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Doğal ağaç 
dokusuna sahip 

ahşap kompozit cephe
kaplama profilleri, 
evlerin, villaların, 
ofislerin, otellerin,
ticari binaların dış

görünümünü ve
zeminlerini

güzelleştirmek için
ideal bir çözümdür.

Değişik renk 
alternatifleri ile 
yeni veya renove 

edeceğiniz binanıza
yepyeni bir görünüm
kazandırabilirsiniz.

Ahşap kompozit cephe
kaplama profilleri mükemmel
yalıtım özelliğinin yanı sıra yağ-
mura, rüzgara, güneşe ve kara
karşı yüksek koruma sağlar.

 TherraWood, ahşap muadil
ürünlere göre kıymıklanmayan,
çürümeyen veya çatlamayan
mükemmel bir alternatiftir.

 TherraWood ürünleri zor
hava koşullarına rağmen yıllarca
mükemmel görünümünü korur.

 Hızlı ve pratik uygulama
 Çift taraflı olarak kullanıla-

bilen kaplama profilleri, alt kon-
strüksiyon için sağlam destek
profilleri ve basit vidalama sis-
temi hızlı uygulama imkanı verir.
Tek ihtiyacınız olan standard el
aletleri ve gönye kesme testeredir.



Dünya’nın gündemi maalesef
terör. Hain saldırılardan en
fazla etkilenen ülkeler ise
hepinizin malumu olduğu

üzere, başta Türkiye olmak üzere içinde
bulunduğumuz coğrafya. Bir yandan
terör örgütlerinin eylemleri devam ed-
erken, diğer taraftan da bazı devletlerce
adeta devlet terörü uygulanıyor.

İşte tüm bu olumsuzlukların or-
tasında tek başına mücadele eden, içe-
riden ve dışarıdan yapılan saldırılara
tek başına göğüs gerip, tüm mazlumları
bağrına basan bir ülke var, tabi o da
TÜRKİYE.

Türkiye bir yandan içerde ve dışarda
bunlarla mücadelesini sürdürürken,
diğer taraftan da asırlardır hamiliğini
üstlendiği coğrafyadaki insanlara
dokunmaya, onların dertlerine derman
olmaya devam çalışıyor. Zaten başına
gelenlerin büyük bölümü de bu
yüzden geliyor. Çünkü, Osman-
lının çekilişi ile birlikte Beyaz
Adamın zulmüne ve sömürüsüne
terk edilen mazlumlar, tüm Beyaz
Adamların aynı olmadığına yine
Osmanlının torunlarının icraatlarıyla şahit oluyor.
Durum böyle olunca da birileri doğal olarak rahatsız
oluyor, bazen el altından bazen de açık açık 
Türkiye’nin düşmanları besleniyor.

İsterseniz bu kısa durum analizinin ardından Türk
Dünyası’ndaki mevcut duruma kısa bir göz atalım;

2016’nın ilk üç aylık dilimine hiç şüphesiz, Ankara’da
yaşanan terör olaylarının ardından yaşanan Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri damgasını vurdu. Ankara’da
yaşanan patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü ziyaretini iptal etmesi 
üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham
Aliyev’in; “Siz gelemezseniz ben gelirim” jesti ve devlet 
üst düzey yönetimiyle birlikte yaptığı Ankara çıkartması,
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin Dünya’da bir başka
örneği olmadığını bir kez daha gösterdi.

Sayın Aliyev’in bu hareketi ile hem terör örgütlerini
karşısına aldı, hem de kendisini bölgenin kralı 
zanneden bazı fincancı katırlarını ürküttü. 

Ziyaretin ardından, Türkiye tarafından aranan bazı
canlı bombaların sosyal medyada; “Kendimi Bakü’de
patlatmak istiyorum” paylaşımları ve Ermenistan’ın
Azerbaycan’a yönelik saldırıları bunların en güzel ispatı
olsa gerek. Çünkü, Ermenilerin bu hain saldırıları kendi
gücüyle yapmadığı ve yıllardır kimin eteğinin altına sak-
landığı Karabağ’ın işgalinden bu yana herkesçe malum.

Kısacası “Her şerde bir hayır vardır” felsefesinden
yola çıkarsak, yaşanan bu hain saldırılardan sonra
sergilenen net tavır, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini bir
kez daha dosta düşmana herkese gösterdi.

Ve gelelim; gururumuz, onurumuz, yüz akımız
TİKA’ya. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
TİKA’nın son organizasyonunda yaptığı konuşmada;
“TİKA çalışanları bulundukları ülkelerde çağdaş
Alperenlerdir” ifadelerini kullandı. Bize göre Sayın
Cumhurbaşkanı az bile söyledi.

Çünkü Sayın SERDAR ÇAM yöne-
timindeki TİKA yalnızca Alperenler
tarafından Türk-İslam şuurunun
yayıldığı Orta Asya, Anadolu ve
Balkanlar gibi bölgelere ulaşmıyor.
İhtiyaç duyuduğunda; Kudüs, Mekke-i
Mükerreme, Medine-i Münevvere,
Yemen gibi mübarek toprakları Os-
manlı haritasına dâhil edip, hilafeti 
İstanbul’a getiren Yavuz Sultan Selim’in
askerleri gibi de hareket ediyor,oralar-
daki ecdat yadigarlarına el atıyor. Bu
çalışmalara örnek olarak, Sultan II. 
Abdülhamid’in en önemli projelerinden
olan Hicaz Demiryolunu anlatan 
Amman’daki müze projesini,Filistin’de
yapılan hastaneyi,Lübnan ve Ceza-
yir’deki restorasyonları verebiliriz.

Bir diğer olumlu gelişme ise Koso-
va’da. Allah Kosova’nın yüzüne baktı 
ve başta Türk Toplumu olmak üzere

bağımsızlığın ardından tüm ülke
ilk kez gerçek bir büyükelçiye
kavuştu. Kosova Büyükelçisi
Sayın KIVILCIM KILIÇ adeta
geçmişin yaralarını tedavi ediyor,
enkaz kaldırıyor. Ne yazık ki daha

önce bu ülkede görev yapanlar Ankara’ya hiçbir zaman
doğru bilgi vermediler, ortalığı “sütliman” gösterip bir
avuç Türk’ün paramparça olmasına seyirci kaldılar. 
Bize göre Sayın Büyükelçi  Kosova Türkleri için son şans. 

Ve gelelim Bulgaristan’a;
Adından ve soyadından başka Türklükle hiçbir

alakası olmayan HÖH Onursal Genel Başkanı Ahmet
Doğan, LÜTFİ MESTAN’ı genel başkanlıktan indirip
partiden ihraç etti.

Peki, neden?
Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesi olayında

Türkiye ve NATO yanlısı açıklama yaptı diye. Mestan ve
beraberindekiler “DOST” adında bir parti kurdu. DOST
bizimde dostumuz, bizimde kardeşimiz. Şimdiye kadar
Türkiye’yi hiç hatırlamayan, Türk kimliği ve Türklük ile
hiçbir ilgisi olmayan HÖH’çüler  ne hikmetse bir anda
yüzlerini Türkiye’ye çevirdiler, daha doğrusu çevirmeye
çalıştılar. Tesadüf müdür bilinmez ama HÖH’ü en çok
CHP’liler muhatap aldı. Esed’in de yalnızca CHP’lileri
kabul ettiğini dikkate aldığımızda bu durum aslında
çokta sürpriz değil bizim için!

Ve son olarak;
Nevruz Bayramında tam bir rezalet, ihanet, 

nankörlükle karşılaştık
Nerede?
Bizim vergimizle maaş ödeyen, bizim desteklerimizle

insanlara yatırım yapılan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde.

Hem de ne zaman?
Türkiye’de bombaların peş peşe patladığı, şehit 

tabutlarının ard arda geldiği bir dönemde.
İşte böyle bir ortamda hainlik ve nankörlük zirve

yaptı! Cumhurbaşkanı ve Başbakan, PKK
paçavraları ve Apo iti lehine atılan sloganlar

eşliğinde halay çekti. Çok şükür hükümet düştü 
ve başbakan defoldu gitti.
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Ankara’da yaşanan terör hadisesi-
nin ardından, Türkiye ve Azerbay-

can yönetimi arasında yaşanan-
lar, Mustafa Kemal Atatürk’-
ün; ”Azerbaycan’ın sevinci
sevincimiz, kederi kederim-
izdir” ve Haydar Aliyev’in;
”Bir millet-iki devlet”
sözünün lafta olmadığını

dosta düşmana gösterirken,
iki liderin kameralar önündeki

görüntüleri de, Türkiye-Azer-
baycan ilişkilerinin Dünya’da

başka bir örneğinin olmadığını net
bir şekilde bir kez daha ortaya koydu...

DUNYA’da bir
başka örneği yok
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BBAŞKENT Ankara başta olmak
üzere, tüm Türkiye 13 Mart’ta
gerçekleşen o hain saldırı ile
sarsıldı. Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın bu olaydan iki gün
sonra, yani 15 Mart’ta Türkiye ve Azerbay-
can arasında yapılacak olan, Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplan-
tısında Türk Heyetine başkanlık etmek
üzere Bakü’ye gitmesi gerekiyordu.
Yaşanan saldırının ardından Erdoğan’ın
Bakü’ye gidemeyeceği Azerbaycan yöne-
timine bildirildi. Bu gelişmenin ardından
bu sefer Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev harekete geçti ve Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı arayarak; ”Acınız
acımızdır, sen gelemezsen ben gelirim”
dedi ve heyetiyle birlikte yola çıktı.
Aliyev’in uçağı daha Bakü semalarında
iken, başta dünyanın en büyük bayrağı
olmak üzere ülkedeki tüm bayraklar
yarıya indirildi, Azerbaycan Parlamentosu
Ankara’da hayatını kaybedenler anısına
yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde gerçekleştirdikleri baş başa görüş-
menin ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 
5. Toplantısı’nın ardından ortak bir basın
toplantısı düzenledi.

