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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

BALKAN ORTAK PAZARI,
BÜYÜK ARNAVUTLUK VE
YEN� B�R BALKANLA�MA

(BALKAN�ZAT�ON) TEOR�LER�

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi K�v�lc�m K�l�ç, Kosova'da kurulacak
yeni hükümetin ülkedeki FETÖ okullar�n�n kapat�lmas� konusunda

somut ad�m ataca��na ili�kin umutlu oldu�unu ifade etti

YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde bir
grup gösterici, kentte bulunan İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı
protesto gösterisi yaptı. Bazı sol grupların
çağrısıyla kentteki Elefterios Venizelos
heykeli önünde toplanan göstericiler,
Filistin'e destek amacıyla Egnatia
Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Netanyahu'nun kentte bir sinagogu ziya-
ret ettiği sırada gerçekleşen gösteride,
İsrail ve siyonizm karşıtı sloganlar atıldı.
Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin
için özgürlük" çağrısında bulundu. Yunan
çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri
aldığı gösteri, yaklaşık iki saat sürdü.
Gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Kosova'daki FETÖ okullar�n�n
KAPATILMASINDA UMUT I�I�I

KIVILCIM KILIÇ,
Türkiye Maarif Vakf�
taraf�ndan aç�lan
"Uluslararas� Kosova
Maarif Okullar�" ilk-
ö�retim okulunu ziya-
ret etti. �ncelemelerde
bulunan Büyükelçi
K�l�ç, beraberindeki
Kosova ile Türkiye
temsilcileriyle birlikte
okulu gezerek, ö�ren-
cilerle sohbet etti.
K�l�ç, okul ziyaretinde
yapt��� aç�klamada,
15 Temmuz'dan sonra
mücadelelerinin yurt
d���nda da çok yo�un
bir �ekilde devam
etti�ini belirterek

terör örgütü
FETÖ'nün
Kosova’daki okullar�-
na ili�kin de�erlendir-
melerde bulundu.
Büyükelçi K�l�ç,
"E�itim alan� çok
önemli bir alan.
Çünkü bu örgütün
yuvaland��� ve yap�-
land��� en önemli sek-
törlerden birisi.
Maalesef Kosova'da
da bunu görüyor ve
ya��yoruz" dedi. K�l�ç,
Türkiye Maarif Vakf�
Okullar�’n�n FETÖ iha-
net yuvalar�n�n yerini
alaca��na inand���n�
da sözlerine ekledi. 3’te

5’te

HIRVAT�STAN'�n ba�kenti Zagreb'de,
Güneydo�u Avrupa ��birli�i Süreci
Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA)
Genel Kurul toplant�s� yap�ld�.
Toplant�ya Bosna Hersek, S�rbistan,
Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Kosova, Karada�,
Slovenya ve Moldova temsilcilerinin
yan� s�ra Türkiye ad�na TBMM
Ba�kanvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi kat�ld�. Türkiye ile Balkan
ülkelerinin sadece ortak geçmi� ve
de�erlerle birbirine ba�l� olmad���na
i�aret eden Hamzaçebi, Türkiye'nin
Balkan ülkelerinin Avrupa Birli�i
(AB) ve NATO üyelik süreçlerini de
destekledi�ini söyledi. Hamzaçebi,
Balkan ülkelerinin AB üyeli�ini temel
hedef haline getirmeleri gerekti�ini
belirterek "Türkiye'nin de hedefi
AB'ye tam üye olmakt�r. Bu ba�lam-
da, son dönemde kaydedilen olumlu
geli�meleri hem bölgenin hem de
Avrupa'n�n gelece�i aç�s�ndan önem-
li merhaleler olarak de�erlendiriyo-
ruz." diye konu�tu. 3’te

Zagreb’teki 
Balkan Bulu�ması’nın 
konusu AB oldu

SIRBİSTAN İslam Birliği ve
Bosna Hersek'te faaliyet göste-
ren Merhamet Derneği,
Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'daki Zemun Polje
semtinde bulunan yıkık mes-
cit inşaatının önünde iftar
programı düzenledi.
Geçtiğimiz haftalarda "inşaat
izni olmadığı" gerekçesiyle
Sırp makamlarınca yıkılan
mescidin önünde düzenlenen

iftar programına 200'den fazla
vatandaş katıldı. Diyanet İşleri
Başkanlığı temsilcisi Hüseyin
Yılmaz, burada yaptığı açıkla-
mada, yıkık mescit inşaatı kar-
şısında şaşkınlık yaşadığını
ifade ederek, "Mescidi bu
halde gördüğümde bir süre
kendime gelemedim. Bu
kabul edilemez bir durum. En
kısa sürede çözüme kavuşaca-
ğına inanıyorum" dedi.

Sırpların yıktı�ı mescit in�aatı önünde iftar

BULGAR�STAN BA�BAKANI Boyko Borisov,
Türkiye-Avrupa Birli�i (AB) ili�kilerine yönelik,
"Birkaç y�l önce büyük göç dalgas� Türkiye taraf�n-
dan tutulmam�� olsayd�, bütün Avrupa'y� silip
süpürebilirdi” dedi. Borisov, Türkiye'nin gelece�ini
AB'de gördü�ünü ancak son dönemde birçok
ülkenin Türkiye'nin yerini AB'de görmedi�ini anla-
tarak, bu alanda d��i�leri bakanl�klar�n�n çok aktif
bir �ekilde çal��malar� gerekti�ini kaydetti.

Selanik'te �srail kar�ıtı gösteri

5’te

Sırbistan’ın ilk kadın
ve e�cinsel Ba�bakanı 
MUHAFAZAKÂR SIRB�STAN'dan radikal karar.
E�cinselli�in hala büyük bir tabu olarak görüldü-
�ü S�rbistan'�n tarihinde bir ilk ya�and�,
Cumhurba�kan� Vuçiç, ba�bakanl��a e�cinsel
kad�n bakan Brnabiç'i atad�. Cumhurba�kan�
Vucic, düzenledi�i bas�n toplant�s�nda, yeni hükü-
meti kurmak üzere Brnabic'i görevlendirdi�ini
aç�klad�. Bu karar� vermenin kendisi için kolay
olmad���n� söyleyen Vucic, bunun ne iktidardaki
S�rp �lerleme Partisi (SNS) ne de ba�ka biri için
yenilgi anlam�na geldi�ini, aksine en iyi çözüm
oldu�unu ifade etti. 3’te

ROMANYA hükümeti taraf�ndan 5 Haziran tarihi-
nin resmi olarak Türk Dili Günü ilan edilmesinin
ard�ndan ülkede ilk defa Türk Dili Bayram� kutlan-
d�. Ülkede bu y�l ilki kutlanan Türk Dili Bayram� çer-
çevesinde Romanya Demokrat Türk Birli�i taraf�n-
dan Köstence kentinde çe�itli törenler düzenlendi.
Köstence'nin çe�itli bölgelerinden valilik önünde
bir araya gelen yüzlerce Türk soyda�, geleneksel
Türk k�yafetleri ve Türk ve Rumen bayraklar� ve �ar-
k�lar e�li�inde valilik binas� önünden Türkiye'nin
Köstence Ba�konsoloslu�una yürüdü. 5’te4’te

Romanya Türkleri ‘Dil
Bayramı’nı ilk kez kutladı

MAAR�F OKULLARI 

FETÖ OKULLARININ 

YER�N� ALACAK Borisov’dan Türkiye’ye
mülteci övgüsü
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Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ö�retim üyesi ve ö�rencile-
rinden olu�an Balkan Müzikleri Toplulu�u Orkestras�,

Balkan ülkelerine turne düzenlemeye haz�rlan�yor

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kampanya çerçevesinde müşte-
rilere ücretsiz dağıtılmak
üzere 1 milyon adet tebrik

kartı bastıran Şirket, Ramazan
Bayramı öncesindeki 5 iş günü için-
de postaya verilecek yurt içi Posta
Kargosu ve APS Kurye gönderilerin-
de ise yüzde 25 indirim uygulaya-
cak. Türkiye’nin 176 yıllık köklü
kurumu PTT A.Ş., özel gün ve hafta-
larda düzenlediği kampanyalara bir
yenisini daha ekledi. Şirket,
Ramazan Bayramı hediyesini kar-
goyla ulaştırmak veya sevdiklerine
güzel bir tebrik kartı göndermek
isteyenleri mutlu edecek bir kam-
panyaya imza attı. PTT A.Ş.’nin
Ramazan Bayramı’na özel kampan-
yası kargo ücretinde indirimi ve
ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsı-
yor.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Buna göre Şirket, Ramazan
Bayramı’ndan önceki 5 iş günü için-
de (19, 20, 21, 22, 23 Haziran 2017)
postaya verilecek yurt içi Posta
Kargosu ve APS Kurye gönderilerin-
de yüzde 25 indirim uygulayacak.
Ayrıca, PTT A.Ş. tarafından Ramazan
Bayramı’na özel hazırlanan 1 milyon
adet tebrik kartı müşterilere ücretsiz
sunulacak. Tebrik kartları PTT A.Ş.
işyerlerinden temin edilebilecek.

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.),
Ramazan Bayram�’na özel bir kampanya düzenledi

RAMAZAN BAYRAMI’NA
ÖZEL KAMPANYA

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi
Devlet
Konservatuarı Prof.

Dr. Poyraz Ülger
Salonu'nda ilk konserini
veren orkestra,
Bulgaristan, Makedonya,
Yunanistan, Kosova,
Romanya, Bosna Hersek,
Arnavutluk ve
Karadağ'da sahne alacak.
Turne hazırlıklarına
müzisyen 2 öğretim
görevlisi ve 8 öğrenciyle
devam eden orkestra,
eserleri Türk müziği ens-
trümanlarından kanun,
ud, ney, kaval, zurna ve

davulu kullanarak icra
ediyor. Topluluk danışma-
nı ve TÜ Devlet
Konservatuarı Müdürü
Doç. Dr. Ahmet Hamdi
Zafer,
www.edirnehaber.org
sitesinin Anadolu
Ajansı’na dayandırarak
verdiği habere göre;
orkestranın geleneksel
müziğe akademik yorum
getirdiğini söyledi.
Konserlerde geçmişi
bugünle buluşturacakları-
nı belirten Zafer, "Balkan
üniversiteleri arasında
Trakya Üniversitesi'nde
kurulan bu topluluk ve
orkestrası bir ilktir.
Konserlerle hem soydaşla-
rımızla bir araya geleceğiz

hem de Balkan kültürünü
yaşayacağız. Orkestradaki
müzisyen arkadaşlarımız
Balkan müzikleriyle iç içe
olan çok değerli sanatçıla-
rımız. İnşallah Balkan
ülkelerinde vereceğimiz
konserlerde soydaşları-
mızla güzel buluşma
yaşayacağız." diye konuş-
tu. TÜ Devlet
Konservatuarı Öğretim
Görevlisi ve orkestranın
şefi Sela Can Dökmeci ise
konserlerde "Arabaya Taş
Koydum", "Vardar Ovası",
"Çalın Davulları", "Aman
Bre Deryalar", "Bülbülüm
Altın Kafeste" gibi eserle-
rin yan sıra farklı Türk
müziği eserlerini de ses-
lendireceklerini aktardı.

BALKAN ORKESTRASI 
Balkan turnesine çıkıyor

PTT’DEN
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BELGRAD
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Sırbistan'da eski başba-
kan Aleksandar
Vucic'in cumhurbaşka-

nı seçilmesinin ardından
başbakanlık koltuğuna otu-
racak ve yeni hükümeti
kuracak isim ülke tarihinde-
ki ilk eşcinsel bakan olan
Yerel Yönetimler Bakanı
Ana Brnabic oldu. Brnabizc
aynı zamanda ülkenin ilk
kadın başbakanı olacak.
www.haberler.com’a göre,
Cumhurbaşkanı Vucic, yeni
hükümeti kurmak üzere
Brnabic'i görevlendirdiğini
açıkladı. Bu kararı vermenin
kendisi için kolay olmadığı-
nı söyleyen Vucic, bunun ne
iktidardaki Sırp İlerleme
Partisi (SNS) ne de başka
biri için yenilgi anlamına
geldiğini, aksine en iyi
çözüm olduğunu ifade etti.
Vucic, geçen yılki seçimin

ardından kurulan hükümet-
te yer alan partisiz bakan
Brnabic'in, yeni hükümetin
güvenoyu alması için mec-
liste gerekli çoğunluğa sahip
bulunduklarını kendisine
bildirdiğini söyledi.

MUHAFAZAKÂR 
SIRBİSTAN'DA 

BİR İLK

Öte yandan, Sırbistan'ın ilk
kadın ve aynı zamanda ilk
eşcinsel başbakanı olacak
Brnabic ise yeni hükümeti
kurmakla görevlendirilmek-
ten onur duyduğunu belirte-
rek, "Cumhurbaşkanımıza
bana güvendiği için teşek-
kür ediyorum. Üstleneceğim
sorumluluğun bilincinde-
yim" ifadesini kullandı.
Brnabic'in başbakanlığında
kurulacak yeni hükümette
yer alacak isimlerin 22
Haziran'a kadar açıklanması
bekleniyor.

