç sahiplerine gıda yardı-
mında bulundu. Başkent
Tiran'daki farklı noktalara
yapılan yardımların yanı sıra
Arnavutluk Engelli
Çocukların Bakımı için Ulusal
Aile Derneği'nde de yardımla-

rın dağıtımı için bir tören
düzenlendi. Türkiye'nin Tiran
Büyükelçiliği Müsteşarı Cem
Baş, törende yaptığı konuşma-
da, ramazan ayının birlik,
beraberlik ve dayanışma ayı
olduğunu ifade etti. Törende
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Baş,
"Türkiye olarak hepimiz birer
Arnavutluk dostuyuz, her
zaman Arnavutluk'un yanın-
dayız. Arnavutluk ve
Arnavutlar bizim için her

zaman çok özel bir yere sahip-
tir." dedi. www.haberler.com’a
göre: Dernek Başkanı Şefket
Taku da yardımlarından dola-
yı TDV'ye teşekkürlerini ilete-
rek, asırlık Türk-Arnavut dost-
luğunun önemine vurgu
yaptı. Türkiye'nin Tiran
Büyükelçiliğinden alınan bil-
giye göre TDV, ramazan ayın-
da Tiran ve İşkodra kentlerin-
de 880 gıda paketi dağıtacak
ve yaklaşık bin kişiye iftar
verecek.

S�rbistan Cumhurba�kan� Aleksandar Vucic ile görülen AB
Komisyonu'nun Geni�leme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn, "Ortak pazar olu�turulmas� daha fazla yat�-

r�mc� çekecek ve yeni istihdam alanlar� olu�turacak" dedi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
Kadın Girişimciler Kurulu
(KGK), ticari işbirliğini geliştir-

mek amacıyla Bosna Hersek'i ziya-
ret ederek çeşitli temaslarda bulun-
du. www.haberler.com’a göre; Bosna
Hersek ile İlişkileri Geliştirme
Vakfı (BİGMEV) işbirliğinde ger-
çekleştirilen gezide, İTSO Kadın
Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı
Müfide Karaduman, KGK üyesi
Hande Anıl ve Uludağ Üniversitesi
İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zerrin Fırat ile
BTSO üyesi Nurgül Özselek yer
aldı. Bosna Hersek ile Türkiye ara-
sındaki ticareti artırmak, yatırım fır-
satlarını değerlendirmek ve ticari
işbirliği olanaklarını araştırmak
amacıyla düzenlenen geziye katılan
KGK üyeleri, Saray Bosna'da turizm
alanında yatırımı bulunan İsabegov
Oteli sahibi İnegöllü girişimci
Eczacı Bahar Sipahi'yi ziyaret ede-
rek görüş alışverişinde bulundu.

Bosnalı iş kadınları ile istişare top-
lantısı gerçekleştiren Türk iş kadın-
ları, Bosna Hersek İş Kadınları
Derneği'nin düzenlediği yemeğe
katıldı. KGK Başkanı Müfide
Karaduman, yemekte, Dernek
Başkanı Aida Zubceviç'e İnegöl'den
götürdüğü hediyeyi takdim etti.
Bosna Hersek Yatırım Ajansı
Uzmanı Nina Pobric tarafından
ülkedeki yatırım imkanları ve dev-
let destekleri konusunda düzenle-

nen bilgilendirme toplantısına katı-
lan İTSO KGK üyeleri, Saray
Bosna'da faaliyet gösteren bazı fir-
malara da ziyaretler gerçekleştirdi.
Bu arada Bosna Gezisi'nde ülkedeki
tarihi öneme sahip mekanları gez-
meyi de ihmal etmeyen Türk iş
kadınları, iç savaş sırasında Saray
Bosna'nın kuşatmadan kurtulmasını
sağlayan 800 metrelik Uluca
Tüneli'ni ve Mostar'daki Alperen
Tekkesi'ni de ziyaret etti. 

Ortak Pazar, Balkanlar’�n
ekonomisine katk� sa�layacak

Mübarek Ramazan ay�nda Türkiye'
de ��rnak- Uludere ilçesi �enoba
Beldesinde 31 May�s 2017

Çar�amba günü saat 20.56 s�ralar�nda
dü�en helikopterde 13 askerimiz �ehit oldu.
Bizleri derin bir ac� ve üzüntüye bo�an bu
elim olayda �ehit olan kahraman komutan
ve askerlerimize Allah’tan rahmet, de�erli
ailelerine, yak�nlar�na, Türk Silahl�
Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti’ne ba�-
sa�l��� ve sab�r diliyorum.
Fatih Sultan Mehmet'in, vak�flar�n hassasi-
yetini belirtmek için yay�nlad��� vak�f
duas� ve vak�f bedduas� konusunda ne
kadar bilgi sahibiyiz; bilmeyenlere hat�rla-
tal�m, bilenlere ise tekrarlatal�m istedim.
Fatih Sultan Mehmet, vak�f duas�nda �öyle
der;
"Her kimse ki; vak�flar�m�n bekas�na
özen ve gelirlerinin art�r�lmas�na itina
gösterirse, ba���lay�c� olan Allahu
Teâlâ’n�n huzurunda ameli güzel ve
makbul olup, mükâfat� say�lamayacak
kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden
korunsun ve muhafaza edilsin..."