Basın açıklaması öncesinde; Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan
Hükûmeti Arasında Teknik İşbirliği Pro-
tokolü, Askeri Sivil Personelin Sosyal ve
Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Pro-
tokol, Diplomatik Misyon ve Konsolosluk
Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Ge-
tirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşma,
Adli İncelemeler Alanında İşbirliğine Dair
Anlaşma ile Sürücü Belgelerinin Değiştir-
ilmesi ve Karşılıklı olarak Tanınmasına İl-
işkin Anlaşma, iki ülkenin ilgili bakanları
tarafından Cumhurbaşkanlarının huzu-
runda imzalandı. Anlaşmaların ardından
Stratejik İşbirliği Toplantısı Ortak
Bildirisi’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev, yaptıkları görüşmeye ve başkanlık
ettikleri toplantıya ilişkin basın mensu-
plarına açıklamalarda bulundu. Sergiledik-
leri güçlü dayanışma için Cumhurbaşkanı
Aliyev’e ve heyetine teşekkür ederek 
açıklamasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bugün Bakü’de yapılacak olan
YDSK 5. Toplantısı’nın Ankara’daki terör
saldırısı sebebiyle Cumhurbaşkanı
Aliyev’in ‘Biz gelelim, Ankara’da yapalım’
teklifiyle burada yapıldığını açıkladı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün burada

YSDK toplantısını, bu olay karşısında birlikte
gücümüzü dayanışmamızı göstermesi, ulusal
ve uluslararası bu terör eylemlerine karşı 
birlikteliğimizi göstermeleri bakımından
gerçekten bu ziyaretin ve bu YSDK toplan-
tısının Ankara’da olmasını manidar buluyo-
rum. Merhum babalarının de ifade ettiği 
gibi “iki devlet-bir millet” anlayışının bir te-
zahürü olarak ifade ediyorum. Ben, buradaki
mesajın herkes tarafından dikkatle okun-
masını istiyorum” diye konuştu.

“Ben başta Aziz Kardeşim Aliyev olmak
üzere, tüm Azeri kardeşlerime milletimiz
adına teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye
olarak, başta işgal altında tutulan Yukarı
Karabağ olmak üzere, her alanda Azerbay-
canlı kardeşlerimizin yanında olmayı kararlı
bir şekilde sürdürdük, sürdüreceğiz” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhur-
başkanı ile birlikte başkanlık ettikleri YDSK
5’inci Toplantısı’nda yaptıkları görüşmede en-
erji, ulaşım, savunma ve askerî iş birliği konu-
larını görüştüklerini söyledi.

“ALDIĞIMIZ KARARLAR 
AZERBAYCAN’IN ATILIM HAMLESİNE

DESTEK OLACAK”
25 yıl içinde Azerbaycan’ın geldiği aşa-

mayı, ortaya koyduğu başarıları Türkiyeli
kardeşleri olarak daima takdir ettiklerini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada,
Azerbaycan’ın bağımsızlığının gerçek mimarı,
merhum Haydar Aliyev’i de rahmetle yâd
ediyorum. Onun geride bıraktığı mirasa, aziz
kardeşim İlham Aliyev büyük bir başarıyla
sahip çıkıyor. Bugünkü toplantımızın, yap-

tığımız görüşmeler ile aldığımız kararların,
Azerbaycan’ın bu atılım hamlesine destek
olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Yaptıkları görüşmelerde, ikili ilişkileri ve
bölgesel iş birliğini ilgilendiren önemli konu-
ları ele aldıklarını, iki ülke bakanlarının da
yaptıkları toplantıda geleceğe yönelik neler
yapılabileceğini görüştüklerini aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekono-
mideki ve bölgemizdeki jeopolitik gelişmel-
erden elbette hepimiz etkileniyoruz. Buna
karşı ortak tedbirlerimiz nelerdir, bunları da
görüşme imkânımız oldu. Önümüzdeki gün-
lerde yine Sayın Aliyev ile kritik toplantılar
dolayısıyla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz”
açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, önümüzdeki Nisan ayında Türkiye’de
gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı
13’üncü İslam Zirvesi’nde ağırlayacakları
Cumhurbaşkanı Aliyev’i Mayıs ayında Türki-
ye’nin ev sahipliğinde ve ilk kez düzenlene-
cek Dünya İnsani Zirvesi’ne de davet ettiğini
dile getirdi. Nisan sonunda Medeniyetler İtti-
fakı 7’nci Küresel Forumu’nun Azerbaycan’ın
ev sahipliğinde yapılacağını ve kendisinin de
bu vesileyle Bakü’de olacağını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay sonunda
Washington’daki Nükleer Zirve’de Cumhur-
başkanı Aliyev ile birlikte olacaklarını söy-
ledi. “İslamofobinin, yabancı düşmanlığının
ve ırkçılığın arttığı bir dönemde inanıyorum
ki Medeniyetler İttifakı’nın 7’incisi küresel bir
forum olarak dünyaya farklı bir mesajı
Bakü’den verecektir” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2016 yılını ‘çok kültürlülük yılı’ ilan
etmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev’i
ayrıca tebrik ettiğini söyledi.
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TRANS ANADOLU 
DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

Türkiye ile Azerbaycan’ın geliştirdiği en önemli
projenin TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi) olduğunu ve projede çalışmaların
planlamaya uygun şekilde hızla ilerlediğini kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını
şöyle sürdürdü: “Hatta projenin planlanan süre-
den önce tamamlanması için çalışıyoruz.
TANAP’ın belkemiğini teşkil ettiği Güney Gaz 
Koridoru konusunda da tüm paydaşlarla yakın 
koordinasyon halindeyiz. Bu vesileyle 29 Şubat’ta
Bakü’de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru
Danışma Kurulu Toplantısı için Azerbaycan’ı
tebrik ediyorum. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi de ulaştırma sahasındaki öncelikli pro-
jemizdir. Londra’dan Pekin’e kadar demiryolu
ulaşımını mümkün kılacak projenin açılışını, in-
şallah Aralık ayında birlikte gerçekleştireceğiz. 
Ve böylece bu dev proje de açılışıyla birlikte
dünyaya önemli bir mesaj olacaktır.”

2023 YILI İÇİN 15 MİLYAR 
DOLAR TİCARET HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, küresel
ekonomik konjonktür ve düşen petrol fiyatları 
nedeniyle 2015 yılında bir ivme kaybı yaşadığını
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna rağ-
men, 2023 yılı için 15 milyar dolar hedefimizi saklı
tutuyoruz ve bunu gerçekleştirmek için de inşal-
lah gerekenleri yapacağız.” şeklinde konuştu.

Yaptığı açıklamada, 13 milyar dolar düzeyinde
seyreden karşılıklı yatırımları, önümüzdeki 5 yıl
içinde 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı plan-
ladıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı

Erdoğan, toplantı sırasında Nahçıvan’ın artan
ihracat potansiyelini değerlendirmek üzere
müşterek çalışmaya karar verdiklerini söyledi.
Nahçıvan’ın ürünlerinin yanı sıra turizme açık çok
önemli mekanları olduğuna ve bölgenin turizm
için önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Nahçı-
van’ı, özellikle de bölgede yer alan ve şifa turiz-
minde dikkat çeken Tuz mağaralarını gezmeleri
çağrısında bulundu. Görüşmelerde askerî,
savunma sanayi ve güvenlik konularını da tekrar
ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Savunma Sanayi alanında somut bazı
adımlar atılmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki 
aylarda yapılacak Üçüncü Türkiye-Azerbaycan
Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı’nın bu nok-
tada önemli bir fırsat teşkil edeceğine inanıyo-
rum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını,
gösterdikleri alicenaplık ve kadirşinaslıklarından
dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev ve heyetine
teşekkür ederek tamamladı.

ALİYEV: “İYİ VE KÖTÜ GÜNDE 
BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı da Ankara’daki
amansız terör saldırısından dolayı Azerbaycan de-
vleti ve halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ve halkına başsağlığı dileklerini ifade ederek
başladığı açıklamasında, ölenlere Allah’tan rah-
met, yaralılara şifa, terör kurbanlarının yakınları-
na sabır temennisinde bulundu. Terör saldırısını
şiddetle kınayıp lanetlediklerini belirten Aliyev,
“Biz bugün Türk halkının yanındayız. Bizim bir-
liğimiz ebedidir ve sarsılmaz. İyi günlerde de kötü
günlerde de biz daima birbirimizin yanındayız. 
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Biz Türkiye halkı ve devletine
karşı yapılmış terör saldırılarının
hiçbir neticesinin olmayacağın-
dan eminiz. Bu saldırılar Türkiye
devletini sarsamaz, halkın irade-

sine tesir etmez, Türkiye’yi hak
yolundan döndüremez” ifadele-
rine yer verdi. Türkiye ile Azer-

baycan’ın 25 yıldır birlik ve
dayanışma içinde olduğunu kay-

deden Cumhurbaşkanı Aliyev, 
25 yıl önce bağımsızlıklarını ilan

ettiklerinde kendilerini ilk
tanıyan ülkenin Türkiye olduğu-

nun altını çizdi ve bunu hiçbir
zaman unutmayacaklarını vurgu-

ladı. Türkiye ile Azerbaycan’ın
dünyada birbirine en yakın iki

ülke olduğuna dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün

imzalanan anlaşmaların ve yap-
tıkları görüş alışverişinin iki ülke
arasındaki birliğin bir göstergesi

olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin
dünya çapında güç merkezine
dönüştüğünü ve gördüğü rağ-

betin kendilerini sevindirdiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Ali-

yev, Türkiye’nin geçen yıl ev
sahipliğini yaptığı G-20

Zirvesi’nde ev sahibi ülke olarak
üye ülkeler dışında bir ülkeyi zir-

veye davet etme hakkını Azer-
baycan için kullanmasının

kendilerini çok sevindirdiğini
açıkladı. Cumhurbaşkanı Aliyev

açıklamasını, “Bugün dünya
çapında Türkiye ve Azerbaycan

kadar birbirine bağlı olan ülkeler
yoktur. Bu birlik bizim millî 

servetimizdir, bu birliğimizi ko-
ruyoruz, koruyacağız ve eminim

ki gelecek yıllarda biz bundan da
büyük galebeler elde edeceğiz”

sözleriyle tamamladı. Ortak basın
toplantısının ardından Cumhur-
başkanı Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev’in kame-

ralar önündeki görüntüleri ise iki
devlet başkanından çok, yıllardır
görüşmeyen iki kardeşin buluş-

ması gibiydi. Defalarca kucak-
laşan, birbirine sımsıkı sarılan iki

lider salondakilerin duygulu anlar
yaşamasına neden olurken uzun
süre ayakta alkışlandı. Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan
bizzat Esenboğa Havalimanına

giderek Azerbaycan Cumhur-
başkanı Aliyev’i uğurladı...
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“Hayalimiz İstanbul-
Sofya-Avrupa 

hızlı tren projesi”

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU; 

Başbakan, komşu ülke Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un daveti üzerine bu ülkeye bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Davutoğlu komşu ziyaretinde, Başbakan Borisov dışında, Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev ve ülkedeki Türk ve Müslüman toplumun din adamlarıyla da bir araya geldi.