Muhafazakâr S�rbistan 
BU KARARLA �A�IRTTI

VEL�KO GRAD�STE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki
Veliko Gradiste yakınlarında bulu-
nan yaklaşık bin yıllık Ram Kalesi,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edi-
lecek. 1,3 milyon Euro bütçeli projenin
kısa bir süre önce başlatılan restorasyon
çalışmalarının 2018 yılında tamamlan-
ması planlanıyor. Sırbistan Başbakan
Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve
Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic
ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju
Bilgiç'in de aralarında bulunduğu heyet,
kaledeki restorasyon çalışmalarını yerin-
de inceledi. Bakan Ljajic, burada yaptığı
açıklamada, TİKA'nın desteğiyle resto-
rasyon çalışmalarının devam ettiğini
belirterek, 600 yıl boyunca bu önemli

kalenin onarılması için hiçbir adım atıl-
madığına işaret etti. www.dunyabulte-
ni.net sitesine göre; Ram Kalesi'nin hem
bölge hem de Sırbistan için önemli bir
turizm potansiyeli olduğunu vurgulayan
Ljajic, kalenin restorasyonu ile birlikte
sundukları turizm imkânlarını da geliş-
tirmek istediklerini söyledi. Bölgeyi ziya-
ret eden turist sayısını artırmayı hedefle-
diklerini kaydeden Ljajic, bunun bölge-
nin ekonomik anlamda kalkınması için
de önemli olduğunu ifade etti. Ljajic,
Tuna Nehri üzerinde Ram Kalesi gibi
yedi kale bulunduğunu anımsatarak,
ülkenin sahip olduğu bu potansiyelin
daha önce yeterince kullanılmadığını
kaydetti. Türkiye'nin Belgrad
Büyükelçisi Bilgiç de TİKA'nın iki ülke
arasında dostluk köprüsü kurmaya
devam ettiğini vurgulayarak, Ram
Kalesi'nin restorasyonu projesinin çok
önemli olduğunu söyledi. 

ZAGREB - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de,
Güneydoğu Avrupa İşbirliği
Süreci Parlamenter Asamblesi

(GDAÜ PA) Genel Kurul toplantısı
yapıldı. Toplantıya Bosna Hersek,
Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Kosova, Karadağ,
Slovenya ve Moldova temsilcilerinin
yanı sıra Türkiye adına TBMM
Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi
katıldı. www.haberler.com’a göre:
Hamzaçebi, GDAÜ PA'nın Balkan
ülkelerinin ortak iradesini ve özgün
sesini yansıtan bir iş birliği forumu
olduğunu ifade ederek "Her alanda
büyük bir potansiyel barındıran
Balkanlar'da kalıcı güvenliğin, istikrar,
barış ve refah ortamının sağlanması
ortak vazifemizdir. Bu itibarla geçmişte-
ki çatışmalardan ve bölünmelerden
gerekli dersleri çıkarmamız, aramızdaki
iş birliğini ve dayanışmayı geliştirme-

miz gerektiğine inanıyorum." dedi.
Türkiye ile Balkan ülkelerinin sadece
ortak geçmiş ve değerlerle birbirine
bağlı olmadığına işaret eden
Hamzaçebi, Türkiye'nin Balkan ülkele-
rinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üye-
lik süreçlerini de desteklediğini söyledi.
Hamzaçebi, Balkan ülkelerinin AB üye-
liğini temel hedef haline getirmeleri
gerektiğini belirterek "Türkiye'nin de
hedefi AB'ye tam üye olmaktır. Bu bağ-
lamda, son dönemde kaydedilen olum-
lu gelişmeleri hem bölgenin hem de
Avrupa'nın geleceği açısından önemli
merhaleler olarak değerlendiriyoruz."
diye konuştu. Bosna Hersek Temsilciler
Meclisi Başkanı Sefik Dzaferovic de
GDAÜ PA'ya katılan ülkelerin sadece
siyasi değil ekonomi, güvenlik, sosyal
ve daha birçok alanda iş birliği geliştir-
diğini söyleyerek Bosna Hersek için AB
üyeliğinin hem siyasi hem de ekono-
mik açıdan iyileştirici güç olacağını söz-
lerine ekledi.

H�rvatistan'da GDAÜ PA Genel Kurulu

S�rbistan �slam Birli�i ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Merhamet
Derne�i, S�rbistan'�n ba�kenti Belgrad'daki Zemun Polje semtinde
bulunan y�k�k mescit in�aat�n�n önünde iftar program� düzenledi

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan İslam Birliği ve
Bosna Hersek'te faaliyet
gösteren Merhamet

Derneği, Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'daki Zemun Polje sem-
tinde bulunan yıkık mescit
inşaatının önünde iftar progra-
mı düzenledi. Geçtiğimiz hafta-
larda "inşaat izni olmadığı"
gerekçesiyle Sırp makamlarınca
yıkılan mescidin önünde
düzenlenen iftar programına
200'den fazla vatandaş katıldı.
www.haberler.com’a göre;
Diyanet İşleri Başkanlığı temsil-
cisi Hüseyin Yılmaz, burada
yaptığı açıklamada, yıkık mes-
cit inşaatı karşısında şaşkınlık
yaşadığını ifade ederek,
"Mescidi bu halde gördüğümde
bir süre kendime gelemedim.
Bu kabul edilemez bir durum.
En kısa sürede çözüme kavuşa-
cağına inanıyorum." dedi.
Zemun Polje'nin bağlı olduğu
Srem Müftüsü Emin Zejnulahu
da Sırbistan İslam Birliği'ne
bağlı mescidin akıbeti konu-
sunda hükümetten cevap bek-
lediklerini belirterek, mescidin

yeniden inşa edilmesine yöne-
lik taleplerinin önümüzdeki
günlerde netlik kazanacağını
söyledi.
Merhamet Derneği Başkanı
Hajrudin Sahic ise ramazan ayı
boyunca Bosna Hersek dışında
iftar organize etmeyi planladık-

larını ifade ederek, "İftarın
bereketini bu akşam Zemun
Polje'de paylaştık. Yıkılan mes-
cidin Müslümanlar arasında
yarattığı hayal kırıklığını payla-
şıyor ve sorunun en kısa sürede
çözüme kavuşturulmasını
temenni ediyoruz." diye konuş-

tu. Sırbistan İslam Birliği yetki-
lileri, inşaat izinleri olmadığını
ancak binanın kaydı için başvu-
ruda bulunduklarını belirtir-
ken, aynı bölgedeki 500 kadar
evin ve burada inşa edilen kili-
senin de inşaat izni olmadığını
ileri sürmüştü.

T�KA, Sırbistan'daki 
Ram Kalesi'ne dokundu

Aziziye’de bir evva-
bin vaktidir.
Ah�ap kubbesin-

de, yüz y�llar�n yorgunlu-
�unu iliklerine kadar his-
seden Pay-i Taht bakiyye-
si k�blegah, ana gövdeden
kopar�l���n�n hüznüyle
a�lamakl�. Ye�il zemin üzerine
sar� ay y�ld�z yastayd�.

‘Eyvah! Ne yer, ne yar kald� /
Gönlüm dolu ah u zar kald�!’
K�n�na sokulmu� sadaret k�l�c�,
hilal ile haç’�n sur’a dek süre-
cek kavgas�na ayarl�yd�.
‘Kavgam karanl��a, güne�
ad�na…’

Ak sakall�lar, göynekleri �sla-
n�rcas�na gözya�� döküyor, ak
saçl�lar bir emperyal plan�n al�p
götürdü�ü vahdeti, ye’se kap�l-
madan an be an bekliyorlard�.
Ak gönüllerse daha bir deli�-
men, “Biz de ana yurdu kurtar�-
r�z, nifaktan infaka döner
sokaklar, çar��lar… Bir prens
u�runa dökülürse kanlar, u�rar-
sa belaya milyonlar; girerse
Balkanlar ate� çukurunun
içine… Zulüm sa�nak sa�nak
inerse Belgrad’dan,
Zagreb’den… ötelerde
Berlin’den. Ko�ar�z imdad�na,
Al-i Osman Yurdu’nun. Be�
as�rd�r Sancak inmedi minber-
den. Ne kara günler gördük, ne
elemler sard� Drina’n�n ba�r�n�.
Katolik kat�l���, Protestan ba�-
nazl��� sarm��ken benli�imizi,
bir Fatih yürekti kimli�imize
kavu�turan.

AL�YA DEDE, 
TORUNUN OLDU

“Aliya dede, torunun oldu…!”
“Ali �zzet olsun ad�. Ali gibi
Seyfullah, ezilen tüm halklara
bir �zzet yürek olsun!”
Bedeni onu de�il, o bedenini
ta��yordu sanki. Kunda�� kal-
d�rd� gururla, Bo�nak �ivesiyle
okudu kula��na Bilalce. Sava
bir ba�ka akmaktad�r, geceye
kar��an bir gurup vakti. Önce
�ehrin ad�n� koydu, sonra toru-
nunun. �amaç’tan Aziziye’ye
bir Kutlu Yürüyü�’tü onunki…
Osmanl�’da bir subayd�, gönül-
lerde bir kahraman.
‘E�ilmeden, y�k�lmadan’ Henüz
ikisindedir Ali �zzet. H�rvat
Usta�alar�n nankör sesleri duyu-
lur, S�rp Çetniklerin vefas�zl���.
Sokaklar�na yüre�ini koydu�u
Balkanlar’�n Üsküdar’�na al�p
götürür bir rüzgar. Vatan
Saraybosna’d�r, asra yakla�an
ömründe. Yedisinde
‘Errahman’ dinler. On ikisinde,
ayr�l�klar� rahmete çevirecek
mesaj�: ‘Irk u�runa sava�an
bizden de�ildir, �rk u�runa
ölen bizden de�il!’ Halk�n�n,
giderek içlere çekili�ini hazme-
demiyordu. On alt�s�nda ömür-
lük misyonunu ku�anm��, s�cak
yuvas�na ‘Veda!’ etmi�ti.
Yata��, buz kesen sokaklar…
yorgan� gökyüzü. Bo�nak,
Arnavut, Türk, Pomak, Çingene
karde�leriyle, Balkanlar�n
Sö�üt’ünü kurmak üzere ahit-
le�mi�ti. �lk Cihan Harbi söküp
atarken birli�i, ikincisi ‘Böl,
parçala, yut’u tezgahl�yordu,
Yesrib’e. SS, Usta�a’ya sözde
devletini kurdururken, Frenk’in
Grek’e yapt���n� uyguluyordu,
ad�m ad�m.

USTA�A’NIN 
AL�YA’YA CEBR�

Ate�e el uzat�l�r m�yd�, ma�a
varken?…
Usta�a’n�n Aliya’ya cebri, Zorlu
Bir Adam’a çok dokundu:
“Kiral�k katilimiz ol, yoksa!...”
“Sizin askeriniz olmaktansa…
!”

Saraybosna, güzel yurt,
bölünmü�tü bir daha. Bir tarafta
Ak�nc� Yürekler, di�er yanda
Çetnik aymazl���. Partizanlar,
çi�nerken ecdad yadigar�n� bir
kez daha, Gradacac’dan
Ba��ehir’e dü�tü yolu. �mdada
ko�maya, uzak yak�n akraba-
ya…
Prangalarla tan��t� genç bilekle-
ri. Yüre�ine asla vurulamazd�,
ancak bedenine… Genç bir
muvahhiddi, tarihe not dü�en.
Kahramanlar ya�ar, tarihçiler
yazard�.

Mapus dam� Yusufça bir uzlet-
ti. ‘Garip pencerecik, küçük,
darac�k / Dünyaya kapal�,
Allah’a aç�k’
Zenitsa ç�rakl�k, Stolac kalfal�k,
Bele ustal�k y�llar�yd�, hürriyete
ad�m ad�m. Bin bir gece masal-
lar�n� and�ran, bin bir imtihan
gecesi. Devirler de�i�se de
de�i�mezdi totemler. Dün
Karun, Nemrut… bugün Hitler,
Tito… B�roz da ilahl�k yar���na
girdi, halefleriyle. Eski K�ta’da
direnen, direndikçe özgürle�en
Yusuf Yüzlüler vard�, ad� �ehit-
lerle yaz�lan. ‘Onlar�n bir
tuza�� varsa…!’
Varl��� uykular�n� kaç�r�yor,
lakin ba� edemiyordu. Sinecek
gibi de�ildi. Hem, Drina’n�n
Çocuklar�’na tutsakl�k yara��r
m�yd�? Yeni Beleneler bekli-
yordu, mazlum ve bir o kadar
ma�rur co�rafyay�. Be� y�la
hüküm giydi Aliya. Nasibine
dü�en be� y�l! ‘Bana
m�s�n?’ demiyordu, lakin.
‘�ahit ol Ya Rab!’ hayk�r���
maltay� inletiyordu. ‘Say�m
var, maltada hizaya dizil /
Tek yekun içinde yaz�l ve
çizil!’ Gönlü ile beyni aras�nda
mekik dokuyan kalemi, kainat�n
s�rlar�n� açt� ona. Manifesto idi,
alemi ku�atan solu�u. Nil’in
Çocuklar� Kutub ile Benna,
yolunu gözlüyor; süre daral�-
yordu. �kinci Yusufiye’ye ald�r-
mad� bile. Be� kere üç yüz alt-
m�� be� daha vard�, yürek fethi-
ne. Be� bin kere olsa ne ç�kar-
d�?
“Yapt���n�n hatal� oldu�unu
söyle!” rü�veti tutmad�. De�il
mi ki Kutlu Önder: “Sa� elime
güne�i, sol elime ay’� verse-
ler…!” demi�ti.

SDA B�R UMUTTU

SDA bir umuttu, hür beyinlere.
Etkisi Tuna’dan Sava’ya,
Adriyatik’ten Drina’ya… sard�
bütün bir yurdu. Ravza’dan
yay�lan bir esintiydi, fetihten
bir mu�tu. Bedenler de�il,
yürekler yar���yordu Anadolu
hinterland�nda. Gazi
Hüsrev’den kalan. Rakipleri
birle�tikçe da��l�yor, ‘Sen onla-
r� birlik zannedersin. Onlar�n
kalpleri paramparçad�r!’ bir
kez daha tahakkuk ediyor…
niyet halis olunca da ak�bet
hayr oluyor, ’Nice az topluluk-
lar, çok topluluklara galip
geliyor’du. Milo�, Periç,
Karad, Milad… �eytan�n dört
atl�s� bo� durmuyor, birli�e göz
dikiyor, bir ba�tan bir ba�a kana
bulanan ecdad yurdu, muhacir
ota�� oluyordu. Çanakkale’de
mezarlar� kaybolmu� yi�itlerin
ittifak� misali, Moro’dan
Rabat’a… insanl�k onuru, çen-
tik-usta�a tezgah�n� bo�a ç�kar�-
yor, yetmi�indeki ihtiyar deli-
kanl�, her sabah oldu�u gibi
tünellerden varo�lara erzak ta��-
yordu. Ömer’in, modern ça�a
bir izdü�ümüydü sanki!
Yenilgi üstüne yenilgi tadan
kahpe tuzak, ac�s�n� silahs�zdan
ç�kar�yor, bir Amsterdam kal-
le�li�iyle, Goradze /
Srebrenitsa, ada� oluyor
Halepçe / Hama karde�leriyle,
‘�ehit kentler’ kervan�na iki
müsemma kat�l�yor, �kbal’in
Pakistan’�, �zzet’in Bosna’s�
yüz y�l� taçland�r�yordu.