FAT�H’�N BEDDUASI

Vak�f duas�n�n ard�ndan Fatih Sultan
Mehmet bir de beddua yay�nlar. Bedduada
da Fatih �öyle der;

"Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel
ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik
eden, sultan, emir, bakan, küçük veya
büyük herhangi bir kimseye, bu vakf�
de�i�tirmek, bozmak, nakletmek, eksilt-
mek, ba�ka bir hale getirmek, ihmal
etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim
onun �artlar�ndan herhangi bir �eyi veya
kaidelerinden herhangi bir kaideyi
bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntem-
le de�i�tirir, iptal eder ve de�i�tirilmesi
için u�ra��r, fesh edilmesine veya ba�ka
bir hale dönü�türülmesine kastederse,
haram üstlenmi�, günaha girmi� ve
masiyetleri irtikâp etmi� olur. Böylece
günahkârlar al�nlar�ndan tutularak
cezaland�r�ld�klar� gün Allah onlar�n
hesab�n� görsün, Malik onlar�n isteklisi,
zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi
olsun. Zira Allah'�n hesab� h�zl�d�r. Kim
bunu i�ittikten sonra, onu de�i�tirirse
onun günah�, de�i�tirenler üzerindedir.
Ku�kusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi
etmez..."

Hz. Peygamber döneminden ba�layarak
vak�f kültürümüz ve gelene�imiz hep sür-
mü�. Selçuklular, Osmanl�larda daha bir
artt�kça artm��, ço�ald�kça ço�alm��, mües-
sesele�mi�. Fatih Sultan Mehmed'le vak�f
gelene�i art�k Osmanl� kültürünü belirleyi-
ci bir unsur olarak öne ç�km�� ve hep öyle
devam etmi�. Fakat gelin görün ki, vak�f
b�rakanlar yapt�rd�klar� vakfettikleri eserle-
ri geride b�rak�rken onlar�n korunmas�n�,
kollanmas�n�, ya�at�lmas�n� istemi�ler. Bu
nedenle geride b�rakt�klar� eserlerin bir
duvar�na ya bir dua, ya da bedduay� asmay�
ihmal etmemi�ler. Yaln�zca halk de�il, bu
gelene�i Padi�ahlar dahi sürdürmü�ler..
Fatih Sultan Mehmet, vak�flar�n ve vakfa
hizmet edenlerin nelere dikkat etmelerini
dua ve beddua ile çok net bir �ekilde akta-
r�rken, vakfa hizmet etmenin öneminin
alt�n� çizmi�tir. Türkiye' de ve tüm Balkan
ülkelerinde ya�ayan soyda�lar�ma en derin
selamlar�m� ve sayg�lar�m� sunar�m.

ROMANYA'DA MAA�
KANUNU PROTESTOSU

�negöllü kad�n giri�imcilerin
BOSNA ÇIKARMASI

TDV’den Arnavutluk'a
ramazan yardımı
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Çok önemli bir
i�birli�ini ba�lattık

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bir dünya markası olma hede-
fine emin adımlarla ilerleyen
Posta ve Telgraf Teşkilatı

Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yurt içi
ve yurt dışında geliştirdiği işbirlik-
lerine bir yenisini daha ekledi. PTT
A.Ş.’nin “Türkiye Futbol
Federasyonu Millî Takımlar Resmî
Kargo Tedarikçisi” olmasına yöne-
lik protokol, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören ve Türkiye Futbol
Direktörü Fatih Terim’in de katıldı-
ğı törenle imzalandı. “Millî Takım
Millî Kargo ile Dünya Kupası
Yolunda” başlığıyla düzenlenen
tören, Türkiye Futbol Federasyonu
Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
176 yıllık bir çınar olarak nitelen-

dirdiği PTT’nin dünya çapında bir
marka haline geldiğini ifade ede-
rek, “176 yıllık çınar olmak önemli,
ancak 176 yılınıza güvenerek düne
takılıp kalmak değil, bunu gelece-
ğe taşımak daha da önemli. PTT
A.Ş. özellikle son 13-14 yıldır çok
başarılı bir şekilde kendini gelece-
ğe taşıyor. Bunun taçlanma noktası
da Dünya Posta Birliği Kongresi’ni
Türkiye’de yapmamızdır. Çok
başarılı bir organizasyondu ve
Dünya Posta Birliği Dönem
Başkanlığı’nı aldık. 4 yıl boyunca
dünyada posta alanındaki bütün
işler İstanbul Stratejisi adı altında
yapılacak, bu konu önemli” diye
konuştu. İki güzide kuruluşun
işbirliği yapmasının memnuniyet
verici olduğunu kaydeden Bakan
Arslan, PTT A.Ş. ile Türkiye Futbol
Federasyonu’nun başarılarına
değinerek, “Bugüne kadarki başa-
rılarımız önemli ama bunu daha
da üst seviyede taçlandırmak
bizim için de, ülkemiz insanı için
de çok daha önemli. Ülkemiz insa-
nı bunu ziyadesiyle hak ediyor. 15
Temmuz’daki duruşuyla, dünya-
daki mazlumlara ve mağdurlara
örnek oluşuyla hak ediyor” dedi.