Davutoğlu, İstanbul’dan Sofya’ya, Sofya’dan da Avrupa’ya gidecek bir hızlı tren projesini 
gerçekleştirmenin hayalini kurduklarını ifade ederken; “Yeni otoyollarla, diğer 

ulaşım hatlarıyla Bulgaristan’la Türkiye’yi birbirine bağlamaya kararlıyız” dedi...
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BBAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu ve Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov gerçekleştirdikleri
görüşmenin ardından heyetler arası görüşm-
eye başkanlık etti. Türk Heyetinde; Başbakan

Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım ve İçişleri Bakanı Efkan Ala yer aldı. Görüşmede
iki ülke ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

“Hedefimiz Her Alanda İşbirliğini Artırmak”
Toplantının ardından iki başbakan ortak basın

toplantısı düzenlerken, Başbakan Ahmet Davutoğlu;
“Biz de gelenektir. İlk önce Kıbrıs ve Azerbaycan zi-
yaretleri olur, sonra da Bulgaristan’ı ziyaret ederiz. Bu
da komşuluğun bir gereğidir. Biz hem komşu, hem de
dost ve müttefik iki ülkeyiz. Birçok konuda ortak çıkar-
larımız, ortak kaderimiz, ortak vizyonumuz var.
Önümüzdeki dönemde Bulgaristan’la ilişkilerimiz hep
gündemimizin en önemli maddelerinden biri olacak.
Özellikle, ulaştırma, enerji, tarım, su, ticaret başta
olmak üzere, Bulgaristan’la her türlü iş birliğine hazırız.
Hedefimiz, beş milyar dolar olan ticaret hacmini ilk fır-
satta 10 milyar dolara çıkartmak. Şu anda Bulgaris-
tan’da iki milyar dolar Türk yatırımı var, bu rakamı da
ilk etapta beş milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.
Ayrıca birlikte büyük ulaştırma projelerini gerçekleştire-
biliriz. Meriç Otoyolu Projesi dolayısıyla değerli dos-
tumu tebrik ediyorum. Bizim rüyamız, hedefimiz ise
İstanbul’dan Sofya’ya, Sofya’dan da Avrupa’ya uzanacak
bir hızlı tren projesini gerçekleştirmek. Yeni otoyollarla,
diğer ulaşım hatlarıyla Bulgaristan’la Türkiye’yi bir-
birine bağlamaya kararlıyız. Bunun dışında bölgenin en
önemli enerji projelerinden biri olan TANAP Projesinde
de Bulgaristan ile birlikte çalışmaya hazırız” dedi. 

“Bulgaristan’da Yaşayan Türk Toplumu 
İki Ülke Arasında Köprüdür”

Bulgaristan’ı ziyareti sırasında Türk Toplumunun
temsilcileri ve Müslüman din adamlarıyla da bir araya
gelen Davutoğlu; ”Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız
Türkiye ve Bulgaristan arasında bir köprüdür ve onlar
Bulgaristan’ın eşit vatandaşlarıdır. Onların bu toprak-
larda, kendi topraklarında huzur içinde yaşamaları için
elimizden gelen her türlü çabayı da birlikte göstere-
ceğiz. Ayrıca Sayın Borisov’a Türkiye’nin AB üyeliği nok-
tasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.
Türkiye için Bulgaristan AB’nin kapısıdır. İnşallah
Türkiye AB’ye girdiğinde Bulgaristan ile çok daha geniş
bir havzada birlikte hareket edeceğiz” şeklinde açıkla-
malarını sürdürdü. Nisan ayı içerisinde Sofya’da,
Türkiye-Bulgaristan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
yapmaya karar verdiklerini de ifade eden Başbakan
Davutoğlu; “Bu ikinci toplantı olacak. Daha önce Sayın
Borisov Türkiye’ye gelmiş ve o zamanki Başbakanımızla
bir toplantı gerçekleştirmişti. Şimdi de biz Sofya’ya
geleceğiz ve Sayın Borisov’la, Cumhurbaşkanımızın
Başbakanlığı döneminde başlattığı güzel geleneği

önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi...
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Dünya Osmanlı’nın
hoşgörüsünü özlüyor

PRİZREN
sevginin,

barışın ve
hoşgörünün
şehri. Ecdat,
tüm Balkan-

lar’ı olduğu
gibi bu güzel

şehri de asırlar
boyu bu an-

layış içerisin-
de yönetmiş.

Prizren’in
kalbi konu-

mundaki Şa-
dırvan Mey-

danı günü-
müzde de

halen o 
günlerden
mesajlar-
la dolu...

ŞADIRVAN Meydanı’nda, cami,
Ortodoks ve Katolik kiliseleri yan
yana. Yaklaşık altı asır Osmanlı
yönetiminde bulunan Prizren’de

herkes dilini, dinini özgürce yaşamış,
kimse kimseye her hangi bir müda-
halede bulunmamış. Dünya bugün Os-
manlı’nın sergilediği “hoşgörü” merkezli
bu yönetim anlayışına belki de her za-
mankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.
Bu şirin Osmanlı şehri de ziyaretçilerine
insanlık mesajları vermeye devam
ediyor. İşte o ziyaretçilerden biri de, 
İngiltere Veliaht Prensi Charles.

Başkent Priştine’deki temaslarının
ardından Prizren’i ziyaret eden Prens
Charles halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.
İlk olarak Kosova’daki en ünlü Osmanlı
eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii'ni zi-
yaret eden Veliaht Prens, cami girişinde
Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ter-
nava ve Müslüman din adamları tarafın-
dan karşılandı. Birkaç yıl önce Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
tarafından restore edilen cami hakkında
bilgi alan Prens, Prizren’in sembolü kon-
umundaki bu muhteşem Osmanlı 
eserinin içerisindeki el işlemelerine ve
motiflere hayranlığını gizleyemedi. 
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Kosovalı Müslüman din adamları Prens Charles’e, Osmanlı
tarafından bu topraklarda oturtulan ve asırlardır devam eden,
dinler arasında hoşgörü ve karşılıklı saygının temel alındığı
yaşam anlayışın muhafaza edilmesi için Kosova İslam Birliği
olarak her türlü gayreti gösterdiklerini ifade ettiler. Prens Charles
daha sonra Şadırvan Meydanı’nda yer alan Sırp Ortodoks Kilis-
esini de ziyaret etti. Ortodoks Cemaatinin dini liderleriyle bir
araya gelen Prens Charles, kilise hakkında bilgi aldı. Prens
Charles’ın bir sonraki durağı ise Katolik Kilisesi oldu.  Çok dinli,
çok kültürlü ve çok etnisiteli Prizren’de tüm dinlerin kutsal
mekânlarını ziyaret eden Prens Charles, Şadırvan Meydanı’nda
kendisine büyük bir ilgi gösteren Kosovalılarla sohbet etti, onlarla
fotoğraf çektirdi. Veliaht Prens daha sonra belki de konu olarak
en çok Prizren’e uyan;” Dinler Arasında Hoşgörü” konulu kon-
feransa katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Sinan Paşa Camii
Prizren’in merkezi konumundaki Şadırvan Meydanı’nda bulu-

nan ve Osmanlının Kosova’daki en görkemli eseri olan cami, Sufi
Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sinan Paşa, ilk önce İstan-
bul’da ağa, daha sonra sekbanbaşı olarak 1590 yılında 15 ay 
kadar Budin, 1594/95’te Kars, 1595/96’da Erzurum, 1596/97’de Eğri,
1600’da  Bosna Beylerbeyliği’nde bulunmuştur. Sinan Paşa, Os-
manlının Prizren’deki en erken eserlerinden olan camiyi Bosna
Valiliği döneminde 1615 yılında yaptırmıştır. Hristiyanlar 1939
yılında, caminin yapılışında Aziz Arhangel Manastırı taşlarının
kullanıldığını gerekçe göstererek yıkmak istemişler ancak Müs-
lümanların sert tepkisiyle karşılaşmışlardır dönemde bazı mil-
liyetçi Sırpların iddia ettiği gibi manastır Osmanlı tarafından 
yıkılmamıştır. Dere yatağında bulunan manastır, Fatih Sultan
Mehmet’in bölgeyi fethinden önce yıkılmış, cami yapımında ise
taşlarının bir kısmı satın alınarak kullanılmıştır. Günümüzde
birçok Sırp tarihçi de bu bilgiyi doğrulamaktadır. 1939’daki olay-

larda caminin girişindeki revaklar yıkılırken, bu muhteşem 
Osmanlı eseri 1963 yılında ibadete kapanmış ve El Yaz-

ması Eserler Müzesi haline getirilmiştir. 1999’da yeniden
ibadete açılan Sinan Paşa Camii TİKA tarafından res-
tore edilmiş, Komünizm döneminde yıkılan revaklar-
da bu çalışmalar sırasında yeniden inşa edilmiştir.
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TÜRK ŞİRKETİ
DÜNYA DEVLERİNİ

GERİDE BIRAKTI
AAZERBAYCAN Ekonomi Bakanlığının organi-

zasyonu ile Bakü Business Merkezinde
“Sanayinin gelişmesine devlet desteği”
konulu toplantı düzenlendi. Toplantının so-

nunda, Bakü Demir Dışı Metaller ve Ferrosilis Şirketi ile
Karabük Ticaret Sanayi Odası Üyesi DEMORA Şirketi
arasında, Sumqayıt Kimya Sanayi Parkı’nda ferrosilis
üretim tesisi inşa edilmesine dair anlaşma imzalandı.

Düzenlenen toplantıya, metalürji, kimya, inşaat, gıda
ve mobilya alanlarında faaliyet gösteren 50’den fazla
işletmenin temsilcileri katıldı. Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Niyazi Seferov işadamlarına ülkede gerçekleştirilen
sanayileşme politikası çerçevesinde yapılan çalışma-
lar hakkında bilgiler verdi. Petrol dışı sektörlerin
gelişmesinde sanayi bölgeleri, parkları ve mahallelerin
önemine vurgu yapan Niyazi Seferov, girişimciliğin
desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalara ve reform-
ları dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Seferov, ekonomik
faaliyetlerin artırılması, petrol ürünlerinin ihracının
teşviki, yerli ve yabancı yatırımların desteklenmesi
amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında da bilgiler
verirken,bütün bu düzenlemelerin Azerbaycan’da
petrol sektörünün, özellikle petrol endüstrisinin
gelişmesine, çağdaş teknolojiye ve gelişmiş tecrübeye

dayalı yeni işletmelerin kurulmasına, Azerbaycan’da
üretilen sanayi ürünlerinin çeşidinin artmasına

ve rekabet kabiliyetlerinin artırılmasına yöne-
lik olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Niyazi
Seferov’un ardından söz alan, Girişimciler
(İşverenler) Teşkilatları Milli Konfederasyonu

Başkanı Memmed Musayev,son zamanlarda ülkede gir-
işimciliğin geliştirilmesi yönünde atılan adımların özel-
likle sanayinin gelişmesine yeni fırsatlar yarattığını
kaydetti. Programda ayrıca,Deniz-A Şirketi Genel
Müdürü Elhan Başirov, Bakusteel Company MMC-nin
Başkan Yardımcısı Ramin Kerimov, Bakü Demir Dışı
Metaller ve Ferroerintiler şirketinin CEO’su Şamil 
Rzayev, Türk şirketi Demora’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Rafet Vergili temsil ettikleri şirketlerin
faaliyetleri ve gelişme yönleri hakkında bilgi verdiler.