KÜRSÜDEK� ADAM

Kürsüdeki adam, daha da dev-
le�iyor, uzaklara tak�lan bak��-
lar� maveray� gözlüyordu.
“Tarihimizi kanla yazd�k.
Evlerimiz yak�l�p y�k�ld�.
Dü�manlar�m�z mert de�ildi.
��te toplu mezarlar!
Çok �ükür ayaktay�z. Hamd
ediyorum ki elimde dalgala-
nan bayra�� teslim edece�im
yüz binler var. Selam sana ey
halk�m!”
�ki Bin Üç… Ekim’in On
Dokuz’u… Saraybosna
Milyonlar hep bir a��zdan:
“Selam sana Aliya, yolun aç�k
olsun! �ehitlere selam!”

Tarık Sezai KARATEPE

DR�NA: AL�YA 
SEN� HATIRLAR!

S�rbistan �slam Birli�i’nden
SIRB�STAN’A DERS
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Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi K�v�lc�m K�l�ç, Kosova'da kurula-
cak yeni hükümetin ülkedeki FETÖ okullar�n�n kapat�lmas� konu-
sunda somut ad�m ataca��na ili�kin umutlu oldu�unu ifade etti

PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç, Kosova'da kurulacak yeni hükümetin
ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması

konusunda somut adım atacağına ilişkin umutlu
olduğunu ifade etti. www.haberler.com sitesinin
haberine göre; Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi
Kıvılcım Kılıç, Türkiye Maarif Vakfı tarafından
açılan "Uluslararası Kosova Maarif Okulları" ilk
öğretim okulunu ziyaret etti. Maarif Vakfı okulun-
da incelemelerde bulunan Büyükelçi Kılıç, bera-
berindeki Kosova ile Türkiye temsilcileriyle birlik-
te okulu gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Kılıç,
okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, 15
Temmuz'dan sonra mücadelelerinin yurt dışında
da çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek
terör örgütü FETÖ'nün Kosovada'ki okullarına
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Büyükelçi
Kılıç, "Eğitim alanı çok önemli bir alan. Çünkü bu
örgütün yuvalandığı ve yapılandığı en önemli
sektörlerden birisi. Maalesef Kosova'da da bunu
görüyor ve yaşıyoruz" dedi. "Şuana kadar Kosova
makamlarıyla temaslarımız oldu, belli bir noktaya
da getirdik, ancak şu an ülkede bir seçim yapıldı.
Seçimlerden sonra oluşturulacak hükümetin bir
an önce kurulmasını, bizim beklentilerimizin ve
işbirliğimizin bundan sonraki süreçte de ne yönde
devam edeceğinin takibini yapmayı istiyoruz"
diyen Kılıç "İnşallah bir an evvel hükümet kuru-
lur, kadrolarla birlikte işbirliğimize devam ederiz"
ifadelerini kullandı. Büyükelçi Kılıç, Maarif
Vakfı'nın, eğitim standardını daha üst çıtalara taşı-
yarak eğitim öğretim faaliyetlerini önümüzdeki

yeni eğitim öğretim yılında başlatacağını belirte-
rek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, bayrağımızın
dalgalandığı okul olarak Maarif'in hep arkasında-
yız, devletimizin desteği her zaman arkasındadır.
İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim sezonundan
itibaren Maarif Vakfı Kosova'ya çok kuvvetli bir
giriş yapıyor. Hedef kaliteli eğitim" dedi. Türkiye
Maarif Vakfı'nın Kosova Genel Müdürü Mesut
Özbaysar, Kosova'da Türkiye Maarif Vakfı'nın
dünyada açmış olduğu okullardan bir tanesi

olduğunu kaydederek, Prizren kentinde de yakın
bir tarihte okul açılacağını belirtti. Özbaysar,
Türkiye'nin güvenli eğitim modelini Kosova'da
da uygulamayı hedeflediklerini ifade ederek
Kosova'daki ailelerin çocuklarını Maarif okulları-
na güvenle getirebileceklerini belirtti. Okulun sağ-
ladığı teknolojik imkanlarla öğrencilerin uluslar-
arası arenada yarışabileceğini söyleyen Özbaysar,
bütün imkanları kullanarak güzel bir eğitim
modeli çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

�nsanl���n ruhu o mükemmel �ükür
ile süslenmi�se, ya�amlar�, hayatlar�
ve kalplerdeki memnuniyet tohumla-

r�n� güzelliklerle filizlendirip ye�ertir.
�ükür herkeste bulunmayan çok güzel
bir duygudur. Allah’a �ükür r�z�klar�
art�rmakla beraber, insanl���n hiçbir iste-
�i geri çevrilmemekte olan çok güzel bir
duygunun kelam�d�r. Cenab� Allah, hak
kitap olan Kuran’� Kerim’de �öyle
buyuruyor: “Hani Rabbiniz �öyle
buyurmu�tur: Andolsun, E�er �ükreder-
seniz elbette size nimetimi daima art�r�-
r�m. E�er ki nankörlük ederseniz hiç
�üphesiz ki azab�m çok �iddetlidir.”
(�brahim Suresi – 7.Ayet) Allah’a
�ükür, Cenab� Allah’�n verdi�i nimetleri
sürekli olarak yerinde kullanmakt�r.
Allah’a �ükür, gizli ve a�ikar tüm aza-
larla yarat�lan her �eyin gerçek sahibi
olan yaln�zca Allah’a itaat etmektir.
Allah’a �ükür, Cenab� Allah’a kalben
sayg� ve sevgi besleyerek yap�lan ve de
yap�lmak istenen ba�ta çirkin günahlar-
dan olmak üzere tüm günahlardan
kaç�nmakt�r. Allah’a �ükür, nimeti
verene daima sayg� duyarak hürmet
etmek ve O’na kar�� küfran-� nimette
bulunmamakt�r. “Cenab� Allah’tan ne
dilediyseniz hepsini sizlere vermi�tir.
E�er ki Yüce Allah’�n bunca nimetini
birer birer saymaya kalk���rsan�z hiçbir
zaman bitiremezsiniz. Gerçekten insan
pek zalim ve nankördür.” (�brahim
Suresi – 34.Ayet)

MUTLULU�UN G�ZL�
ANAHTARI

�nsan mutlulu�un en gizli anahtar�
Allah’a �ükretmektir. Allah’a �ükür, var
olan her �eyin Cenab� Allah’tan geldi�i-
ni bilen insan�n, Allah’a olan sevgisini,
te�ekkürünü gösteren en güzel ibadetler-
den biridir. Rabbimize �ükretmemiz için
birden fazla sebep sayabiliriz. Uyurken
uykunuzdan sizleri uyand�ran, tam öle-
cekken sizleri tekrardan dirilten, hastay-
ken tekrardan sa�l���na kavu�turan ve
sizleri eski sa�l�l���na kavu�turan yal-
n�zca Cenab� Allah’t�r. Görmenizi, duy-
man�z�, konu�man�z�, yürümenizi,
yemenizi, ko�man�z�, nefes alman�z� ve
var olan tüm güzellikleri sürekli olarak
ya�aman�z� sa�layan yaln�zca ebedi olan

Cenab� Allah’t�r. “Yaratan, hiç
yaratmayan gibi midir? Art�k ö�üt
al�p dü�ünmez misiniz? E�er
Allah (c.c) nimetlerini saymaya
kalk��acak olursan�z, onu bir
genelleme yaparak bile sayamazs�-
n�z. Gerçekten Allah, ba���layan
ve esirgeyendir.” (Nahl Suresi, 17.
– 18. Ayet) Ahir zaman noktas�n-

da insanlar�n birço�u Allah’a �ükret-
mekten tamamen uzakla�t�klar� bir
dönemin içerisinde yüzmektedirler.
�çerisinde yüzdükleri dönemde insanlar
Allah taraf�ndan verilen nimetlerin
tümünün Allah (c.c) taraf�ndan verildi-
�ini tamamen unutmakla beraber, ebedi
olmayan dünya hayat�na büyük h�rslarla
ba�lanm��lar. Sahip olduklar� maddi ve
manevi her türlü zenginlikleri kendile-
rinden bilirler. Elde ettikleri (sözde)
nimetleri kendilerinin çabalar�yla, zeka-
lar�yla ve hak ederek elde ettiklerine
inan�r dururlar. Fakat bu �ekilde dü�ü-
nen insanlar�n, gerçekte Cenab� Allah’a
kar�� çok büyük bir nankörlük içinde
olduklar� kesin olarak bilmelidirler.
Neden mi? Çünkü insanl��a verilen tüm
nimetlerin sahibi yaln�zca Yüce
Allah’t�r. Yüce Allah Ayeti Kerim’sin
de �öyle bildirir: “Nimet olarak sizlere
ula�an her ne varsa, Allah’tand�r. Sonra
sizlere bir zarar dokundu�unda (yine)
ancak O’na yalvarmaktas�n�z. Sonra siz-
den zarar� kald�rd���nda, sizden bir grup
(hemen) Cenab� Allah’a �irk ko�ar;
Kendilerine verdiklerimize kar�� nan-
körlük etmek için. Öyleyse yararlan�n,
ilerde bileceksiniz.”  (Nahl Suresi – 53.
– 55. Ayet) Yüce Allah’�n nimetlerine
kar�� nankörlük yapmaya zorlanmak ve
�ükürden uzakla�t�rmak �eytan�n en
büyük oyun ve de taktiklerinden bir
tanesidir. Bu �ekilde insanlar� inkara
yakla�t�rmakta ve Cenab� Allah’�n
yolundan sapt�rmaktad�r. �eytan�n bu
sinsi oyun ve taktikleri Kuran’�
Kerim’de �öyle bildirilir.“Sonra muhak-
kak arkalar�ndan, önlerinden, sa�lar�n-
dan ve sollar�ndan sokulaca��m. Onlar�n
ço�unu �ükredici bulmayacaks�n.”
(Allah) dedi: “K�nan�p alçat�lm�� ve
kovulmu� olarak oradan ç�k. Andolsun,
onlardan kim seni izlerse, cehennemi
sizlerle dolduraca��m.” (Araf Suresi –
17. – 18. Ayet) Allah’a �ükür, öyle
güçlü bir eylemdir ki; o kelimeyi duy-
mak haf�zas� olan suyu bile farkl�la�t�r-
makla beraber insan�n yüre�ini, ya�am�-
n�, dünyas�n� ve en önemlisi de ebedi
olan ahretini en güzel hale getiriyor.
Allah’a �ükür, insan�n güzelle�ti�inin
ve Cenab� Allah’�n nuruna kavu�tu�u
an�n kan�t�d�r. Allah’a �ükür edenlerden
olman�z dile�iyle…

Mehmet KIZILKAYA

ALLAH’IN 
HUZURUNA 
�ÜKREDEREK 

ÇIKIN

PR�ZREN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği organi-
zasyonu ile Beykoz Belediyesi

tarafından kardeş şehir Prizren'de
düzenlenen iftar yemeğine bin 500
Kosovalı katıldı. www.haberler.com’a
göre: bu yıl 4. kez düzenlenen iftarda,
iki kardeş belediye ve iki dost ülke
kardeşlik ilişkilerinin artarak devam
etmesi dileklerini ifade edildi. İftara
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı
Muharrem Kaşıtoğlu, T.C Prizren
Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova
Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Gülen Aksu Türker, Prizren ve
Beykoz belediyeleri meclis üyeleri ile
bin 500'ü aşkın davetli katıldı. Gece
Balkan Türk Müziği Derneğinin
tasavvuf müziği konseriyle başladı.
DHA'ya konuşan Beykoz Belediyesi

Başkan Yardımcısı Muharrem
Kaşıtoğlu, Beykoz Belediyesi tarafın-
dan 4 yıl boyunca kardeş belediye
olan Prizren Belediyesi'nde iftar
düzenlediklerini söyledi. Prizren
Belediyesi'yle kardeş belediye olması-
na rağmen son 3 yıldır Prizren

Belediyesi Başkanı Ramadan
Muya'nın iftar yemeğine katılmama-
sını yadırgayan Kaşıtoğlu, 'Biz binler-
ce kilometre uzaklıktan geliyoruz,
Belediye Başkanı Ramadan Muya'nı 5
dakikalık mesafeden katılmaması biz
kardeş belediyeyi üzmektedir' dedi.

PR��T�NE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'da yapılan seçimler
sonrasında Kosova
Demokratik Türk Partisi

seçimde iki milletvekili çıkardı
Kosova Demokratik Türk Partisi
Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçim-
lerin tamamlanması ardından yaptı-
ğı açıklamada, KDTP’nin bu seçim-
lerden başarılı şekilde çıkarak, belir-
lenen hedeflere ulaşıldığını belirtti.
www.dunyabulteni.com’un Time
Balkan Haber sitesinden aldığı habe-
re göre Yağcılar imzalı bildiride şu
ifadelere yer verildi; “2017 Kosova
Meclis Seçimleri tamamlanmıştır.
Seçimlerin huzurlu ve sorunsuz geç-
mesinden dolayı memnuniyetimizi
ifade eder, tüm seçmenlere katılımla-
rından dolayı teşekkür ederiz.
Kosova Demokratik Türk Partisi ola-
rak bu seçimlerden başarılı çıkmış ve
belirlediğimiz ana hedeflere ulaştığı-
mızın memnuniyetini yaşadığımızı
bildirmek isteriz. KDTP ve MSK

verilerine göre partimiz iki milletve-
kili kazanmış ve diğer partiyi büyük
farkla geride bırakmıştır. Prizren’de
4 bin 600 oyla 4.sırada olmak üzere
729 oyla Mamuşa’da 1. parti, deva-
mında Gilan 552, Priştine 464,
Vuçitırın 332, Mitroviça 141, Yalova
82 ve diğer 200 oyla, yaklaşık toplam
7 bin 100 oyla Kosova genelinde 5.
siyasi oluşum olarak seçimler tabela-
sında yer alıp, Sırp olmayan toplu-
luklar arasında kazanılan oylarla 1.

parti olark çıkmışızdır. Bu sonuçlara
göre KDTP aynı inanç ve gururla
Kosova Meclisi ve hükümetinde yer
alacak, toplumumuzu temsil edecek-
tir. Bu vesileyle tüm seçmenlerimiz,
partililer, adaylar ve seçim komisyo-
nu üyelerine teşekkür eder, resmi
yayınlanacak sonuçların devletimi-
ze, toplumumuza ve partimize
hayırlı olmasını diler, yeni seçilen
milletvekillerini tebrik eder, saygıla-
rımı sunarım.”