Posta ve Telgraf Te�kilat�
Anonim �irketi (PTT A.�.)

Türkiye Futbol
Federasyonu Milli Tak�mlar
resmi kargo tedarikçisi oldu

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın başkenti
Priştine'de düzenlenen
15. Avrupa Bölgeler

Karate Şampiyonası'nda ülke-
mizi temsil eden takımlarımız
büyük bir başarıya imza attı.
Turnuvada üç Avrupa şampiyo-
nu çıkaran Türkiye, bir gümüş,
altı da bronz madalya olmak
üzere toplam 10 madalya ile
genel klasman şampiyonu oldu.
12 ülkeden 67 takımın yarıştığı
organizasyonda Türkiye adına
19 ekip mücadele etti. Dört takı-
mın mücadele ettiği organizas-
yonun final gününde üç şampi-
yonluk kupası Türkiye'ye geldi.
www.haberler.com’a göre; iki
takımın yer aldığı büyük erkek-
ler takım kata dalında
Arnavutköy Belediye Spor
Kulübü, zirveye çıktı. Orçun
Duman, Arslan Çalışkan ve
İbrahim Enes Sefa'lı ekip,
İtalya'nın Veneto takımını final-
de 3-2 mağlup ederek Avrupa
Şampiyonu oldu. Avrupa'nın
kulüpler düzeyindeki en büyük
organizasyonu olan 15. Avrupa
Bölgeler Karate
Şampiyonası'nda KBB
Kağıtspor ve İstanbul BBSK

şampiyonluk unvanını korudu.
Geçen yıl Kocaeli'de düzenle-
nen organizasyonda ümit-genç
bayan takım kumite dalında zir-
veye çıkan Kocaeli Büyükşehir
Belediye Kağıtspor, bu yıl
Kosova'nın ev sahipliği yaptığı
organizasyonda da kupanın
sahibi oldu. Gülşen Demirtürk,
Fatma Naz Yenen, Rabia
Şentürk, Dilara Ergün ve
Dilruba Karasu'dan oluşan
ekip, ev sahibi Kosova'yı 2-1,
Bosna Hersek temsilcisini de 2-0
yenerek adını finale yazdırdı.
Bir diğer Bosna Hersek temsilci-
si karşısında altın madalya için
mücadele KBB Kağıtsporlu
karateciler, rakiplerini mağlup
ederek bu kategoride üst üste
ikinci Avrupa şampiyonluğunu
elde etti. Kosova'da üçüncü altın
madalya ümit-genç erkek takım
kumiteden geldi. Emirhan
Korkmaz, Harun Durdağı, Bekir
Kavak, Hasan Aslan, Ömer
Aslan, Ömer Ateş, Mert Ali
Ay'dan oluşan Yazıcı Spor
Kulübü, Karadağ, Bosna Hersek
ve Makedonya'yı geçerek finale
çıktı. Final mücadelesinde
İsviçre ekibiyle karşılaşan
takım, rakibini mağlup ederek
geçen yılın ardından bir kez
daha kürsünün zirvesine çıktı. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, pro-
tokolün ülkemiz ve kurumlarımız için
hayırlı olması temennisinde buluna-
rak, “Ülkemizin dünya çapındaki
temsilcisi Türkiye Futbol
Federasyonumuz ile kurumumuz ara-
sında çok önemli bir işbirliğini başlat-
mış bulunuyoruz. Bu protokolle,
insanlarımızı insanlarımıza ulaştıran,
şirketlerimizi şirketlerimize ulaştıran,
kurumlarımızı kurumlarımıza ulaştı-
ran PTT Anonim Şirketi, bundan
böyle kargolarıyla da millî takımımı-
zın, ülkemizin bayrağını taşıyan fut-
bolcularımızın her gittiği yerde onlara
hizmet etmekten büyük gurur duya-
caktır. Bu vesileyle, hazırlanan proto-
kol çalışmasında emeği geçen bütün
çalışma arkadaşlarıma,
Federasyon’daki yönetici arkadaşları-
ma şükranlarımı iletiyorum” diye
konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören ise
“Alanlarında küresel bir güç olma
iddiasındaki bu iki kurumun şimdi
kuvvetlerini birleştiriyor, böylece bir
oluyoruz, iri oluyoruz, diri oluyoruz.
PTT’nin insanlarımıza bizden iki
mesaj taşıdığı günü sabırsızlıkla bekli-
yorum. Bir, Türk Millî Takımı 2018
Dünya Kupası finallerine katıldı. İki,
EURO 2024 ev sahibi Türkiye.
Kısacası, PTT dünyanın yükünü taşı-
maya talip, biz de dünya aleme Türk
futbolunun gücünü göstermeye tali-
biz. İnanıyorum ki bu önemli işbirliği
yeni başarılara imzalar atmamıza
vesile olacak” dedi. 

Milli Tak�m, Milli Kargo ile
DÜNYA KUPASI YOLUNDA
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