Toplantının sonunda, Bakü Demir Dışı Metaller ve
Ferrosilis Şirketi ile Türkiye’nin DEMORA Şirketi
arasında Sumqayıt Kimya Sanayi Parkı’nda ferrosilis
üretim tesisi inşa edilmesine dair anlaşma imzalandı.

DEMORA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili; ”Kardeş ülkemizde
böylesine bir yatırımı üstlenmekten ve Azerbaycan’ın
ekonomik kalkınmasına katkı sunmaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz, dünyanın dev firmalarıyla bu projede
büyük bir yarışa girdik ve sonunda başardık, tamamen
Türk işçi ve mühendislerinin üstleneceği bir proje, bi-
zlere güvenen ve bizim projemizi tercih eden kardeş
ülke yetkililerine ve yatırımcılarına teşekkür ediyor,
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Yaklaşık 30 milyon USD’ye mal olması beklenen
tesis, ferro silis, ferro mangan ve ferro krom üretecek
ve yaklaşık 75 bin ton kapasitesi olacak. Yaklaşık 150
çalışan ile 2017 başında üretime başlaması beklenen
tesisin temelini Nisan ayı içerisinde Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev atacak...
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan; “TİKA
çalışanları 
bulundukları
ülkelerde 
çağdaş 
alperen-
lerdir”

Coğrafyalar ayrı

imza
aynı
imza
aynı
imza
aynı Türk

İşbirliği ve
Koordinasyon

Ajansı’nın (TİKA)
tarafından hayata geçirilen

“4 Kıtada 29 Ülkedeki 53 
Projesi”nin tanıtım toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı .

ATO Congresium'da düzenle-
nen toplantıda restorasyonu

biten, Kosova’daki Emin Paşa
Camii ve Arnavutluk’taki İşkodra

Şeyh Şamia Lisesi’nin açılışları da canlı
bağlantıyla gerçekleştirildi...
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TTÖRENDE konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TİKA’nın,
“Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” sloganıyla gerçek-
leştirdiği çalışmaları yakından takip ettiğini belir-
tirken , “Bugün tanıtım töreni için bir araya geldi-

ğimiz projeler arasında Avusturya’da şehitliğimiz, Filistin’de
hastanelerimiz, Komor Adaları’nda stadyum, Myanmar’da
yetimhane, Moldova’da İslam Kültür Merkezi, Sri Lanka’da
konut, İspanya’da Kurtuba Mescidi’nin yenilenmesi gibi,
gerçekten çok önemli çalışmalar yer alıyor” dedi.

“TİKA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
PROJELERLE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN 

BİR KURUMUMUZ”
Bu hizmetlerin bulundukları ülkelere ve oralardaki kar-

deşlerimize kazandırılmasında emeği geçen, TİKA Başkanı,
ülke koordinatörleri ve çalışanları tebrik eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, TİKA’nın dünyanın dört bir yanında gerçek-
leştirdiği projelerle, ülke ve millet olarak göğsümüzü kabar-
tan bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın 50 ülke-
sine yayılan program ofisleriyle, 140 ülkede gerçekleştirdiği
on binlerce projeyle TİKA’nın hizmetleri artık, listelenmesi, anlatılması oldukça
zor bir seviyeye ulaştı. Bugün Türkiye, kalkınma yardımlarında dünyada ilk
sıralarda yer alıyorsa, bunda TİKA’nın öncü rolünün çok büyük katkısı vardır.
Pek çok resmi ve sivil toplum kuruluşumuz, TİKA’nın açtığı yoldan ilerleyerek,
çalışmalarına küresel bir mahiyet kazandırmıştır” şeklinde konuştu.

“ALLAH RIZASI İÇİN MAĞDURLARA VE 
MAZLUMLARA EL UZATIYORUZ”

Yıllarca yaptığımız yardımların hesabını dahi tutmamış bir ülke ve millet
olduğumuza dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam
etti: “Çünkü biz bu yaptığımız yardımları, Allah rızası için mağdurlara, mazlum-
lara el uzatmak olarak görüyoruz. Sonra baktık ki bizim çalışmalarımızın
oldukça gerisinde olduğunu bildiğimiz kimi ülkeler, çok ciddi kalkınma yardımı
rakamları açıklıyor. Bunun üzerine, arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar ve
yardım faaliyetlerimizin, uluslararası kriterlere uygun şekilde istatistiğini tut-
maya başladık. Bu hesaba göre, mesela 2014 yılında, devlet kurumlarımızla,
sivil toplum kuruluşlarımızla, yurt dışındaki özel sektörümüzle 6,5 milyar dolar
kalkınma yardımı yapan bir ülke olduğumuzu görüyoruz. 

TİKA Başkanı
Serdar Çam

Prizren Emin Paşa Camii
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Bu rakamın 2,5 milyar dolar-
dan fazlası yurt dışına yap-
tığımız insani yardımlardan
oluşuyor.” Suriye’den ve diğer
ülkelerden gelip Türkiye’ye
sığınmış olan misafirlere
yapılan harcamaların bu
rakamın dışında olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, insani yardımlarda,
2013 yılında Amerika ve İn-
giltere’nin ardından üçüncü
sıradayken 2014 yılında
Amerika’nın ardından ikinci sıraya çıktığımızı; bu
yardımların millî gelire göre değerlendirildiğinde ise
birinci sıraya yükseldiğimizi vurguladı.

TÜRK TİPİ KALKINMA MODELİ
“TİKA’nın yardımları ağırlıklı olarak eğitim, sağlık,

içme ve kullanma suyu alanlarında yoğunlaşıyor. Bu
sayede TİKA, Orta Asya’dan Balkanlara, Latin Amerika’-
dan Pasifik’e, Afrika’dan Güney Asya’ya kadar dünyanın
dört bir yanında milyonlarca insanın gönlünde taht
kurdu, kurmaya devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, devamında şunları ekledi: “Drina Köprüsü’n-
den Hoca Ahmet Yesevi Dergahına kadar, TİKA’nın
elinin değdiği projelerin her biri, ayrı bir anlama, ayrı
bir öneme sahiptir. Hani ben ‘Türk tipi Anayasa’, ‘Türk
tipi başkanlık sistemi’, ‘Türk tipi kadın hakları’ diyorum

ya, işte TİKA’nın çalışmalarıyla ‘Türk tipi kalkınma
modelini’ ortaya koyduğumuza inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında,
bizim kalkınma yardımı anlayışımızda asla
karşımızdakini küçük görme, ona dikte etme, 

ajan-
dalar dayatma tarzının söz
konusu olmadığını belirterek, “Bizde sağ elin
verdiğini sol elin görmediği bir anlayış geçerlidir. Biz,
samimiyetimizle, kurduğumuz empatiyle, yaptığımız
yardım çalışmalarını muhataplarımıza bir lütuf olarak
değil, bir ikram olarak sunuyoruz. Gönülden gönüle kur-
duğumuz köprülerin, en az inşa ettiğimiz, restore et-
tiğimiz köprüler kadar önemli olduğunu biliyoruz.
İnsanların kalplerini mutmain etmenin, kimsesizlerin
kimsesi olmanın, en az onlara fiziki yardımda bulun-
mak kadar önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

TİKA çalışanlarının görev yaptıkları ülkelerde, yürüt-
tükleri projeler yanında,  Türkiye’nin tarihinin,
medeniyetinin, kültürünün, değerlerinin de taşıyıcısı
çağdaş bir Alperen olarak bulunduklarının bilincinde ol-
maları gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Esasen bu dış temsilcilikler-
imizdeki tüm görevlilerimiz, tüm işadamlarımız, tüm
sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz için de geçerlidir.”

Afganistan Hz. Mevlana Köyü

Filistin TUBAS Türk Hastanesi
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“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 
KARDEŞLERİMİZİN KALPLERİ 

VE DUALARI BİZİMLE”
Türkiye olarak, zalimlere karşı sonuna kadar mü-

cadele edeceğimizi, mazlumların ve mağdurların ya-
nında olmayı sürdüreceğimizi vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Çünkü bu coğrafya  -az önce izledik ve
dinledik- bizim coğrafyamız. Çünkü bu insanlar bizim
kardeşlerimiz, vicdani görevlerimizin olduğu insanlar.
Çünkü bizi bekleyen gelecek, unutmayın hepimizin
ortak geleceğidir. Biliyoruz ki bu bir imtihan. Rabbim
bize bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmayı nasip
etsin” dedi. “Türkiye kazanırsa, işte TİKA’nın hizmet
verdiği dünyanın dört bir yanındaki 140 ülke kazanacak,
sayıları milyarı bulan mazlumlar, mağdurlar kazanacak,
insanlık kazanacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
tıpkı Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi,
dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin kalplerinin
ve dualarının bizimle olduğunu ifade etti.