�PEK - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'nın batısındaki İpek şehrinde bu yıl dör-
düncüsü düzenlenen İpek Kitap Fuarı açıldı.
Kosova Kültür ve Gençlik Bakanlığı, İpek

Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yunus Emre
Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen fuara Türkiye'nin
yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan
yayınevleri katıldı. İpek Belediye Meclisi Başkanı

İslam Husaj, fuarın açılışında yaptığı konuşmada,
İpek şehrinin en önemli etkinliklerinden biri olan
kitap fuarını gelecekte de sürdürmek istediklerini
söyledi. www.dunyabulteni.net’e göre; Priştine
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker de
her geçen yıl etkisini artıran bu etkinlikte yer almak-
tan memnuniyet duyduklarını ifade ederek
Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilen kitapları fuar
kapsamında okuyucularla buluşturacaklarını belirtti.

MAAR�F OKULLARI FETÖ 
OKULLARININ YER�N� ALACAK

KDTP seçimde iki milletvekili ç�kard�

BEYKOZ BELED�YES�’NDEN
1500 PR�ZRENL�’YE �FTAR

�pek Kitap Fuarı 4. kez kapılarını açtı
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BÜKRE� - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Bükreş
Program Koordinasyon Ofisi,

Romanya'nın başkenti Bükreş'te
Romanya Müslümanları
Müftülüğü ile yaklaşık 200 kişinin
katıldığı bir iftar programı düzen-
ledi. www.haberler.com’a göre;
TİKA'nın Bükreş'de geçen yıllarda
da gerçekleştirdiği, artık geleneksel
hale gelen iftar programına,
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Mehmet Köse,
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi
Osman Koray Ertaş ile diğer ülke-
lerin büyükelçileri, Romen yetkili-
ler, siyasetçiler, farklı dinlerin tem-
silcileri ve diğer davetliler katıldı.
Romanya Din İşleri Devlet
Sekreteri Victor Opasci, burada

yaptığı konuşmada, TİKA'yı
Türkiye Cumhuriyeti Bükreş
Büyükelçiliği ve Romanya
Müslümanları Müftülüğü ile işbir-
liğinden ötürü tebrik etti, iftar
programının gerçekleştirilmesinde
emeği geçen herkese teşekkürlerini

iletti. Opasci, Romanya'nın etnik ve
dini kimliklere hoşgörü açısından
örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Büyükelçi Ertaş ise Romanya'ya
Müslüman Türk-Tatar soydaşlara
karşı benimsediği kucaklayıcı poli-
tika sebebiyle teşekkür etti.

Bulgaristan Ba�bakan� Boyko Borisov, Türkiye-Avrupa Birli�i (AB)
ili�kilerine yönelik, "Birkaç y�l önce büyük göç dalgas� Türkiye tara-
f�ndan tutulmam�� olsayd�, bütün Avrupa'y� silip süpürebilirdi” dedi

Borisov Türkiye’nin
NABZINI ÖLÇTÜ

KÖSTENCE
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Ülkede bu yıl ilki kutlanan
Türk Dili Bayramı çerçeve-
sinde Romanya Demokrat

Türk Birliği tarafından Köstence
kentinde çeşitli törenler düzenlen-
di. Köstence'nin çeşitli bölgelerin-
den valilik önünde bir araya gelen
yüzlerce Türk soydaş, geleneksel
Türk kıyafetleri ve Türk ve Rumen
bayrakları ve şarkılar eşliğinde
valilik binası önünden Türkiye'nin
Köstence Başkonsolosluğuna yürü-
dü. Başkonsolosluk binası önünde
korteji kapıda karşılayan
Türkiye'nin Köstence
Başkonsolosu Uygar Mustafa
Sertel, korteje katılanlara çiçek
verdi. www.haberler.com’a göre:
Sertel AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, "5 Haziran Türk Dili
Günü Bayramı dolayısıyla bugün
Köstence'de Demokrat Türk Birliği
tarafından bir dizi kültürel etkinlik
düzenlendi. Bu vesileyle etkinlikler
önce defileli yürüyüş ile başladı.
Başkonsolosluğumuzu ziyaret etti-

ler. Rumen makamlarına, bizlere
bu günü armağan ettiği, bu günü
bayram olarak ilan etmesinden
dolayı kendilerine teşekkür ediyo-
ruz. Bu güzel organizasyonda
emeği geçen herkese başarılar dili-
yorum." ifadelerini kullandı. "Türk
Dili Günü" kutlamaları, Köstence
Kültür Evi'nde Büyükelçi Osman
Koray Ertaş ve birçok Rumen üst
düzey yetkilinin katılacağı, folklor
dansları ve konserlerin düzenlene-
ceği programla devam etti.
Demokrat Türk Birliği Milletvekili
Hüseyin İbrahim'in teklifinin,
Cumhurbaşkanı Iohannis tarafın-

dan 16 Kasım 2016'da yasa olarak
yürürlüğe konulmasıyla ülkede
her yıl 5 Haziran'ın Türk Dili
Bayramı olarak kutlanmasına karar
verilmişti. Yasa, Türk azınlıkların
yaşadığı bölgelerde Türk toplumu
üyelerinin kültürel etkinlikler orga-
nize ederek kutlamalar yapmasını,
finansal ve lojistik anlamda Rumen
kamu kuruluşları, yerel yönetimler
ve STK'ların destek vermesini ve
Türk dili eğitimi veren kurumların
"5 Haziran Türk Dili Bayramı"
gününde bu güne özel etkinlikler
düzenlemesini sağlıyor.

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Resmi ziyaret için Ankara'da bulu-
nan Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, Başbakan Binali Yıldırım

ile Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyet-
lerarası görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Borisov, Avrupa ile
Asya arasında bulunan bir ülke olan
Bulgaristan'ın aynı zamanda Avrupa aile-
sinin de bir üyesi olduğunu söyledi.
www.haberler.com’a göre: Başbakan
Borisov, ülkesinin ayrıca Türkiye ile
komşu olduğunu anımsatarak,
"Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilere çok
büyük önem veriyoruz. Türkiye ile önü-
müzdeki dönemlerde ortaklaşa birçok
alanda çalışacağız. Biz elimizden geldiği
kadar Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin
normalleşmesi yönünde çabalar sarf ede-
ceğiz." ifadelerini kullandı. Mülteci konu-
suna değinen Borisov, "O dönemde, Türk
yetkililerle gece-gündüz konuşuyorduk.
Ortak sınırımızı korumaya çalışıyorduk.
Çünkü bu sadece Bulgaristan'ın sınırı

değil aynı zamanda Avrupa'nın da dış
sınırı. Şu anda sınırımızda herhangi bir
baskı yok. Bunun başlıca nedeni Türkiye
ile AB arasında imzalanan anlaşmadır.
Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu
gerçekten saygıya değer. Çünkü bu akımı
bir anlamda sınırlardan uzak tutmayı
başardı." diye konuştu. Türkiye'nin
Bulgaristan'da çok büyük yatırımları

bulunduğuna dikkati çeken Borisov, yatı-
rımlar sayesinde 10 binin üzerinde Bulgar
vatandaşının iş bulduğunu belirtti.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,
dünyanın zor bir dönemden geçtiğini,
ortaklaşa çabalarla bu dönemden başarılı
şekilde çıkılması gerektiğini anlattı.
Borisov, son seçimde ülkesindeki
Müslümanların partisine gerçekten

büyük teveccüh gösterdiğini belirterek,
Müslümanların iki ülke arasında köprü
olduğunu söyledi. Borisov, "AB ülkelerin-
deki meslektaşlarımın da Türkiye ile iliş-
kilerini normalleştirmelerini bekliyorum.
Çünkü AB ekonomisi ile Türkiye ekono-
misi birbirine çok sıkı şekilde bağlı.
Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun
yaşanmaması gerekiyor." dedi. Borisov,
Türkiye'nin geleceğini AB'de gördüğünü
ancak son dönemde bir çok ülkenin
Türkiye'nin yerini AB'de görmediğini
anlatarak, bu alanda dışişleri bakanlıkları-
nın çok aktif bir şekilde çalışmaları gerek-
tiğini kaydetti. Borisov, sözlerini şöyle
tamamladı; "Çünkü biz Avrupa ile Asya
arasında bulunan potansiyeli yüksek iki
ülkeyiz." şeklinde konuştu. Bulgaristan
olarak 'Türkiye'nin üyeliğini garanti edi-
yoruz' dememiz gerçekçi olmaz. Çünkü
biz küçük bir ülkeyiz ama içinde bulun-
duğumuz aile ile komşumuz olan ülke
arasındaki ilişkilerin iyileşmesi yönünde
çok katkı sağlayabiliriz."

T�KA’dan Bükre�’te iftar programı

ROMANYA'DA
Türk Dili Günü kutlandı

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERG� YOKLAMA
TUTANA�ININ

HUKUK� MAH�YET�

Bilindi�i gibi yoklama i�lemleri vergi dairesi taraf�n-
dan, yoklama memuru eli ile yerine getirilmek
zorundad�r.  213 say�l� VUK’nun 127. maddesi hük-

müne göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefi-
yetle ilgili maddi olaylar�, kay�tlar� ve mevzular� ara�t�rmak
ve tespit etmektedir. Yoklama i�lemleri daha çok i�e ba�la-
ma, i�i terk, i� nev’inde de�i�iklik, mükellefiyetin durumun-
da de�i�iklikler, tasfiye i�lemleri vs. konularda yoklama fi�i
ile yap�lmaktad�r.  Yoklama fi�leri 3 nüsha olarak düzenle-
nir. Bir nüshas� mükellefe veya yoklama s�ras�nda mükelle-
fin personeline b�rak�l�r. Mükellef yoksa mükellefin ikamet-
gâh�n�n bulundu�u muhtarl��a tevdi edilir.  Yoklama i�lem-
leri bireysel ve konuya özgü yap�labilece�i gibi toplu yok-
lama �eklinde de yap�labilir.   
Yoklama i�lemlerinin süratle ve zaman�nda yoklama
memurlar� taraf�ndan gerçekle�tirilmesi zorunludur. Aksi
takdirde mükellefi bu konuda u�rayaca�� zarar ve ziyanlar
dikkate al�narak bu i�lemlerin 7 gün içerisinde yerine geti-
rilmesi gerekecektir. Yoklama i�lemleri her zaman yap�la-
bilir. Bu konuda mükellefe haber verilmez.  Yoklama
i�lemlerini VUK md. 128 uyar�nca  yoklama memurlar�
taraf�ndan yap�labilece�i gibi,  vergi dairesi müdürü,  yokla-
ma için  görevlendirilen kimseler veya vergi incelemesine
yetkili kimseler taraf�ndan  da yoklama i�lemleri  her
zaman  yap�labilir.  
Yoklama i�lemleri daha çok maddi olaylar�n  tespiti �eklin-
de  gerçekle�tirilir.  Yoklama memurlar�n�n  vergi incele-
mesi yetkisi yoktur.  Di�er taraftan, baz� yoklama memurla-
r�na özel  yetkili  yoklama memurlu�u görevi verilmi�tir.
özel  yoklama yetkili yoklama memurlar�,  daha çok  i�e
ba�lama, i�i terk, mükellefler ve mükellefiyetle ilgili maddi
olaylar�n  tespiti,  kay�tlar�  ve mevzular� ara�t�rmak, vergi
mevzuat� gere�ince  has�lat tespiti yapabilmek, yazar kasa
ile ilgili konulara tespitler yapabilmek, yol denetimlerinde
nakil  vas�talar� ile ilgili  ta��t pulu, yolcu listesi, fatura
veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile ta��ma irsaliyelerinin
muhtevas�   ile ta��nan  yolcu  ve mallar�n  miktar�  ve
mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak ve bu konuda tespit
etmek  gibi yetkileri bulunmaktad�r.  Yoklama memurlar�
görevli  ve yetkili olduklar�na ili�kin olarak  ve hüviyet
ibraz ederek mükellefe  bu �ekilde  kimlik  ibraz�ndan
sonra yoklama fi�ini düzenleyebilirler. Hakk�nda yoklama
yap�lan kimsenin  yetkili  adam�,  umumi vekili, muhasebe-
cisi, sürekli  personeli ve bunlara benzer kimseler olarak
tan�mlanabilir.   Yoklama muhatab�n�n   e�ine imza  at�la-
cak  yoklama fi�leri de  muteber  yoklama fi�i  olarak
kabul edilebilir.  Mükellefin  karde�inin verdi�i bilgiler ���-
��nda tanzim edilen  yoklama tutana��na dayal� olarak tar-
hiyat yap�lamaz. Yoklama i�lemlerinin vergi daireleri  tara-
f�ndan  k�sa zamanda sonuçland�r�lmas�  esast�r. 
Buna göre; 

a) Yeni i�e ba�lama ve özellikli durumlarda yap�lacak yok-
lamalar� ayn� gün, ayn� gün yap�lmas�n�n mümkün olma-
mas� halinde ertesi gün,
b) ��e ba�lama bildirimlerinin serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali mü�avir taraf�ndan imzalanm�� veya
yeminli mali mü�avirlerce tasdik edilmi� olmas� halinde 30
gün, 
c) Di�er yoklamalar� en geç 15 gün, içinde sonuçland�rmak
zorundad�r. 

SELAN�K - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir grup gösterici, kentte
bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı
protesto gösterisi yaptı www.haberler.com’a göre: bazı sol

grupların çağrısıyla kentteki Elefterios Venizelos heykeli önünde
toplanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla Egnatia
Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Netanyahu'nun kentte bir sina-
gogu ziyaret ettiği sırada gerçekleşen gösteride, İsrail ve siyo-
nizm karşıtı sloganlar atıldı. Filistin bayrakları taşıyan grup,

"Filistin için özgürlük" çağrısında bulundu. Yunan çevik kuvvet
polisinin güvenlik önlemleri aldığı gösteri, yaklaşık iki saat
sürdü. Gösteri olaysız şekilde sona erdi. Yunanistan, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in katılımıyla Selanik'te
düzenlenen yüksek düzeyli üçlü zirve boyunca üst düzey
güvenlik önlemleri alındı. Toplam 3 bin 500 polisin görev aldığı
önlemler kapsamında, zirvenin düzenlendiği Selanik Müzik
Sarayı'nın çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Zirve
boyunca bir sahil güvenlik botu nöbet tutarken, bir polis heli-
kopteri de gün boyu kent üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Netanyahu Yunanistan’da protesto edildi
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Makedonya'da nüfusunun yüzde 90'� Türklerden olu�an
Jupa kentinin belediyesi ile �anl�urfa'n�n Ceylanp�nar

Belediyesi aras�nda i� birli�i anla�mas� imzaland�
GOST�VAR’IN 

YEN� KARDE��; EYÜP 
GOST�VAR
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Eyüp Belediyesi,
Makedonya'nın kuzeyin-
de yer alan Müslüman

Türk ve Arnavutlar'ın yoğun
yaşadığı Gostivar şehriyle
"Kardeş Şehir" protokolü
imzaladı. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın, "Zaten
iyi ilişkilerimizin olduğu
Gostivar'la ilişkilerimizin art-
ması, kardeşliğimizin büyü-
mesini istiyoruz" dedi. Eyüp
Belediye Başkanı Remzi Aydın
ve ilçe protokolünden oluşan
50 kişilik ekip, Makedonya'yı
ziyaret etti. Eyüp'te bulunan
kurum ve STK temsilcilerin-
den oluşan heyet,
Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te kısa bir ziyaret yap-
tıktan sonra kuzey
Makedonya'da Müslüman
Türk ve Arnavutların yoğun
yaşadığı Gostivar kentine
geçti. Heyeti Belediye Başkanı
Nevzat Bejta karşıladı.
www.haberler.com’a göre;
Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın ve Gostivar Belediye
Başkanı Nevzat Bejta, Gostivar
Belediye Binası'nda Kardeş
Şehir Protokolü imzaladı.
İmza töreninde konuşan
Başkan Aydın, Eyüp ve

Gostivar arasında tarihi bağlar
olduğunu belirterek,
"İlçemizde her bölgeden
insanlar olduğu gibi,
Makedonya'dan ve
Gostivar'dan da çok sayıda
vatandaşımız yaşıyor. Bundan
dolayı her yıl Gostivar'a geli-
yoruz, burada iftarlar veriyor,
gönül coğrafyamızdaki insan-
larla kucaklaşıyoruz. İstiyoruz
ki kaynaşmamız artsın, turizm,
ekonomi ve diğer alanlarda
birbirimize katkımız olsun.
Zaten iyi ilişkilerimizin oldu-
ğu Gostivar'la ilişkilerimizin
artması, kardeşliğimizin büyü-
mesini istiyoruz. Bugün imza-
layacağımız kardeş belediye
protokolü bizim için çok özel.
Bu protokol olmasa bile biz
Gostivar'la ilişkilerimizi hep
iyi tutacağız. Buradaki insanla-
rımızın mutlu olması bizleri
de mutlu eder" dedi. Gostivar
Belediye Başkanı Nevzat Bejta
son üç yılda Eyüp
Belediyesinin Gostivar'a yaptı-
ğı katkılardan dolayı minnet-
tar olduklarını belirterek,
"Yapacağımız protokol ile iliş-
kilerimizi daha ileri bir nokta-
ya taşıyacağız. Birlikte yürüte-
ceğimiz projelerle hem
Gostivar hem de Eyüp için iyi
projeleri birlikte yürüteceğiz"
diye konuştu.

KALKANDELEN- BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan İftarları kapsamında, Makedonya'nın
Kalkandelen şehrinde 2 bin kişinin katıldığı
bir iftar düzenlendi. Türk, Arnavut ve

Boşnaklar'ın yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği,
500 yıllık Harabati Tekkesi'nde yapıldı. Eyüp
Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Balkan
İftarları kapsamında Gostivar şehrinin ardından
Kalkandelen'de de iftar yemeği verildi. Eyüp

Belediye Başkanı Remzi Aydın ve ilçeden kurum
ve STK'lardan oluşan 50 kişilik bir heyetin katıldı-
ğı iftar programına Türk, Arnavut ve Boşnak
Müslümanlar katıldı. www.haberler.com’a göre:
iftar öncesinde Harabati Tekkesi bahçesini doldu-
ran Müslümanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla
İstanbul'dan gelen konuklarına sevgi gösterisinde
bulundu. Kalkandelen Müftüsü Prof. Dr. Kani
Nesimi ve Kalkandelen eşrafının da katıldığı iftar
programında dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

500 yıllık tekkede Evlad-ı Fatihan'la iftar 

JUPA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve
beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-

dan tadilatı ve donanımı 3 yıl önce yapılan
Makedonya'nın batısındaki merkez Jupa Belediyesi’ni
ziyaret etti. Nüfusunun yüzde 90'ı Türk olan ve Türk
dilinin resmi olarak kabul edildiği Jupa Belediyesinin
faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Atilla, ziyaretin verimli ve
faydalı geçtiğini belirtti. www.haberler.com’a göre: Jupa
Belediyesi ile imzalanan iş birliği anlaşmasına değinen
Atilla, "Merkez Jupa Belediyesi ile kardeş belediye ola-
cağız, iş birliği anlaşması yaptık. Onları da
Ceylanpınar'a davet edeceğiz. Makedonya'daki tek Türk
belediyesi olması hasebiyle Merkez Jupa Belediyesi
bizim için önemli. Bundan sonra birbirimizle daha fazla
diyalog halinde olacağız. Ayrıca Makedonya'daki çalış-
malarından dolayı da TİKA'ya çok teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı. Jupa Belediye Başkanı Ariyan
İbrahim de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. İki belediye arasında güzel ve büyük projelerin
yapılması için planlama kararı alındı.

MAKEDONYA'YA
karde�lik köprüsü

CEYLANPINAR'DAN
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Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) Ürolojik Laparoskopi
ve Edoskopi Derne�i, Onkoloji Enstitüsü ve Iuliu Hatieganu T�p ve

Farmakoloji Üniversitesi i�birli�inde Romanya’da laproskopi kursu düzenlendi

T�KA’dan Romanya’da
laporoskopi kursu

V�ERSEN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), onbir ayın sul-
tanı mübarek Ramazan ayında ikinci

iftarını Viersen Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin ev
sahipliğinde verdi. Viersen ve çevresinde
yaşayan Batı Trakya Türklerinin aileleri ile
birlikte katıldığı iftar programında ev sahibi
Viersen Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı ve ABTTF
Gençlik Faaliyetlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Serdar Kalekoğlu ABTTF üyesi
dernekleri canlandırmak amacıyla bu yıl
farklı derneklerin ev sahipliğinde üç iftar
düzenleme kararı aldıklarını söyleyerek
ABTTF’nin Ramazan ayındaki ikinci iftarına
Viersen derneğinin ev sahipliği yapmasın-
dan mutluluk duyduğunu ifade etti. ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, gurbette iftarların
öneminin daha da önemli olduğunu belirte-
rek, ABTTF’nin Batı Trakya Türkleri için
verdiği mücadeleyi hatırlattı, bölgede yaşa-
yan Batı Trakya Türkleri’nin gelenek ve
göreneklerinin devam ettirilmesindeki öne-
mine dikkat çekti.

Osmanl�, Balkanlar’�
kaybettikten sonra-
ki 10 y�l içinde,

Anadolu hariç, tüm impa-
ratorlu�unu kaybetti. Peki,
Osmanl�, Balkanlar� kay-
bedince neyi kaybetti ki
her �eyini kaybetti?
Balkanlar, Osmanl�’n�n
ak�l merkeziydi. Osmanl�,
“Balkan Akl�”yla büyüdü,
Balkanlar’� kaybedince de
küçüldü. Osmanl�’n�n ada-
leti ve ho�görüsü,
Balkanlar�n, silah kullan�l-
mas�na gerek kalmadan
fethini sa�lam��, silah
sadece zorbal�k edenlere
kar��
kullan�lm��t�. Osmanl�,
akl�n�, silahs�z elde etti�i
Balkanlar’� silahla elinde
tutmaya kalk���nca peri�an
etti. Akl�n� kaybeden
Osmanl�, imparatorlu�unu
kaybetti. 

BALKAN AKLI

“Balkan Akl�”, �sa’dan
Önce 9. As�r’a dayan�r,
Edirne bu akl�n merkezi-
dir. Maykopça bilen
Rusya, Edirne’nin önemi-
nin anla��lmamas� için
Osmanl�’n�n �stanbul’u
fethetmesine destek
verdi. Osmanl�’n�n
Edirne’yi terk etmesi,
Osmanl�’n�n çökmesiyle
sonuçland�. Rusya,
Maykopça bilgisi sayesin-
de Edirne’nin önemine çok
önceden vak�f oldu.
Edirne’den ç�kan Kirilce
tabletler, Edirne’nin öne-
mini daha da art�rd�. Bu
arada Maykop, Ad�ge
Cumhuriyeti’nin ba�kenti-
dir. Adigeler, Kafkaslar’da
ya�arlar. Peki Kafkaslara
nereden gittiler? 
�stanbul, 1204 y�l�nda,
Vatikan’�n önderli�inde
ele geçirildi ve
“Konstantinopolis Latin
�mparatorlu�u” kuruldu.
�ehir, Katolik Latin’lerce
ya�ma edildi, burada
H�ristiyanl��a ait ne varsa
hepsi Vatikan’a götürüldü
ve halen buradalar. Tarihi
ya�madan sonra Vatikan,
�stanbul’dan kendili�inden
çekildi ve hayat normale
döndü. Bu hadiseden 249
y�l sonra, Vatikan,
Ortodoks �stanbul’a tekrar
geldi, ama bu kez ordula-
r�yla de�il, din adamlar�y-
la… 
Ku�atma alt�ndaki Bizans
�mparatoru, Türklere kar��
Vatikan’dan yard�m iste-
mi�, Papal�k da baz� �artlar
kar��l���nda bu talebe
“olur” demi�, Vatikan’�n
iste�i üzerine Ortodoks
Patrikli�i resmen kapat�l-
m��, Ayasofya’da Paskalya
Ayini’ni, Papa’n�n gönder-
di�i bir Katolik Kardinal
icra etmi�ti. Bu durum,
Ortodokslar aras�nda infia-
le sebep olmu�tu. Rusya,
bu yap�lan�n dine kar�� bir
ihanet oldu�una inand�.
Rus kilise çevrelerinde
hala hâkim olan ve
“Bizans, dine ihanet etmi�-
tir” �eklinde ifade edilen
kanaatin kökeni i�te bu
hadiselerdir. 
Bu �artlar alt�nda Rus
Akl�, �stanbul’un fethine,
Bizans’a yard�m gönder-
meyerek, destek verdi.
Böylece Rus Akl�,
�stanbul’a, ahlâken çök-

mü� Vatikan yerine
Türklerin yerle�mesini
tercih ederek, hem
Ortodokslu�u, hem de
Edirne’yi kurtard�. 

OSMANLI FARKI-
NA VARAMADI

Osmanl�, Rusya’n�n
Edirne’ye verdi�i önemin
fark�na varamad�. Edirne-
Rumeli, Osmanl�’n�n ente-
lektüel insan kayna��yd�.
Rusya, Edirne’ye
�ngiltere’den daha çok
yat�r�m yapt�. �ngiltere,
Edirne’yi Osmanl�’dan
daha fazla önemsedi. 
Fetihten sonra
Osmanl�’n�n ba�kentini
Edirne’den ta��mas�, basit
bir co�rafi hadise de�ildir.
Peki Osmanl�’yla beraber
�stanbul’a gitmeyen,
Edirne’de kalan
nedir? Edirne’nin toplum-
sal yap�s�, co�rafi konumu
ve tarihsel geçmi�i, burada
farkl� dinamiklerin geli�-
mesini sa�lam�� ve sonuç-
ta tarihin derinliklerinden
süzülen özgün bir ak�l
olu�mu�tur. Edirne,
�sa’dan Önce Keltler’in
vatan�yd�. Keltler,
Edirne’de en yüksek
medeniyeti in�a
etmi�lerdi. Edirne, �ngiliz
akl�n�n kaynaklar�ndan
biri, �ngilizlerin amcalar�-
n�n memleketi, Keltler’in
ilminin gömülü oldu�u
yerdir. Daha önce bir yaz�-
m�zda �ngiliz
Hanedan�’n�n akrabalar�n-
dan ço�unun Türkiye’de
oldu�unu fakat bunlar�
�ngiliz Kraliyet Ailesi’nin
bile bilmedi�ini yazm��t�k.
�ngiliz Kraliyet Ailesi’nin
Tükiye’deki akrabalar�,
ileride �ngiltere’de tahta
ç�kabilir. Keltler’in
Türkiye’den gitti�ine dair
ara�t�rmalar geçmi�te de
gündeme getirilmi�ti. Yine
Almanlar�n da
Hattu�a�’tan yani
Anadolu’dan gitti�ine dair
de ciddi bulgular oldu�u
iddia ediliyor. 1 ve 2.
Dünya Sava�lar�’nda
Almanlar’�n, Ege ve �ç
Anadolu’da kökenlerini
arad���n� biliyoruz.
Keltler’in ve Almanlar’�n,
Anadolu topluluklar� olma
olas�l��� da bu ba�lamda
Bat�l�lara göre oldukça
yüksek. Türklerin
Anadolu’ya geli� tarihinin
1071 olmad���,
Anadolu’da 8 veya 10 bin
y�ld�r ya�ad���na dair
görü�ler var. �stanbul’u
fetheden Edirne medeniye-
tidir, Osmanl� �stanbul’a
ta��nd� ama �stanbul,
imparatorlu�u ta��yamad�.
�stanbul, parayla beraber
fitnenin de bol oldu�u,
idaresinde �ngiltere akl�n�n
etkin oldu�u bir yerdi.
�stanbul, Türklerin yükünü
çekti�i, emniyeti için can�-
n� verdi�i ama nimetlerini
yabanc�lar�n yedi�i bir
�ehirdi. �stanbul,
Edirne’ye nazaran daha
kozmopolitti, bu durum,
imparatorlu�un huzurunun
bozucusu oldu. �stanbul,
Edirne’ye göre entelektüel
derinlik bak�m�ndan zay�f-
t�, �stanbul’da gösteri� ve
güzellik vard�, Edirne’de
ise derinlik! �stanbul’un,
Edirne’ye gönderdi�i alay,
Güneydo�u’lu seçilmi�
gaddar karakterli insanlar-
dan olu�uyordu, bölge hal-
k�na çok kaba davran�ld�,
bu alay, Osmanl�’n�n böl-
gedeki sonu oldu.