TİKA YAPIYOR MİRAS YAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA’nın, 4 

kıtada 29 ülkedeki 53 projesinin tanıtımı ve açılışı ne-
deniyle Ankara’da düzenlenen törende, Kosova ve Ar-
navutluk’a telekonferans sistemiyle bağlandı. Koso-
va’daki Emin Paşa Camii restorasyonu ile Arnavutluk’-
taki İşkodra Şeyh Şamia Lisesi’nin hayırlı olmasını
dileyen Erdoğan; “Bu projelerin hayata geçirilmesi için
gece gündüz emek verdiklerini bildiğim TİKA Başkanı-
mızı ve ekibini özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Emin Paşa Camii’nin açılış törenine; Büyükelçi Kıvıl-
cım Kılıç, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Ferid Agani,
Devlet Bakanı Rasim Demiri,Kosova Meclis Başkanvek-
ili Fikrim Damka, Kosova Milletvekili Müferra Şinik,T.C
Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Türk Temsil Heyet
Başkanı Kurmay Albay Saim Bağcı, TİKA Kosova Koordi-
natörü Eyüp Yavuz Ümütlü,Yunus Emre Enstitüsü Priş-
tine Müdürü Bülent Üçpunar, Kosova İslam Birliği
Başkanı Naim Ternava başta olmak üzere çok sayıda
davetli katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının
sorularını yanıtlayan T.C Priştine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç; ”Bugün en önemli açılışlardan biri yapılıyor, Koso-
va’nın en güzel şehirlerinden biri olan Prizren’deki en
önemli ecdat yadigarı eserlerinden biri olan Emin Paşa
Camii’nin TİKA tarafından tamamlanmış olan restoras-
yon çalışmalarının ardından yeni çehresiyle yeniden
ibadete açılması nedeniyle bir tören düzenleniyor, bu
açılışın Kosovalı kardeşlerimizi hayırlı olmasını diliyo-
rum. Tabi Osmanlı’nın bıraktığı kültür değerleri, kültür
mirası Kosova’nın her yerinde var, TİKA bu eserlerde
çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor, bunlar ortak mi-
rasımız, ortak mirasımızın korunması ve gelecek ne-
sillere aktarılması noktasında gösterdikleri hassasiyet
ve işbirliği nedeniyle TİKA’mıza ve Kosova makamlarına
teşekkür ediyorum, ifade ettiğim gibi Kosova’nın her
yerinde bizden çalışma bekleyen eserlerimiz var, biz bu
çalışmalarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. 

Bosna-Hersek
Sokullu Mehmet

Paşa Köprüsü
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Tabi TİKA yalnızca bu tür çalışmalar yapmıyor, Koso-
va’da ve dünyanın birçok ülkesinde halkın yaşantısına
dokunan sosyal projelere de imza atıyor. Kadınlara,
çocuklara yönelik eğitim projeleriyle, tarım projeleriyle,
kadın girişimcileri destekleyen projelerle de çok önemli
çalışmalar yapıyor, kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum. İki gün sonra Çanakkale Savaşlarının
yıldönümü, bu savaşta Kosova’dan da birçok insan
Çanakkale’ye giderek Anadolu insanı ile omuz omuza
mücadele ederken şehit oldu, bu vesile ile onları da
saygı ve rahmetle anıyor, ruhladı şad olsun diyorum”
dedi... Birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiklerini ve
bunlardan birinin de kültürel mirasın korunması çalış-
maları olduğunu ifade eden TİKA Kosova Koordinatörü
Eyüp Yavuz Ümütlü ise;”Prizren Emin Paşa Camii
restorasyonu da bu anlamda gerçekleştirdiğimiz son
derece önemli çalışmalardan biri, şu an önünde dur-
duğumuz cami yaklaşık 200 yıldır ibadet edilen bir
cami, böylesine önemli bir eseri restore etmekten
büyük mutluluk duyuyoruz, böylesine kıymetli bir 
eserimizin bu denli bir coşku ile açılması ise bize ayrı
bir mutluluk veriyor, başta restorasyon çalışmalarımız

olmak üzere Kosova’ya yönelik projelerimiz bundan
sonra da artarak devam edecek” dedi... Kosova

Hükümetinin Türk Bakanı ve KDTP Genel
Başkanı Mahir Yağcılar ise yaptığı açıklamada,
TİKA’nın çalışmalarını yakından takip ettik-

lerini belirtirken; ”Bu çalışmalardan mutluluk duyuy-
oruz, kendilerine müteşekkiriz, bu cami Prizren için
önemli camilerden biridir, esnaflarımızın camisi olarak
bilinir, böylesine güzel bir çalışmayı Kosova’da gerçek-
leştirmelerinden dolayı başta TİKA olmak üzere Türkiye
Cumhuriyetinin tüm kurumlarına şükranlarımı sunuyo-
rum, umarım bundan sonra bu tür programlarda bir-
likte olmaya devam ederiz” dedi. Telekonferansla
Kosova’ya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kosova
Halkının duygu ve düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç aktardı. Büyükelçi
Kılıç; ”Kosova’dan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuy-
oruz, Kosova’nın en güzel şehirlerinden Prizren’deki, en
güzel, en önemli ecdat yadigarı eserlerimizden birisi
olan Emin Paşa Camii’nin TİKA’mız tarafından tamam-
lanmış olan restorasyon çalışmaları ve bu güzel
caminin Kosovalı kardeşlerimizin hizmetine yeniden
sunulması vesilesiyle düzenlenen bu törende
huzurlarınızda bulunuyoruz” şeklinde duygularını 
ifade ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ise; ”Bu tören tarihin bu günlere ve yarınlara
nakledildiği bir tören, Emin Paşa Camiinin tüm kardeş-
lerimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum,
emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor ve kutluyorum
”dedi. Tarihi caminin açılış töreni, Kosova İslam Birliği
Başkanı Naim Ternava’nın yaptığı duanın ardından ke-
silen kurdele ve caminin incelenmesi ile sona erdi...
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Prizren Emin Paşa Camisi, T.C Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve 
Kosovalı bakanlar tarafından telekonferans sistemi ile açıldı...

Büyükelçi Kılıç ve Kosovalı bakanlar açılışı yapılan camiyi gezdi.



19

D
İY

A
R-

I  
TÜ

RK

GAGAUZ Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İrina Vlah ülkesinin
etrafındaki duvarları yıkarak, dost ve akraba topluluklar başta
olmak üzere, ülkesinin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya
çalışıyor. Başkan Vlah, bu doğrultuda yapılan çalışmalar çerçe-

vesinde, beraberindeki heyetle birlikte Türkmenistan’da Nevruz Bayramı kut-
lamalarına katıldı. Ziyaret sırasında, Gagauz Başkanı Vlah ile Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov arasında yapılan görüşmede,
Gagauz ve Türkmenistan temsilcilerini kapsayan bir çalışma grubu kurul-
masına karar verildi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimu-
hammedov ve Gagauz Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İrina Vlah’ın
başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ortak çalışma grubu
oluşturulacak. Grupta her iki taraftan, kültür, eğitim, sağlık ve ekonomi uz-
manları yer alacak. Çalışma grubunun ana hedefi ise, Gagauzya ve Türk-
menistan arasında çok yönlü işbirliğini sağlanmak olacak.  Türkmenistan
Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov kabulde yaptığı açıklamada,
Gagauz yetkililer ile en kısa vadede çok yönlü işbirliği kurma konusundaki
kararlılıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Kurbankulu görüşmede, işbirliği
planını oluşturacak grubun kurulmasını önerdi. Toplantıda ayrıca, Valkaneş
Serbest Bölgesinde Türkmen-Gagauz ortak-
lığında kurulacak işletmeler görüşüldü. Türk-
menistan Hükümetinin, Gagauz Yeri’nde tarım
alanında yapılabilecek yatırımlar ile ilgili ciddi
çalışmalar yaptığı da belirtilen görüşmelerde
ayrıca, Cumhurbaşkanı Kurbankulu’nun
Gagauz Şaraplarının ülkesine ithalatı nok-
tasında kota ayırmaya da hazır olduğu ifade
edildi. Kültürel işbirliğinin de ele alındığı,
Kurbankulu-Vlah görüşmesinde,
Gagauz gençlerin Türkmemistan’da
değişik kamplarda misafir edilmesi
ve bazı alanlarda ortak festivaller
yapılmasına da karar verildi.

VLAH GAGAUZYA’NIN
KABUĞUNU KIRIYOR

İrina Vlah



DİYAR-I  TÜRK 20

CCEPHEDEN
Cumhurbaşkanlığına

KOSOVA’nın yeni cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi seçimlerin ardından meclis kürsüsüne
gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Yeni
cumhurbaşkanı konuşmasında, milletvekil-

lerine, ülkede görevli büyükelçilere  ve uluslararası
misyon şeflerine teşekkür etti. Thaçi konuşmasının
devamında, “Öncelikle güveniniz ve desteğiniz için siz
milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca, ülkemizde görev yapan
büyükelçilere de teşekkür etmek is-
terim. Cumhurbaşkanlığı seçim
sürecinde bizi yalnız bırakmadınız.
Bana olan inancınızın Kosova için
yeni bir umut olacaktır. Anayasa
ve yasalar çerçevesinde yeni bir
Kosova için, halkım için, daha
müreffeh bir ülke için, çalışa-
cağıma söz veriyorum” dedi...
Thaçi’den önce Kosova’da, İbrahim
Rugova,Fatmir Sejdiu,Behgjet Pa-
colli,Atifete Jahjaga cumhurbaşkanı

seçilmişti. Gerek başbakanlığı gerekse Dışişleri Bakan-
lığı döneminde Türkiye ile sıcak diyaloglar kuran
Haşim Thaçi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi eski dostları
ve mevkidaşları tarafından da memnuniyetle karşı-
landı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kosova'nın yeni
Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'yi telefonla arayarak tebrik

etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından
edinilen bilgiye göre Erdoğan, oy çok-

luğuyla Kosova'nın cumhurbaşkanı
seçilen Taçi'ye yeni görevinde

başarılar diledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Kosovalı mevkidaşı
Taçi'nin görüşmede ikili ilişkileri
geliştirmenin önemini de vurgu-
ladıkları kaydedildi. Başbakanlık
kaynaklarından alınan bilgiye

göre; Başbakan Ahmet Davu-
toğlu’da Kosova Cumhurbaşkan-

lığı’na seçilen Haşim Thaçi’yi
arayarak tebriklerini iletti. Başbakan

Kosova Meclisi, muhalefetin tüm eylemlerine ve engelleme çalışmalarına rağmen 
ülkenin beşinci cumhurbaşkanını seçti. Kosova’nın bağımsızlık mücadelesinde, Kosova
Kurtuluş Ordusu UÇK’nın liderlerinden olan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Hashim Thaçi, 3. turda seçilmesi için gerekli olan üçte iki oyu alarak ülkenin yeni 
cumhurbaşkanı oldu. Thaçi, 120 sandalyeli Kosova Meclisi’nde 71 oy aldı...
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Davutoğlu, telefonla görüştüğü Haşim Thaçi’ye bağımsı-
zlığından bu yana her alanda verilen güçlü desteğin bun-
dan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini, ikili işbirliğini
daha da geliştirmek için makamların her düzeyde çalış-
malarına devam edileceğini belirtti. Davutoğlu, “Türkiye
olarak Kosova’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurum-
larıyla bütünleşme sürecine ve Kosova’nın dünya mil-
letler ailesinin güçlü ve saygın bir üyesi olarak yoluna
devam etmesine önem atfediyoruz. Bu konulardaki işbir-
liğimizi ve desteğimizi de sürdüreceğiz” dedi.