Ömer ÖZKAYA

BALKAN 
JEOPOL�T��� 

(5)
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TİKA, Romanya’da gerçekleş-
tirdiği projelere yenilerini
eklemeye devam ediyor. Bu

kapsamda TİKA desteği ile
Romanya’nın Cluj Bölgesinde
Ürolojik Laparoskopi ve Edoskopi
Derneği, Onkoloji Enstitüsü ve
Iuliu Hatieganu Tıp ve Farmakoloji
Üniversitesi’nin organizasyonunda
41. İleri Uygulamalı Laparoskopi
Kursu ve Romanya’nın 7’nci
Uluslararası İleri Ürolojik
Laparoskopi Kursu düzenlendi.
Kursa Türk ve Romen eğitmenlerin
yanı sıra Bulgaristan ve
Cezayir’den kursiyerlerde katıla-
rak, karşılıklı olarak deneyim pay-
laşımında bulundular. Programda;
laparoskopik ürolojik cerrahi teorik
eğitimleri ve video eşliğinde eği-
timler ile aynı zamanda ayrıntılı
laparoskopik ürolojik cerrahi ekip-
man kullanımı ve dezenfeksiyon ile
ilgili uygulamalı eğitimleri verildi.
Devamında gerçekleştirilen canlı
cerrahiler ile kurs tamamlandı

ABTTF, Batı Trakyalıları 
Viersen iftarında topladı

www.gunes.com
sitesinden alınmı�tır…

MESCHEDE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

İzmir'in tanınmış işletmelerin-
den Hüseyinoğulları,
Ramazan boyunca her gün
iftar yemeği veriyor. Konak
Yenişehir’de faaliyet gösteren
düğün ve nikah salonu işlet-
melerinde kurdukları iftar sof-
rasıyla yaklaşık  bin kişiye iftar
açma fırsatı sunan
Hüseyinoğulları Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Sedat Bozkurt, ayrıca
geleneksel hale gelen ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Aziz Kocaoğlu ile Konak
Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’ın katkılarıyla toplu
sünnet ve toplu nikah şölenleri
düzenlemeye devam ediyor.
Halktan kazandıklarını halka
dağıttıkları için çok mutlu
olduklarını belirten
Hüseyinoğulları Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu

Başkanı Sedat Bozkurt, "Bizim
için en büyük mutluluk, insan-
ların iftar sonrası hayır duala-
rını almak. Dünyada bundan
güzel mutluluk yok. Bizim her
yıl geleneksel hale getirdiği-
miz uygulama, ailemiz var
oldukça yaşayacak, bana des-
tek olan aileme ve tüm hüseyi-
noğulları çalışanlarına çok
teşekkür ediyorum" dedi.
Muhtarlarla ortak hareket ede-
rek belirledikleri dar gelirli
vatandaşlara Ramazan'da iftar
açma olanağı sağlayan Sedat

Bozkurt, "Biz her zaman,
'Hayırlı işlerde bereket vardır'
diye düşünürüz. Bu tür hayır-
lar ile mübarek Ramazan'da
ihtiyaç sahibi insanlara el uza-
tanların sayısı artsın istiyoruz.
Vatandaşlarla birlikte iftar
açmak bize onur veriyor" diye
konuştu.. Sünnet hediyesi ola-
rak duvar saati hediye edildi.
Sünnet çocukları ve aileleri
sünnet şöleninde palyaçolar ve
müzik eşliğinde çılgınca eğlen-
diler. Aileler akşamda iftar
yemeğine katıldılar. 

Hüseyino�ullar� Ramazan’da
DUR DURAK B�LM�YOR

MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Salihli Makedonya ve
Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma

Derneği (SAL-MAK)
Başkanı Nihat Demiroğlu
ve yönetim kurulu üyeleri
Manisa Valisi Mustafa
Hakan Güvençer'i ziyaret
etti. www.haberler.com site-
sinin haberine göre; ziyaret-
te, SAL-MAK Başkanı
Nihat Demiroğlu, Vali
Güvençer'in kendilerini
kabulü nedeniyle teşekkür
ederek, dernekleri hakkında
bilgi verdi. Salihli'de

Makedonya'dan göç etmiş
Türkler, Evlad-ı Fatihan
torunları olarak en çok
potansiyeli oluşturduklarını
ifade eden Demiroğlu, ken-
dilerini Arnavutluk,
Bulgaristan ve Selanik
muhacirlerinin izlediğini
söyledi. Ataları 60 küsur yıl
önce göç ettikleri halde der-
neklerini kurmanın kendile-
rine nasip olduğunu, ama-
tör ruhla ve heyecanla bir
şeyler yapmak istediklerini
kaydeden Demiroğlu,
"Anayasa ve yasaların çiz-
diği çizgiler doğrultusunda,
insan hak ve özgürlükleri
çatısı altında yaşadığımız

alana sahip çıkmak ve aidi-
yet duygusu geliştirerek
kültürümüzü yaşatmak için
derneğimizi kurduk" dedi.
Demiroğlu, 477.
Uluslararası Manisa Mesir
Macunu Festivali’nde,
Manisa'da 12 derneğin bir
araya gelmesiyle oluştur-
dukları Manisa Balkan
Türkleri Kardeşliği
Platformu olarak yer aldık-
larını da belirtti. Vali
Güvençer de Nihat
Demiroğlu ile yönetim
kurulu üyelerine ziyaretleri
nedeniyle teşekkür ederek,
dernek çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Manisa Valisi Güvençer
Evlad-ı Fatihan’ı a�ırladı
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Balkanlarda önümüzdeki günlerde ciddi bir hareketlilik ya�anabilir. Olas� de�i�ikliklerde,
Panslavizm, Panarnavut, Pantürk (Turanc�l�k), Ortodoks ideolojisine dayanan Rus

Avrasyac�l���, Türk-Slav birli�i veya Müslüman unsurlar olan Türk-Arnavut-Bo�nak-Pomak bir-
li�i etkili olabilir. Aktörler ise Yahudi lobileri taraf�ndan tetiklenen ve/veya Aryan beyaz �rk
ve Neocon gibi gruplar�n yönetti�i ABD, Rusya, AB (Özellikle Almanlar) ve Türkiye olacakt�r

Balkan Ortak Pazar�, Büyük Arnavutluk ve 
yeni bir Balkanla�ma (Balkanization) teorileri

Balkanlarda
önümüzdeki
günlerde

ciddi bir hareketli-
lik yaşanabilir.
Hatta bu hareketli-
lik haritalarda deği-
şikliklere neden
olabilir. Çeşitli teo-
riler var. Bu hare-
ketliliğe yeni bir
Balkanization diye-
biliriz. Olası deği-

şikliklerde, Panslavizm, Panarnavut, Pantürk
(Turancılık), Ortodoks ideolojisine dayanan
Rus Avrasyacılığı, Türk-Slav birliği veya
Müslüman unsurlar olan Türk-Arnavut-
Boşnak-Pomak birliği etkili olabilir. Aktörler
ise Yahudi lobileri tarafından tetiklenen
ve/veya Aryan beyaz ırk ve Neocon gibi
grupların yönettiği ABD, Rusya, AB (Özellikle
Almanlar) ve Türkiye olacaktır. Balkanlarda
böyle birçok bilinmeyenli satranç tahtasından
bahsediyoruz. Şimdi bu çok bilinmeyenli sat-
ranç tahtasındaki oyunları detaylandıralım.

ARNAVUT BENELÜXÜ MÜ,
BÜYÜK ARNAVUTLUK MU?

Avusturyalı ekonomist Günther  Fehlinger  ve
Kosova doğumlu (Arnavut kökenli)
Belçikalı  gazeteci Ekrem Krasniqi'nin
EUobserver.com sitesinde birlikte hazırladık-
ları makaleleri,  Balkan Benelüksü ismiyle
ilginç bir fikrin doğmasına neden oldu.
Makalede, 8 milyon kişilik bir pazarın oluştu-
rulabileceği ve bunun söz konusu ülkelerin
AB üyeliğini de hızlandırılacağı, aksi takdirde
AB üyeliği için 2030'ların beklenilmesinin
gerekeceği savunuluyor. Ancak öneri bir
makale boyutunu aştı ve etkisi çığ gibi büyü-
dü; analistler kadar birçok siyasi de tartışma-
ya katıldı. AB yetkilileri projeyi benimsedi ve
destek açıklamasında bulundular. Karadağ
sessiz kalırken, Kosova öneriye çok sıcak bak-
madığını ifade etti. Aslında bu proje bir
anlamda "Büyük Arnavutluk" teorisini akılla-
ra getirdi. Zira makalede "Benelüks" tabiri,
genelde Arnavutların yaşadığı coğrafi bir böl-
geyi kapsıyor. Arnavutluk, Kosova,
Makedonya ve Karadağ'ı kapsayan bu proje
de ister istemez "Büyük Arnavutluk" düşün-
cesini bu şekilde devreye sokulduğu fikrini
doğuruyor. "Büyük Arnavutluk" denilen
bölge Çam Arnavutları’nın yaşadığı
Yunanistan'ın Epir Bölgesi (kuzeybatısı),
Karadağ'ın doğusu ile Sırbistan'ın yine
Arnavutların yoğun yaşadığı Preşova Vadisi
ve hatta esasen Boşnaklara yaşadığı topraklar
olan Sancak bölgesini ve Makedonya’nın bir
kısmını kapsıyor. ABD’nin desteklediği bu
oluşumun sonunda doğal Arnavutluk devle-
tinin kurulması finaldir. Büyük

Arnavutluk’un startı Arnavutluk ile
Kosova’nın birleşmesiyle verilir. Bu fikrin
Kosova'daki en ateşli savunucularından olan
–Kendi Kaderini Tayin Hareketi’nin
(Vetëvendosje) arka plandaki Genel Başkanı
Albin Kurti, Arnavutluk ile birleşme düşünce-
lerinin ciddiye alınması gereğini savunmakta-
dır. Kosova’da geçen hafta yapılan erken
genel seçimlerde Kendi Kaderini Tayin
Hareketi (Vetëvendosje) tek başına girdiği
seçimlerde ikinci parti olmuştur. Bu büyük bir
başarıdır. Hatta belki de birinci parti dememiz
gerekiyor zira birinci olan PAN koalisyonu
içinde pek çok parti vardır. Bilindiği gibi
Kosova'daki erken genel seçimde en fazla oyu
alan Kosova Demokratik Partisi (PDK),
Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve
Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki
"PAN" ittifakı zaferini ilan etmişti.
Önümüzdeki günlerde PAN ile Kendi
Kaderini Tayin Hareketi (Vetëvendosje) ortak
bir hükümet kurma anlaşmasına giderlerse
Kosova ile Arnavutluk giderek yakınlaşacak-
tır. Tam burada Kosova bayrağı ile ilgili ilginç
bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim.
Kosova'nın bayrağındaki altı yıldız kimilerine
göre Türkler de dâhil olmak üzere, ülkede

yaşayan 6 farklı etnik grubu temsil ediyor.
Ancak başka bir iddiaya göre de Bayrak’taki
altı yıldızın Balkanlardaki altı Arnavut topra-
ğını ifade ettiğin düşünülüyor. Yani Kosova,
Arnavutluk, Çamerya (Yunanistan Yanya vila-
yeti) Karadağ, Preşeva Vadisi ve Makedonya.

RAMA’DAN BİRLEŞME ÇIKIŞI

Diğer taraftan önümüzdeki hafta genel seçim-
lere gidecek olan Arnavutluk’un Başbakanı
Edi  Rama, yakın tarihte  “Politıco” gazetesine
verdiği mülakatta, AB ile sıkıntı yaşanması
durumunda Arnavutluk’un Kosova ile birle-
şebileceğini söylemişti. Rama, Balkanlarda
barışın korunabilmesi için tek seçeneğin, AB
yolunun açık kalmış olması, AB perspektifinin
net olması ve AB karşı duyguların pozitif kal-
ması olduğunu vurgulamıştı. Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama’nın Kosova’yla ilgili ifa-
deleri, hem Sırbistan hem de Kosova’da
popülist ve seçimlere dönük olarak yorum-
lanmıştı. Ancak bu açıklamaları ciddiye alan-
lar da var. Özellikle Kendi Kaderini Tayin
Hareketi’nin (Vetëvendosje) arka plandaki
Genel Başkanı Albin Kurti’nin Arnavutlukla
birleşme düşüncelerini Almanya’nın
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” gazete-
si,  “Panarnavut Rüyaları”  başlığı altında bir
makalede değerlendirmiş ve  Kosova’daki  bu
son genel seçimlerde büyük bir başarı sağla-
yan “Kendin Karar Al” Hareketi’nin Kosova
muhalefet lideri Albin Kurti’nin
“Arnavutlarla birleşmek” konusunda savun-
duğu fikirlere, diğer Arnavut partilerinden de
bazı bireylerin sıcak baktığını yazmıştır.
Kurti’nin düşüncelerinin günümüzde kabul
edilmez olduğuna dikkat çeken adı geçen
Alman gazetesi, Alman parlamentosunda
yeşiller milletvekili Mairuluize Bek’in,  Batı
Balkanlarda sınırların değişemeyeceğinin ve
bu yöndeki buna benzeri bir talebin zaten
çatışmalarla dolu olan bölge için büyük bir
tehlike oluşturduğunu dikkat çekmiştir.

ABD’NİN PLANLARI

Önümüzdeki hafta yapılacak Arnavutluk
seçimleri bütün bu teoriler için oldukça önem-
li bir etken olabilecektir. ABD’nin destek ver-
diği bu proje Arnavutların AB’den uzaklaştı-
rılmasına neden olabilir. Bu bağlamda
Amerika’nın Kosova ve Arnavutluk ile kur-
duğu sıcak bağlar dikkat çekmektedir.
ABD’nin Kosova’nın Ferizaj kentine yaptığı
Avrupa’nın en büyük askeri üssü (Bonsteel)
oldukça önemlidir. Öte yandan "Büyük
Arnavutluk" projesinin gerçekleşmesinin
mümkün olup olmadığından ziyade böylesi
bir tehdidin çok canlı olarak hissediliyor
olması asıl sorgulanması gereken nokta gibi
görünüyor. Kuşkusuz ki projeyi gerçeğe dön-
üştürme çabaları var, sürüyor. Ancak bir de

bunu "Müslüman tehdidi" olarak lanse eden,
bu yolla "Ortodoks Ekseni" çizmek ya da
"Hıristiyan İttifakı" oluşturmak için destek
almaya çalışan başka büyük devlet hayalcileri
var. Tarih gösteriyor ki bu coğrafyadaki en
büyük katliam ve soykırımlar da bu şekilde
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan söylemler des-
tek sağlamış olmalı ki, bugün "katliamlara
sessiz kalan bir Batı"dan ya da direk yardımcı
olan Ortodoks ülkelerden bahsedilebiliyor. Bu
olayda Arnavutlar büyük bir tuzağa da çekili-
yor olabilir. Çok dikkatli olunması gerekir.
Zira ABD’ye hiç güven olmaz. Kosova seçim-
leri sonrasında Sırbistan Delo gazetesi, seçim-
leri kıl payı kazanan eski UÇK’lı komutanla-
rın ABD’den yardım almış olma ihtimallerini
yazdı. Gazetede çıkan makale şu şekilde:
“Bölgedeki birçok uzmana göre, gerek savaş
koalisyonunun Kosova'daki zaferinde gerekse
paramiliter örgüt UÇK'nın eski asiler liderleri-
nin seçimlerden güçlenerek çıktığı
Makedonya'daki hükümet kabinesinde
ABD'nin parmağı var. Aynı uzmanlara göre
ABD ile UÇK arasındaki aşk, olgunluk döne-
mine erişmiş durumda. Bu aşkın meyvesi ise
Balkanlarda kurulacak iki ayrı UÇK hükümeti
olacak. UÇK hem Priştina hem de Üsküp'teki

hükümet yapılarının daima bir parçası olagel-
miş olsa da, Tiran'ın açık müdahalesi nedeniy-
le de Büyük Arnavutluk eğilimlerine karşı
temkinli olmakta fayda var. Uzmanlara göre
bunun sebebi, uluslararası teşkilatların gide-
rek zayıflayan etkisi.“  Sırp gazetesinin taraflı
olduğunu ve bu şekilde abartılı yazdığını bili-
yoruz. Ancak her şeyi de hesaba katmak gere-
kiyor. ABD, Kanada ve Türkiye’de çok güçlü
lobileri olan Arnavutlar, Balkanlar’ın gelece-
ğinde artık eskisinden daha fazla söz sahibi
olacak durumdadırlar. Bu nedenle eskisi gibi
bölünmüş ya da parçalanmış bir Arnavut
dünyası değil ama tek ve büyük bir devletin
çatısı altında birleşmiş Doğal Arnavutluk’u
oluşturabilmenin çabası içindedirler. ABD’nin
kontrolündeki bu oluşumların sonucunu izle-

yip göreceğiz.

AVRUPA BİRLİĞİ NE YAPIYOR?

ABD’nin projelerinin karşısında AB’nin ve
özellikle Almanların de Balkanlar için çalış-
maları var. Mart Ayı’nda Avrupa Birliği üyelik
sürecindeki altı Batı Balkan ülkesinin başba-
kanları, Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da düzenlenen "Batı Balkanlar 6:
Saraybosna Başbakanlar Toplantısı"nda buluş-
tular. Bosna Hersek Meclisi'ndeki toplantıya
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı
Denis Zvizdic, Sırbistan Başbakanı
Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı İsa
Mustafa, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
Makedonya Başbakanı Emil Dimitriev,

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in yanı
sıra AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn ve talya Dışişleri Bakanı Angelino
Alfano da katıldı. Toplantıda bölgenin ekono-
mik gelişimine odaklandıklarını kaydeden
Hahn, Batı Balkanlar'da "ortak ekonomik
pazar" oluşturulması konusunu da ele aldık-
larını dile getirdi. Hahn, bölgede ortak bir
pazar oluşturulmasının, 80 bin kişiye istihdam
olanağı sağlayacağını vurgulayarak, "Ortak
pazar, AB üyelik sürecindeki Batı Balkan ülke-
lerinin gelecekte atacağı adımlar için de
önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

DEVAM EDECEK...
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DÜZCE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Düzce Belediye Başkanı
Mehmet Keleş, Asar
Deresi için hazırlanan

restorasyon projesi hakkındaki
detayları açıkladı. Yeni bir rek-
reasyon alanı oluşturmak için
çalışmaların başladığını belir-
ten Başkan Keleş; dere üzerin-
de Bosna Hersek'deki Neretva
Nehri’nin iki yakasını birleşti-
ren Mostar Köprüsü benzeri
iki yaya köprüsünün yapımı
için projelerin çizildiğini söyle-
di. www.haberler.com’a göre:
Başkan Keleş açıkla-
masında şu ifadelere
yer verdi: "İstanbul
Caddesi ve çevresin-
deki sokakların yaya-
laştırılmasının yanı
sıra birkaç ay içinde
başlamak üzere Asar
Deresi üzerinde de
bir projemiz var.
Asar çayını da sağlı
sollu çok ciddi
anlamda rekreasyon

merkezi haline getireceğiz.
Çok yakın bir zamanda hem
Asar Deresi çevresinde hem
İstanbul Caddesi üzerinde
hem de bu çevredeki ara
sokaklarda muhteşem bir
görüntü ortaya çıkacak.
Buradan Düzcelilere bir müjde
daha vereyim. Asar deresi üze-
rinde iki yerde Mostar
Köprüsü’nü andıran iki tane
taş köprü yapıyoruz. Onların
da projelere çizilmeye başlan-
dı. İnşallah yakında onların da
yapımına başlanacak. İnşallah
Düzceliler beğenir diye ümit
ediyorum"

MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunus Emre'de
Ramazan Bir Başka
Güzel" sloganı ile ilçe-

de yaşayan vatandaşlarını
Ramazan etkinliklerinde bir
araya getiren Yunus Emre
Belediyesi, her gün kurduğu
iftar sofralarında binlerce
vatandaşını iftarda buluştu-
ruyor. Aynı zamanda kültür-
sanat etkinliklerine de önem
veren belediye Forum
Magnesia Alışveriş Merkezi
arkasındaki alanda pek çok
ünlü ismi ağırlıyor. Yunus
Emre Belediyesi Ramazan
Etkinlikleri'nde bu kez
Balkan rüzgarı esti.
www.bolgegundem.com site-
sinin haberine göre; Bosna-
Hersekli ünlü sanatçı Armin
Muzaferija Manisalı sanatse-
verler ile buluştu. Muzaferija
birbirinden güzel eserleri ses-
lendirerek bir kez daha

Manisalıların gönlünü kazan-
dı. Konseri dinleyenler ara-
sında Yunus Emre Belediye
Başkanı Mehmet Çerçi, eşi
Melek Çerçi, Belediye Başkan
Yardımcısı Şule Uygur da
vardı. Konser sonunda sah-
neye çıkan Başkan Çerçi,
Balkanların sevilen sanatçısı-
na günün anısına çeşitli hedi-
yeler takdim etti. Genç sanat-
çıyı Manisa'da ağırlamaktan
mutluluk duyduklarını akta-
ran Başkan Çerçi, "Armin
kardeşim gönül coğrafyamız-
da yerini her zaman hissetti-
ğimiz Balkanlardan geliyor.
Müzikleriyle bizleri özlediği-
miz kardeş coğrafyamıza
götürdü, bizleri adeta mest
etti. Kendisini 2. kez ağırlıyo-
ruz. Bizleri kırmayarak bura-
ya geldiği için kendisine çok
teşekkür ediyorum.
Amacımız sizlerin Ramazan
ayını en iyi şekilde geçirme-
nizdir. Her şey Yunus Emreli
vatandaşlarımız için" dedi.

Osman ATALAY

T�KA’NIN 
BALKANLAR AÇILIMI

VE 
S�V�L TOPLUM

Yugoslavya’n�n 1992 y�l�nda da��lma
süreciyle birlikte Balkanlar’da akraba
ve dinda� topluluklar ile tan��an resmi

ve sivil toplum kurumlar�m�z, 25 y�ld�r bölgede
faaliyet göstermeye devam ediyor.
Yugoslavya’n�n da��lmas�yla ortaya ç�kan 7
devlet ve Do�u Avrupa’da AB sürecine dâhil
olan ülkeler; Almanya, Fransa, Avusturya,
�talya ve Amerika’n�n politik ve ekonomik
bask�s� ile kar�� kar��ya kald�lar. Balkanlar’daki
Müslüman Arnavutlar�n nüfusu 7 milyon,
Bo�naklar�n nüfusu ise 5 milyon civar�ndad�r.
Özellikle Arnavut ve Bo�nak milletinin
Türkiye’de ikamet eden akraba nüfusu yakla-
��k 8,5 milyon civar�ndad�r. Bu durumun
önemli bir potansiyel olmas�na ra�men bölge
halklar�n�n Türkiye’den siyasi, sosyal ve eko-
nomik beklentilerine yeterince cevap vereme-
dik. Sivil toplum kurumlar�m�z ve belediyele-
rin Balkanlar aç�l�m� maalesef ihtiyaçlara bek-
lenen düzeyde cevap verebilmi� de�il.
Balkanlar’�n ihtiyaçlar�na cevap verebilecek
orta ve uzun vadeli projeler çerçevesinde bir
�eyler yapmak zorunday�z. T�KA’n�n 4 y�ld�r
bu bölgeyi kapsayan Tar�msal Kalk�nma
Programlar�, Balkanlar E�itim Altyap�s�n�
Geli�tirme Programlar� ve Sa�l�k Sektörü
Kalk�nma Programlar� Türk diplomasisine
önemli ivme kazand�r�rken bölgenin çok
önemli ihtiyaçlar�na cevap vermektedir.

TARIMSAL KALKINMA 
PROGRAMLARI

T�KA’n�n Balkanlar’�n k�rsal alanlar�nda ya�a-
yan, tar�m ve hayvanc�l�k ile geçimini sa�layan
aile i�letmelerini kapsayan ‘’Tar�msal
Kalk�nma Programlar�” hayati derecede önem-
lidir. T�KA halka hediye paketi olarak et, süt
ve g�da ürünleri da��tm�yor. Uluslararas� kuru-
lu�lar�n da dikkatini çeken projeleri ile her
ülkede çiftçileri kapsayacak �ekilde hayvansal
ve bitkisel üretimin artt�r�lmas�, hayvansal ve
bitkisel üretim çiftliklerinin kurulmas�, geçimi-
ni bu sektörlerden sa�layan aile i�letmelerinin
ekonomik ya�am standartlar�n� da yükseltiyor.
Kosova Mamu�a’da, Draga� ve Prizren bölge-
sinde, Makedonya’n�n Do�u Makedonya böl-
gesinde Türk çiftçileri, Kosova Draga� ve
Mitroviça’da, Arnavut çiftçileri modern tar�m
alet ve makineleri ile intansif tar�ma geçirerek
kaliteli tar�msal üretimi çiftçi birlikleri ile
tar�msal üretimi artt�rmaya ve sosyal dayan��-
man�n olu�mas�na katk� sa�l�yor.
T�KA, Kosova’n�n güneybat�s�nda Reçana böl-
gesinde, Bosna Hersek›in Do�u Bosna bölge-
sinde, Zeljezno Polje, Zvornik, Zenitza,
Kaçuni, Serebrenitsa, Pale, Praça, Ustikolina,
Glamoç ve di�er �ehirlerde Bo�nak aile i�let-
melerini çiftçi birlikleri ile birlikte hayvansal
üretimi, et ve süt verimi yüksek simental gebe
düve deste�i ile artt�rmaya çal���yor.

"Ar�c�l���n Geli�tirilmesi Programlar�" ile
Do�u Bosna ve Do�u Makedonya, S�rbistan
Sancak Bölgesi art�k organik ar� ve ar� ürünleri
üretim merkezleri haline geliyor. 

Makedonya’da T�KA’n�n uygulad���
"Ar�c�l���n Geli�tirme Projesi’’ Birle�mi�
Milletler taraf�ndan y�l�n en iyi uygulamas�
seçildi. 

Çiftçilerin bal, polen, propolis, ar� sütü üretimi
ile elde ettikleri gelirler ile evlerini in�a ettikleri
ve çocuklar�n�n e�itim ve aile geçim standartla-
r�n� art�r�yor.

Karada�, S�rbistan, Bosna Hersek ve
Kosova’da ‘’Ahududu Üretimini Geli�tirme
Programlar�" ile geçimini bu üretimden sa�la-
yan bölge insanlar� art�k ihracat�n� yapmaya
ba�lam��.