Thaçi, Davutoğlu’na teşekkür ederek, “Türkiye’nin
bağımsızlığından beri Kosova’ya verdiği kararlı destek
için Davutoğlu’na ve Türk halkına şükranlarını sunmak
isterim” diye konuştu. Thaçi, yeni görevinde Kosova
halkının birliği ve refahı için çalışacağını, Türkiye ile
Kosova arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ileri
taşınması için bugüne kadar olduğu gibi Cumhurbaşkan-
lığı görevinde de çabalarını sürdüreceğini dile getirdi. 

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini değer-
lendirdi. Uzun yıllar birlikte çalıştıkları Thaçi’nin cumhur-
başkanı seçilmesinden mutlu olduklarını ifade eden
Yağcılar; “Kosova cumhurbaşkanının seçilmesi siyasi is-
tikrarı açısından önemlidir” dedi.  Kosova Meclisi’nde
yapılan oylamanın üçüncü turunda 71 oyla Kosova'nın
beşinci cumhurbaşkanı seçilen Haşim Thaçi'nin cumhur-
başkanı olarak seçilmesi Türk Toplumunda da umutlu bir
bekleyişe neden oldu. Uzun yıllar Thaçi kabinesinde
bakanlık yapan KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu
Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, mecliste yer alan iki
milletvekili ile seçimlerde Thaçi’nin yanında olduklarını
ifade etti. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulu-
nan KDTP lideri şunları söyledi; “KDTP olarak her zaman
Kosova'nın kalkınması, gelişmesi, güçlü olması ve is-
tikrarlı bir siyasi ortamın sağlanması için desteklerimizi
sürdürmeye devam edeceğiz. Kosova Türk toplumunun

yegane partisi olarak milletvekillerimizle birlikte oy-
larımızı Haşim Thaçi'den yana kullandık. Uzun yıllar
Haşim Thaçi'nin başında bulunduğu partiyle koalisyon or-
tağı olarak hükümetlerde yer aldık ve birlikte çalışma fır-
satı bulduk. Kendisiyle Kosova’nın kalkınması için birlikte
çalıştık. Sayın Thaçi siyasi backgroundu olan bir siyasetçi,
onun cumhurbaşkanı seçilmesi Kosova'nın gelişmesine
ve kalkınmasına uluslararası platformda yeni bir ivme
kazandıracaktır. Öte yandan yeni cumhurbaşkanımızın
topluluklara da diğer cumhurbaşkanlarımıza göre daha
fazla önem vereceğine inanıyoruz. Zaten kendisiyle yap-
tığımız görüşmelerde bize kullandığı ifadelerde bunu
açıkça deklere etti, ben yeni dönemde Kosova Türk
Toplumunu daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum”
dedi, Thaçi'nin cumhurbaşkanı seçilmeden önce ülkede
yaşayan topluluklardan sorumlu bir danışman ataya-
cağını açıkladığına da dikkat çeken Yağcılar, Türk
Toplumu olarak bu göreve hazır olduklarını ifade etti.

Hashim Thaçi (d. 24 Nisan 1968, Broçna), Kosova
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhuriyeti Dışiş-
leri Eski Bakanı, Kosova Cumhuriyeti Eski Başbakanı,
Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) genel başkanı ve
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski önderidir. 6 Haziran
2008 tarihinde, silahlı bir saldırganın Thaçi'nin
Priştine'deki evine suikast girişimi başarısız olmuştur.
Kosova'nın Skenderaj şehrinde 24 Nisan 1968'de doğan
Thaçi, Priştine Üniversitesinde psikoloji ve tarih eğitimi
aldı. Zürih Üniversitesinde tarih ve uluslararası ilişkiler
üzerine yüksek lisansını tamamlayan Thaci, 1998-1999 yıl-
larındaki Kosova Savaşı'nda Kosova Kurtuluş Ordusu'nun
(UÇK) siyasi liderlerinden biri olarak ön plana çıktı. Koso-
va'nın bağımsızlığından sonraki ilk başbakanı olan Thaci,
2014 yılındaki genel seçimin ardından kurulan koalisyon
hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
olarak görev aldı. Evli ve bir çocuğu bulunan Thaçi, İn-
gilizce ve Almanca biliyor...



SSEKELİSTAN, masallardaki gibi neredeyse
hiç bilinmeyen bir ülke. Sekelistan
Karpat Dağları'nın doğusunda (Ro-
manya) Transilvanya'nın batısında yer

alıyor. Yüzölçümü yaklaşık 13 bin 500 kilome-
trekare.Nüfusu ise 700 bin civarında. Sekeller,
Macar lehçelerinden birinin farklı ağızlarını
konuşmalarına rağmen onlardan farklı bir toplu-
luk.  Sekeller’in inanışlarına göre onlar; Atilla'nın
453'te ölümü ve devamında gelen Hun İmpara-
torluğu'nun çöküşü sonrasında Karpat Havza-
sı'nda muhkem bir yere çekilen 3 bin Hun
savaşçısının torunlarıdırlar. 895'te Macarlar ge-
lene dek burada varlıklarını devam ettirdiler. Or-

taçağ’ın Macar vakayinameleri de Sekeller'in
Atilla'nın torunları olduklarını ve Macarlar
geldiklerinde orada bulunduklarını kaydediyor.
Kültürünün eski unsurları ile eski sosyal ve
siyasi teşkilatlanmaları göstermektedir kî,
Sekeller’in kesinlikle bir Türk boyu ile bağları
var. Sekeller, eski Göktürk Alfabesi'ne çok ben-
zer bir alfabe olan kendi alfabelerine sahip. Milli
renkleri mavi ve üzerinde altın şansı bir güneşle
gümüş rengi bir hilal olan bayrakları da gök
mavisi. Sekellerin 6 boyu ve her boyun 4 kolu
var. Ve birçoğunun adı Türkçe. Sekeller Macar
ağzıyla konuşmalarına rağmen, Macarca’dakin-
den daha katı bir ünlü uyumu söz konusu. 
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SEKELiSTAN 
Romanya’nın ortasında 
Bir Türk Cumhuriyeti;

Ne var bunda diyebilirsiniz.
Ama ilginizi çekecek olan 
şu ki Sekeller TÜRK. Üstelik “Atilla’nın torunlarıyız” diyorlar. Romanya’nın orta-
sında kimsenin bilmediği işgal altındaki bu devlet neyin nesidir diye bir bakalım.

Levente Gergelyfi Borbely
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Yine bu özellik de dillerinin Türkçe ile olan il-
gisini gösteriyor. 11. yüzyılın başından itibaren
Sekeller önce güney sonra da batı sınırlarını
korumak amacıyla çoğunlukla Transilvanya'da
toplandılar. Burada teşkilatlanarak Latince
olarak (zamanın resmi dili) Regnum Siculo-
rum (Sekel Krallığı) dedikleri ülkelerini oluş-
turdular. Kayıtlara göre 1526'da Macar
Devleti'nin çökmesinden sonra Osmanlı sul-
tanları da Sekel Muhtariyeti'ni tanımış.
Sekel Türkleri Hristiyan olup şu an hiç bir
ülkenin tanımadığı bir cumhuriyet olarak varlıklarını
sürdürmekteler. Transilvanya’nın Macar yöneticileri
Sekelistan topraklarını işgal edip buralarda yaşayan
insanları kendi hizmetleri için kullanmak amacıyla
Muhtar Sekel Devleti’ni ortadan kaldırmaya
niyetlendiler. Bu müdahale bir takım savaşlarla ve
haklarını savunan Sekellerin isyanlarıyla karşılık
buldu. Sekellerin bu özerk durumu Avusturya İmpara-
torluğu’nun 18. yy.da Transilvanya’yı işgal etmesinden
sonra daha büyük bir darbe aldı. 1848’de Avrupa’yı
silip süpüren ihtilaller dalgası Transilvanya’ya ve
Sekelistan’a da ulaştı. Sekeller kendi hükümetlerini
kurmak istediler fakat Macarlar buna karşı çıktı ve
Sekel ileri gelenlerini Macar İhtilali’ne katılıp siyaset
işlerini Macarlar’a bırakmaya ikna ettiler. Sekeller
bunu kabul ettiler ve askeri güçleri ile birlikte Macar-
lar’a katıldılar. Ekim 1848’de Sekeller ihtilale katıldılar 

ve Sekellerin yardımı ile
Romenler ve Avusturyalı destekçileri Transil-
vanya’da mağlup edildiler. Ancak Macar İhtilali, Çar
Rusyası tarafından ezildi ve ihtilalcilerin çoğu Os-
manlı hâkimiyetindeki sahaya çekildiler. İhtilalin
bastırılmasından sonra mutlakiyetçi Avusturya Yö-
netimi geri döndü. Macar ve Sekel liderleri idam
edildiler veya hapse atıldılar. Romen liderler ise
hizmetlerinden dolayı rütbeler alıp maaşa bağlan-
dılar (bu liderler günümüz Romanya’sında hala milli
kahramanlar olarak anılmaktadırlar). Avusturya ve
Romen hükümetlerinin hiçbirisi bu soykırım için 
özür dilememiştir. Fakat 1859 yılında İtalyanlara ve
1866 yılında Prusyalılara yenildikten sonra Avusturya
İmparatorluğunun gücü oldukça azaldı ve önde 
gelen bazı Macarlarla uzlaşmayı kabul etti. 

Sekeller Atilla’nın
savaşçılarının torunları
olduklarını söylüyorlar.

Sekeller’in Göktürk alfabesine benzeyen alfabesi.
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Bunun sonucu olarak da 1867’de Avusturya İmpara-
torluğu, Avusturya–Macaristan olarak ikili bir
monarşiye dönüştü. Bu yeni devlette Macaristan
içişlerinde kendi siyasetini takip edebilmiştir.
Ancak, dışişleri ve savunma konuları Avustu-
ryalıların elinde kaldı. Yeni Macar Hükümetinin
1867’den sonra ilk yaptığı işlerden biri Sekelistan’ı
ve diğer Sekel kurumlarını tasfiye etmek, yani resmi
olarak Sekel milletinin varlığını sona erdirmek ol-
muştur. Bu, Macarların 1848’de onlara yardım eden
Sekellere bir teşekkürleriydi. Macar siyasetçileri,
“Siz Sekeller Macarca konuşuyorsunuz, öyleyse
Macar olmalısınız” tezini savunuyorlardı. Sekelis-
tan’ın parçalara ayrılmasından sonra, bölge ihmal
edildi ve iktisadi olarak çöktü. Sonuç olarak birçok
insan yurtdışına göç etti. Ancak Sekeller yok ol-
madılar ve kim olduklarını unutmadılar.

1877’de Türk-Rus Savaşı esnasında Sekeller Türk
ordusuna yardımcı olmak amacıyle Sekel Lejyonu
adıyla bir birlik kurdular. Avusturya–Macaristan İm-
paratorluğu 1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın bir net-
icesi olarak çökmesi ve Macarların ülkeyi
koruymadıklarının açıkça görülmesi üzerine
Sekeller, Sekeller Cumhuriyeti’ni kurmayı denediler.
Finliler, Estonyalılar, Letonyalılar, Letonyalılar,

Tatarlar gibi diğer küçük halkların yaptıkları gibi
milletlerin kendi geleceklerini tayin edebilme
hakkından faydalanmak istediler. Fakat hem çöken
Macaristan’ın siyasetçileri hem de Fransızlardan
yardım alan işgalci Romanyalılar tarafından engel-
lendiler. Sonuç olarak Sekelistan, Transilvanya ile
beraber, Fransa ve İngiltere tarafından, onlara
destek olan Romanya’ya bir ödül olarak verildi.
Muzaffer Batılı Güçlerin liderleri, Avrupa’da eskisin-
den daha adil olacak ve milletlerin kendi gelecek-
lerini tayin etme hakkına saygılı olacak yeni bir
statüko kuracaklarını iddia ettiler. Ancak, Fransa ve
Britanya’nın liderleri başta olmak üzere, Birinci
Dünya Savaşını başlatanlara değil Hint-Avrupalı ol-
mayan halklara karşı yönetilmiş kinci ve ırkçı in-
siyaklarla hareket etmekte idiler. Britanya’nın
Versay delegasyonu sekreteri Harold Nicolson’ın
“Peacemaking 1919” adlı kitabındaki sözleri, yal-
nızca ona has olmayan bu yaklaşımı açık bir şekilde
olrataya koymaktadır: “Macaristan’a karşı olan his-
lerim daha başkaydı. Bu Turanlı kabileye karşı
geçmişte ve halen kuvvetli bir nefret duyduğumu
itiraf ediyorum. Kuzenleri Turkler gibi birçok şeyi
yok edip hiçbir şey ortaya koymadılar.” 

Ayyıldızlı Sekel Bayrağı
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Yani Macarlar gibi milletler onlar için sadece
Asyalı ilkel kabilelerdi. Macaristan’ı Macar nüfusu-
nun üçte birini yabancı boyunduruk altına soktular.
Sekeller de bu arada kendilerini Romenlere sunul-
muş bir hediye olarak buldular. 1918’den 1940’a
kadar Sekelistan Romanya işgali altında idi. 

Romanya, kültürel ve milli farklılıklar gösteren
tebasına karşı tutumuyla her zaman kötü bir üne
sahip olmuştur. Daha 1877’de bağımsız bir ülke
olarak ortaya çıkar çıkmaz liderlerinin ilk icraatı
Müslüman tebaayı, yani Dobrucalı Türkleri ve Tatar-
ları, vatandaşlık hakkından mahrum etmek olmuştu.
Romanya hükümetleri Sekelistan’da Romenleştirme
çabalarının yanında yerel halk tarafından konoliza-
syon şeklinde hissedilen siyasetler gütmüşlerdir.
Yıllarca Sekelistan, özellikle olağanüstü hal hukuku
altında tutulmuş ve Sekelleri, Romanya Parlamento-
sunda temsil eden kimse olmamıştır. Ne yazık ki
Romen otoritelerinin bu suistimalleri ile ilgili
şikâyetler Milletler Cemiyeti tarafından duymazlık-
tan gelinmiştir. Kuzey Transilvanya ve Sekelistan, 30
Ağustos 1940’da Almanya ve İtalya Dışişleri Bakan-
lıklarının baskıları neticesinde, İkinci Viyana Anlaş-
ması gereğince, 1940 ve 1944 yılları arasında
Macaristan’a bırakıldı. Ancak Sekelistan’a hiçbir öz-
erklik tanınmadı. 1944’te Sekelistan, iki hafta önce-
sine dek Nazi Almanyasının müttefiki olan
Romenler tarafından desteklenen Sovyetlerin Kızıl
Ordusu tarafından işgal edildi. Romenler mem-

nuniyetle Sekelistan üzerindeki yönetimlerini tekrar
oluşturdular. Romenlerin gelişi, yerel halka karşı
işlenen birçok vahşeti de beraberinde getirdi.
Örneğin, 26 Eylül 1944 Günü, Maniu Muhafızları
Szárazajta (Rom. Aita Seacă) Köyü’nde on üç kişiyi
baltalarla kafalarını uçurmak ve vurmak suretiyle
öldürdüler. Bu muhafız birliği, İkinci Dünya Savaiı’n-
dan sonra Sekelistan’ın Kuzey Transilvanya ile bir-
likte Romanya’ya geri verilemsi kerektiğine karar
veren Batılı Güçlerin büyük saygı gösterdiği Milli
Köy Partisi’nin lideri olan Julius Maniu’nun adına
hareket ediyorlardı. 1952’de yeni anayasanın onay-
lanmasından sonar Romen otoriteler (isteksizce ve
Sovyet baskısı altında) yaklaşık olarak Sekelistan
topraklarına tekabül eden coğrafya üzerinde özerk
bir bölge kurdular. Fakat gerçekte bu bölge asla öz-
erlliğe sahip olmadı. 1968’de bu özerk bölge de
lağvedildi. Komünist dönemin başlangıcında Romen
milliyetçiliği ülkedeki Sovyet varlığı sayesinde
büyük oranda kontrol altında tutuldu. Ancak Kızıl
Ordu’nun 1958’te Romanya’dan ayrılması, ülke lider-
lerine diğer azınlıkların yanında Sekelistan ile de
iştigal etme fırsatı verdi. 1968’den sonra ise Romen-
ler, yarı bağımsız dış siyasetlerine bir ödül olarak
Batılı Güçlerin hiç de iyi niyet içermeyen destek-
lerini de kazanmaları üzerine büyük bir baskı ve
kolonileştirme rejimi oluşturdular. Sonuç olarak
Seksenlerin sonuna doğru Sekelistan’daki durum
dayanılmaz hale gelmişti.

Sekeller
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Hiçbirimizin haberi olmadığı 
bu topraklar bakalım yakın tarihi ve

şuanki durumu ne halde?
Romanya’nın işgal ettiği Sekelistan toprak-

lardında durum pek değişmedi. Sekelistan hala
baskı altındadır. Halkı, insan hakları ihlallerine,
ayrımcılığa, işkencelere maruz kalmakta ve kendi
toprak ve milli kaynaklarından mahrum edilmekte-
dir. Hâlihazırda, Sekellerin yalnızca bir grup olarak
hakları gasp edilip kendi geleceklerini tayin etme
haklarını kullanmaları engellenmemekte, adları da
resmi olarak tanınmamaktadır. Kendi, alfabelerini
kullanmaları da engellenmektedir. Dahası, Sekel-
lerin bu vahim durumu uluslararası camia tarafın-
dan bilinmemekte ve duyulmamaktadır.

Macaristan da Sekellerin kötü durumu karşısında
faydasız hatta düşmanca bir tavır sergilemiştir.
Macaristan mümkün olduğunca kısa bir zamanda
AB ve NATO’ya kabul edilebilmek için 1996’da (Batı
baskısı altında) Romanya ile bir anlaşma imzala-
yarak kardeşlerini Romenlerin baskılarına terk et-
miştir. Sadece Macaristan Hükümetleri değil
Macaristan Halkı da kardeşlerine karşı samimiyet-
siz ve duyarsızdır. 2004 yılında
düzenlenen bir halk oylamasında
Macaristan Halkı’nın çoğunluğu,
işgal altındaki bölgelerde bulunan
Macarlara ve Sekellere vatan-
daşlık verilmesine karşı pratik
olarak oy kullanmışlardır.

Resmi olarak hem Transil-
vanya’daki ve hem de Macaris-
tan’daki Macar ileri gelenleri
Sekellerin kendilerini Macar
olarak ilan etmeleri beklentisi
içerisindedirler; fakat
Sekellere sadece oyları ve is-
tatistik olarak Macar nü-
fusunu arttırmak için ihtiyaç
duymaktadırlar. Romenler
sık sık Sekellere “Macaris-
tan’a gidin” veya “Asya’ya
gidin” demektedirler.
Ancak Macaristan’a gittik-
lerinde ise Macar yöneti-
ciler ve hatta halk tarafından

aşağılanmaktalar ve onlara Romen olmadıkları
halde “Evinize gidin Romenler” denilmektedir.

Görüldüğü gibi Macarlar, kültürlerinin birçok un-
surunu kaybettikten sonra milli bilinç seviyesi
düşük mankurt bir millet haline gelmişlerdir.
Kardeşlerini önemsememekte, yalnızca Batılı
komşularını taklit etmekte ve onlar gibi olmak iste-
mektedirler. Bütün olumsuzluklara karşın Sekellerin
milli uyanışı devam etmektedir ve artık durdurula-
mayacak bir noktaya ulaşmıştır. Bu uyanış, 1990
yılında Genç Sekeller Forumu (GSF) adı altında kuru-
lan küçük ama dirayetli bir teşkilatın Macarların
haddini bilmez ve faydasız yönlendirmelerine kulak
asmamaları ile başlamıştır. Toplantılarda milli
Macar sembolleri yerine Sekellerin sembollerini ilk
kez kullanmaya başlayanlar bunlardır. Genç
Sekeller, Göktürk Alfabesi ile bağlantı olan eski
Sekel alfabesini yeniden canlandırdılar. Yerleşim
yerlerinin girişlerine bu alfabe ile yazılmış resmi
yazılar asarak Sekellerin hala var olduklarını, farklı
olduklarını ve köklerini bildiklerini ortaya koydular.

Genç Sekellerin girişimi, dönemin olumlu tarih-
sel eğilimleriyle uyum içindeydi ve yerel halk
tarafından iyi karşılanmıştı. 