Balkanlar ve Do�u Avrupa ülkeleri k�rsal�nda
ya�ayan binlerce Bo�nak, Arnavut, Türk,
Roman, S�rp ve Makedon T�KA Tar�msal
Kalk�nma Programlar� ile güçleniyor.
T�KA’n�n bölgede hayata geçirdi�i Hayvansal
Üretimi Geli�tirme Programlar� ve Örtü Alt�
Sebzecili�i Geli�tirme Programlar� ile hayvan-
sal ürün ve sebze üretimi ile art�k üretimin bir
parças� oldular. T�KA’n�n Do�u Avrupa
Balkan Dairesi’nin bölgede gerçekle�tirdi�i
projeleri, sivil toplum kurumlar�m�z ve beledi-
yelerimize örneklik te�kil etmelidir. S�n�rl� kay-
naklar�m�z� ve enerjimizi art�k ba�ar�yla denen-
mi� projeler üzerinden yürütmeliyiz.

Esra BALKAN

HÜZÜNLÜ 
SARAY BOSNA

KADINLARI

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Keçiören Belediyesi’nin
düzenlediği 8.
Uluslararası Ramazan

Etkinlikleri’nin 14. gününde
sahnede Balkanların en genç
cumhuriyeti Kosova rüzgârı
esti. Kalaba Kent
Meydanı’nda Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa
Ak’ın ev sahipliğinde gerçek-
leşen gecede Kosova ve Bolu
Kültür Evleri’nin de açılışı ger-
çekleştirildi. www.15temmuz-
sehitlerköprüsü.com sitesinin
haberine göre: Kosova Ankara

Büyükelçisi Avni Spahiu 8 yıl-
dır her Ramazan etkinliğinde
Keçiören’e konuk olduklarını
belirterek, “Kosova-Türkiye
ortak geçmişi olan iki dost
ülke, Kosova küçük bir ülke
ama büyük dostları var. Bu da
bizim güçlü olmamızı sağlı-
yor. Kosova’nın nüfusunun
yüzde 90’ı Arnavut ama Türk
toplumu da var. Onların
entegre ve haklarına sahip
olması bizi mutlu ediyor, böl-
geye de örnek oluyoruz.”
dedikten sonra konuşmasını
Türkçe teşekkür ederek bitirdi.
Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak ise Priştine’nin

kadim Osmanlı şehirlerine çok
benzediğini ifade ettiği konuş-
masında şunları söyledi:
“Bursa, İstanbul gibi Priştine
de Osmanlı izleri taşıyor.
Gönül bağlarımız, dostlukları-
mız devam ediyor. Keçiören
ile Kosova’nın Mamuşa
Belediyesi kardeş. Geçtiğimiz
sene orada bir park açtık ve o
parkın içinde Türkiye sınırları
dışındaki tek Çanakkale anıtı
yer alıyor. Osmanlı’nın
Balkanlardan çekilmesine rağ-
men, Kosovalılar
Çanakkale’de bizimle omuz
omuza savaştılar.” 

Yunus Emre Belediyesi Ramazan etkinliklerinde
Bosna-Hersekli ünlü sanatç� Armin Muzaferija

Manisal� sanatseverler ile bulu�tu

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bereket Konvoyu, Balkanlar’ı karış
karış gezmeye devam ediyor.
Gittiği her yerde sevgi gösterileri

ile karşılanan konvoy, Bulgaristan,
Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’ın
ardından Kosova’ya ulaştı. Kosova’daki
ilk iftar programını Prizren’de düzenle-
yen konvoy, burada da büyük ilgiyle
karşılandı. Yaklaşık 2 bin kişinin aynı
anda iftar yaptığı program renkli
görüntülere sahne oldu. Kuran-ı Kerim

tilaveti ile başlayan program protokol
konuşmaları, sema ve halk oyunları
gösterileri ile sürdü. Prizren’deki iftar
programına Kosova Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile
Priştine Başkonsolosu Selen Evcit,
bürokratlar, bölgedeki din adamları ve
STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Başkan Aydıner,
“Balkanlar’daki kardeşlerimizle aynı
iftar sofrasında âmin demekten mutlu-
luk duyuyoruz. Bizler Bereket
Konvoyumuz ile Bayrampaşa’dan

Balkanlara dostluğumuzu ve kardeşli-
ğimizi taşıyoruz. Bu projeyi 13 yıldır
başarı ile sürdürmenin gururu içinde,
Balkan coğrafyasında atalarımızın izini
sürüyoruz. İftar sofralarımıza katılan,
Balkanlar'da bu güzel atmosferin oluş-
masına katkı sunan ve etkinliklerimizi
büyük bir beğeni ile yakından takip
eden herkese gönül dolusu teşekkürle-
rimi sunuyorum. Biz Balkanlar’da eser-
lerimizle ve kültür projelerimizle var
olmaya ve Bayrampaşa’nın kardeşliğini
Balkanlara taşımaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

Yunus Emre Belediyesi’nden
hem�erilerine Muzaferija jesti

Bölge 1463 y�l�nda Fatih Sultan Mehmet
taraf�ndan feth edilmi�tir.Bo�naklar
�slamiyet’i kabul etmi� ve

Müslümanl���n gerektirdi�i �ekilde aile yap�lar�-
n� olu�turup korumaya çal��m��lard�r. 1878
y�l�nda Avusturya - Macaristan �mparatorlu�una
ba�lanarak ne yaz�k ki topraklar�m�zdan ç�km��-
t�r.

KOM�ULARIMIZDAN 
ZARAR GELMEZ

S�rp kom�ular�m�zdan bize zarar gelmez dü�ün-
cesi ile hareket eden Bo�nak kad�nlar�m�z sava-
�a haz�rl�ks�z yakalanmalar�na sebep olmu�tur.
Çok ac� tecrübeler ve bedeller ödeyerek ö�rene-
cekleri bir kader beklemektedir maalesef
Bosna’n�n hüzünlü kad�nlar�n�. 1992`de ba��m-
s�zl�klar�n� ilan ettikten sonra, nüfuslar�n�n ço�u
Müslüman olan Bosna �ehirleri birer birer ku�a-
t�lmaya, bombalanmaya ve ya�malanmaya ba�-
lan�r. Yüz binler, milyonlar evlerini yurtlar�n�
terk eder. Geride kalanlar için ise inan�lmaz kat-
liamlar, i�kenceler, açl�k susuzluk ve temel g�da
ve t�p malzemelerinden yoksun bir hayat ba�lar. 
Erkekler toplama kamplar�na götürülür, kimisi
oralarda can verir, kimisi kaçarken öldürülür.
Kimisi de elleri arkalar�ndan ba�lanarak önce
haince dövülür, sonra teker teker kur�una dizilir.
Kad�nlar çocuklar� ile birlikte ayr�ca kamplara
götürülüp, genç k�zlara ve kad�nlara hamile
b�rak�lana kadar tecavüz edilir. Korkunç bir
etnik temizlik ve a�a��lamaya, psikolojik teröre
maruz b�rak�l�rlar. Saraybosna ve Srebrenitsa
dü�er. Saraybosna tamamen ku�at�l�r. �ehre
giden bütün yollar, havaalanlar� da dahil olmak
üzere kesilir... Ya�amak için gerekli hiç bir mal-
zemenin �ehre girmesine izin verilmez. "Sava�
y�llar�na kadar Bosnal�lar, Osmanl�’dan gelme
bir ho�görü ile herkesi kendileri gibi zannetme
e�ilimi içinde olmu�lar. Bu zamana kadar
S�rplarla ve H�rvatlarla evlenmi�, k�z al�p k�z
vermi�, al��veri� ve i� ortakl��� yapm��, ayn�
yeme�i payla�m��, arkada� olmu�, ayn� okula
gitmi�, kom�uluk etmi�lerdir".
Ellerinde bu vah�eti durdurmak için güç bulun-
duranlar, bu zulmün ya�anmas�na göz yumduk-
lar� için, tecavüze u�rayan genç k�zlar�n yüzleri-
ne bakmaktan utanmal�d�r. Bu utanc� onlar
de�il, asl�nda olaya seyirci kalan bütün insanl�k
ya�amal�d�r. 

TAR�H KADER DE��LD�R

Tünelden bir milyondan fazla gidi� geli� yap�l-
d��� ve yakla��k 20 milyon ton yiyecek, büyük
zorluklar ve zahmetlerle makineli tüfekler,
mühimmat sand�klar�, t�bbi ve insani malzeme-
nin Saraybosna`ya ta��nd���n� belirtiyorlar. 
Ya�anan bu katliamda;

Bu sava�ta 200 bin ila 400 bin insan öldürüldü. 

20 binden fazlas� hala kay�p. (Yani toplu mezar-
larda kimlikleri henüz te�his edilmemi�.)

2 milyon ki�i göç etmek zorunda kald�.

20 bin ila 50 bin kad�na tecavüz edildi.

1000 ila 2000 babas� belli olmayan çocuk
do�du.

Bir kad�n�n tecavüze u�ramas�, e�ini - çocukla-
r�n� kaybetmesi a��r bir trafik kazas� geçirmi� ve
tüm kemikleri k�r�lm�� gibi hissettirece�ini söy-
leyen ruh sa�l��� uzmanlar�m�z yaralar�n çok
uzun y�llar boyu Bosnal� kad�nlar�m�z�n haya-
t�nda yer ald���n� belirtmektedir. Ya�anan bu
zulüm ve kad�nlara yönelik yap�lan tüm taciz ve
tecavüzü �iddetle k�n�yorum.

Düzce Belediyesi, Mostar
Köprüsü’nün benzerini yapacak
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Kosova, 
Keçiören Belediyesi’nin

konu�u oldu

www.haber10.com 

sitesinden alınmıştır…
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Berfu Cengiz'den
Bosna Hersek'te
çifte �ampiyonluk

ALBENA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milliler maçlarda dört
kategoride üç birinci-
lik, bir de üçüncülük

elde ederek Takımlar Balkan
Şampiyonluğunu elde etti.
www.haberler.com’a göre:
Genç Erkeklerde Talha
Yiğenler, Zihni Batuhan Şahin
ve Umut Emre Başsan'ın
forma giydiği maçta Milli
takım finalde Romanya'yı 3-2
yenerek Balkan
Şampiyonluğuna uzandı. Milli
takımı final maçına gelinceye
kadar sırasıyla Bulgaristan'ı 3-
1, Kosova'yı 3-0, Bosna
Hersek'i 3-1 yendi. Genç

Bayanlarda Simay
Kulakçeken, Betül Nur
Kahraman, Betül Töz ve
Aybüke Öner'in yer aldığı
Genç Bayanlar final maçında
Romanya'yı 3-0 mağlup eden
Türkiye Balkan Şampiyonu
oldu. Milli takım finale gelin-
ceye kadar Bulgaristan'ı 3-2,
Borsa Hersek ve Moldova'yı
aynı sonuçla 3-0, Sırbistan'ı ise
3-1 yendi. Tarihi bir başarıya
imza attıklarını belirten
Türkiye Masa Tenisi
Federasyonu Başkanı Kerim
Koç, "Balkan Şampiyonası tari-
hinde Türkiye ilk kez üç kate-
goride de şampiyonluğa ulaş-
tı. Oyunculardan antrenör ve
yöneticilere kadar tam bir
takım havası mevcut" dedi. 

Bulgaristan'�n Albena
�ehrinde düzenlenen

Gençler Masa Tenisi Balkan
�ampiyonas� tak�m

maçlar�nda Türkiye, ad�n�
zirveye yazd�rd�

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arjantin'in ev sahipli-
ğini yapacağı 2018
Gençlik

Olimpiyatları'nda karatede
Türk Milli Takımını oluştu-
racak aday sporcuların
belirleneceği, seçmeler
İstanbul'da tamamlandı.
Türkiye Karate
Federasyonu tarafından
düzenlenen müsabakalarda,
milli takım teknik kurulu
tarafından seçilerek derece-
ye giren isimler olimpiyat-
lar için ilk adımı attı.
Büyükçekmece'deki
Gazanfer Bilge Spor
Salonu'nda düzenlenen
sporcu belirleme müsabaka-
larında 23 ilden 120 kız, 179
erkek toplam 299 sporcu yer
aldı. Müsabakalar sonunda,
Gençlik Olimpiyatları önce-
si 1-2 Temmuz'da

Hırvatistan'da düzenlene-
cek olan ve puan niteliği
taşıyan Gençler Dünya
Kupası'nda Türkiye'yi tem-
sil edecek milli takım da
belli oldu.
www.haberler.com’a göre;
yeni sporcuların milli takı-
ma girdiğini aktaran, Ümit,
Genç ve 21 Yaş Altı Erkek
Milli Takım Teknik Kurul
Başkanı Cengiz Çınar,
"Seçmeler sonucunda ken-
disini gösteren yetenekli
isimleri milli takıma çağır-
dık. Bu aşamadan sonra
gerekli hazırlıklarımızı
tamamlayarak 1-2
Temmuz'da Hırvatistan'da
gerçekleştirilecek olan
Gençler Dünya Kupası'nda
elimizden gelenin en iyisini
yaparak ülkemizi ve fede-
rasyonumuzu temsil etmek
istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'te katıldığı ITF turnu-
vasını hem teklerde hem de çiftlerde
şampiyon tamamladı.
www.haberler.com’dan alınan bilgile-
re göre;: Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklama-
da; “Banja Luka şehrinde düzenlenen
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında
mücadele veren 17 yaşındaki sporcu
Berfu Cengiz, iki kategoride de şam-
piyonluğa ulaştı” denildi. Bulgar part-
neri Ani Vangelova ile çiftlerde şampi-
yon olan Berfu Cengiz, tekler finalin-
de Sloven Nina Potocnik'i 6-4, 3-6, 6-
3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını
bir kez daha zirveye yazdırdı. Genç
sporcu, bu başarısıyla profesyonel
kariyerinin ikinci tekler zaferini
kazanmış oldu.

GENÇ SPORCULARIN
BULGAR�STAN ZAFER�

Genç Karateciler
H�rvatistan’a haz�r