Sekelistan
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Ancak Romanya Macarlarının

Demokratik İttifakı adlı kuruluşun lider-
leri bu durumdan hoşlanmadılar ve Genç
Sekelleri medyada kötülemek ve onların
faaliyetlerini engellemek için ellerinden
geleni yaptılar. Bu, tarihte ender
görülür- ya da belki de benzeri
görülmemiş- utanç verici bir olaydı: Milli
bir azınlığın (Romanya’daki Macarlar)
çıkarlarını savunduğunu iddia eden bir
kuruluş, küçük bir milletin (Sekeller)
özerk girişimlerini önlemeye çalışarak
baskıcı bir devletin (Romanya) yönetim-
lerine çok iyi hizmet ediyordu. Bunun
sonucunda, Genç Sekeller Forumu or-
tadan kalktı. Fakat faaliyetleri alev
alarak arkasında Macar küllerinin al-
tında hala parıldayan yeterli sayıda
Sekel kehribarı bıraktı. Bu kuruluş artık
faaliyet göstermese de 1990 yılında
başlatmış oldukları girişim, 2003 yılında
kurulan Milli Sekel Konseyi (MSK) adlı
başka bir kuruluş tarafından kısmen
devam ettirilmektedir. Ancak Milli Sekel
Konseyi kurucu üyelerinin, programının
ve dilinin arka planı ne yazık ki bu kuru-
luşun Sekellerin menfaatlerini gerçekten
etkili bir biçimde savunan bir güç olarak
nitelendirilemeyeceklerini göstermekte-
dir. İlk olarak, üyelerinin çoğu Romanya Macarlarının
Demokratik İttifakı adlı kuruluşun öğütlerini izley-
erek Genç Sekellere saldıran ve onları eleştirenler
arasındaydılar. Ayrıca kuruluşlarını Doğu Avrupa dik-
tatörlüğünün yıkılmasının sunduğu tarihsel pencere-
den yarar sağlayamayacak kadar geç kurdular. Milli
Sekel Konseyi bağımsız olarak değil sözde Transil-
vanya Milli Macar Konseyi (TMMK)’nin bir toplantı
yeri olarak kurulmuştu. Transilvanya Milli Macar Kon-
seyi’nden ayrılmış olmalarına rağmen, bağımsız bir
Sekel duruşundan hala yoksundurlar. Sekelistan için
özerklik istiyor olsalar da milli Sekel sembollerinin
kullanımını destekliyor, Sekel Milleti terimini kul-
lanıyor ve kendilerini – Genç Sekellerin aksine – hala
Macar milletinin üyeleri olarak görüyorlar. Milli ve
politik bilinçleri henüz olgunlaşmamış: dikkatli bir
şekilde uluslararası sahneye doğru giden bağımsız,

dinamik ve becerikli bir politika yürütmektense,
Macarların çıkarlarının ve hayali politikalarının 
gölgesinde oyalanıyorlar.

Her şeye rağmen bugün, Sekelistan’da bölgesel
özerklik almayı hedefleyen güçlü bir hareket var.
Sekeller artık kendi geleceğini tayin etme hakkının
kullanılmasının dünyanın başka yerlerinde belli bir
dereceye kadar kabul edilebilir olduğununr her geçen
gün daha fazla farkına varmaktadırlar. (Sayıları bir
kaç bin olan fakat uluslararası camia tarafından tanı-
nan bağımsız devletlere sahip olan halkların bulun-
duğu Okyanusya’dan bahsetmek bile gereksiz). Sekel
Halkı’nın barışçıl mücadelesinin zorluğuna ve Avrupa
Birliği içerisinde elverişsiz bir ortamda bu mücade-
lenin yürütülmesine rağmen, geleneksel dirençleri
sayesinde sonunda uluslararası seviyede destek
kazanacağı umut edilmektedir. 

Bir Sekel çocuk
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NEREDE O ESKi 
BELGRAD

BABASI Yavuz Sultan Se-
lim’in vefatının ardın-
dan,1520 Eylül'ünde
tahta çıkan Kanuni Sul-

tan Süleyman çok sevdiği komu-
tanlarından birini  Macaristan
Kralı II. Lajos'a elçi olarak gön-
dermiş. Ancak elçi şehit edilerek
başı bir sandık içerisinde Sultan
Süleyman’a gönderilmiş. Bu
arada, Macar kuvvetlerinin Knin'i
de ele geçirmesi üzerine Sultan
Süleyman, Belgrad üzerine sefer
düzenlemeye karar vermiş.  18
Mayıs 1521 tarihinde ordusuyla
birlikte Belgrad üzerine sefere
çıkan Kanuni Sultan Süleyman,
Temmuz ayında şehri hem
karadan, hem de Tuna yoluyla
getirdiği donanma ile kuşatma
altına almış. 8 Ağustos 1521 tari-
hinde dış kaleye giren Osmanlı
güçleri, 29 Ağustos 1521 tari-
hinde iç kaledekilerin teslim ol-

masıyla şehir Osmanlı egemen-
liğine girmiş. Sadrazam Pîrî
Mehmed Paşa'nın komutasın-
daki ordu, Osmanlı kuvvetleri
ayrıca Böğürdelen, Zemun ve
Salankamen şehirlerini devlet
topraklarına katmış. Yaklaşık bir
ay şehirde kalan Muhteşem Sü-
leyman daha sonra İstanbul’a
geri dönmüş. Osmanlı Avru-
pa’sında İstanbul ile birlikte 100
bin nüfusunu aşan iki şehirden
biri olan Belgrad 1688'deki Bel-
grad Kuşatması'na kadar Os-
manlı egemenliğinde kalmış. O
tarihten itibaren şehirde, gerek
demografik gerekse mimari açı-
dan büyük değişiklikler yaşan-
mış. Fetih sırasında şehirde
yaşayan Ortodoks halk, bugün
İstanbul’da “Belgrad ormanları”
olarak tanımlanan bölgeye yer-
leştirilmiş. Günümüzde Türk-
İslam mimarisi adına şehirde

Ecdadın Belgrad 
aşkı henüz İstanbul

fethedilmeden başlamış.
İlk girişim 1440 yılında
Fatih Sultan Mehmet’in
babası II. Murat döne-

minde gerçekleşmiş
ancak başarılı oluna-

mamış. Babası Sultan II.
Murat’ın izinden giden

Fatih Sultan Mehmet
(1456) ve onun oğlu II.

Bayezıd’ta (1492) her ne
kadar şanslarını dene-

seler de hedefe ulaşa-
mamışlar ve araya doğu
seferlerine ağırlık veren

Yavuz Sultan Selim
dönemi girmiş...
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kalanlar ise aslında ecdadın fe-
thettiği yerlerdeki eski kültür-
lere ve inançlara ne kadar
saygılı ve hoşgörülü olduğunun
en güzel göstergesi. Çünkü
fethin öncesinde inşa edilen
binlerce yıllık birçok eser
günümüze kadar gelmeyi
başarırken, Osmanlı döneminde
şehirde inşa edilen;250 cami, 9
medrese, 10 mektep, 17 tekke, 3
imaret, 14 han, 11 hamam, 3
saat kulesi, 38 sebil  ve 10
türbeden  günümüze kadar
gelmeyi başarabilen yalnızca, 1
cami, 2 türbe, 1 çeşme ve 1
konak. Günümüzde şehirdeki
en önemli eser hiç şüphesiz
Belgrad Kalesi. M.S. 85 yılında
Romalılar Belgrad’da ilk taştan
kaleyi inşa etmişler. Kalenin Ro-
malılardan kalan kalıntıları bu
günde halen mevcut. Osmanlı
döneminde tamir edilen ve

güçlendirilen kalenin günümüz-
de de kullanılan dört kapısı var.
Bu kapılardan birinin adı ise İs-
tanbul Kapısı. Günümüze kadar
gelmeyi başarabilen ve  bir elin
parmaklarını geçmeyen Os-
manlı eserlerinden bayraklı
Camii dışındakiler de Belgrad
Kalesi üzerinde. Bunlardan biri
Damat Ali Paşa ya da bir diğer
adı ile Şehit Ali Paşa Türbesi.

Mora Fatihi Şehit Ali Paşa
Padişah III. Ahmet’in damadı.
Yaklaşık dört yıl sadrazamlık
yapmış bir  Osmanlı devlet
adamı ve komutan. 5 Ağustos
1716'da Avusturya Ordusu'na
karşı bugün Sırbistan’ın Novi
Sad şehri yakınlarında yapılan
Petrovaradin Muharebesi'nde
şehit düşmüş ve Belgrad Kalesi
üzerine defnedilmiş.

Kale üzerindeki bir diğer Os-
manlı eseri ise Sokullu Mehmet

Paşa Çeşmesi. Sırplar bizim
Sokullu Paşaya “Sokoloviç
Paşa” diyorlar. Sokullu Mehmet
Paşa bu gün Bosna-Hersek
içeresinde kalan Vişegrad’ta
Hristiyan bir ailenin çocuğu
olarak doğmuş ve daha sonra
çocuk yaşta Edirne Sarayına alı-
narak Türk-İslam kültürü ile
yetiştirilmiş. Kaptan-ı Deryalığa
kadar yükselmiş,1. Süleyman,
yani Kanuni,II. Selim ve III.
Murad dönemlerinde tam 14 yıl
3 ay vezir-i azamlık yapmış.
Boyu iki metrenin üzerinde olan
Sokullu 600 yıllık Osmanlı tari-
hinin en uzun sadrazamı

Belgrad Kalesi üzerinde Türk-
Osmanlı mimarisi ile inşa
edilmiş muhteşem Osmanlı
konağının adı ise Paşa Konağı.
Tüm heybeti ile asırlardır şehri
seyrden konağa “Paşa Konağı”
denilmesinin nedeni ise şehri 

Belgrad Kalesi İstanbul Kapısı
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yöneten bir çok Osmanlı paşasının bu konakta
yaşaması. Bir zamanlar 250 camide ibadet edilen
Belgrat’ta bu gün ne yazık ki yalnızca bir cami
var. Şehrin Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya
bırakılmasından sonra Bayraklı Camii 22 yıl kilise
olarak kullanılmış. Belgrad'ın Osmanlılar tarafın-
dan geri alınmasından sonra tamir edilerek
yeniden ibadete açılan cami, daha sonraki Os-
manlı-Avusturya savaşlarında da büyük zarar
görmüş. 1867'de Belgrad'ın Osmanlıların elinden
çıkmasından sonra Sırp Hükümeti tarafından
resmi olarak Müslüman cemaate tahsis edilen
cami 1893-94 tarihinde II. Abdülhamit tarafından
tamir ettirilmiş. Bayraklı Camii, Kosova'da
yaşanan savaşın ardından 18 Mart 2004'te Sırplar
tarafından yakılmış fakat yeniden restore
edilerek ibadete açılmış.

Sessiz Şehir NOVİ SAD

Novi Sad Sırbistan’ın Macaristan sınırında yer
alan ve mimarisiyle yalnızca Balkanlar’da değil,
tüm Avrupa’da adından sıkça söz ettiren bir
şehir. Bu otantik şehir aynı zamanda ülkenin
özerk bölgesi Voyvodina’nın da merkezi konu-
munda. Kenti ön plana çıkartan en önemli özel-
liği ise, bir kültür ve sanat şehri olması. Alman ve
Avusturya mimarisinin en güzel örneklerini
bünyesinde barındıran Novi Sad ayrıca tarih
boyunca; şairlerin, yazarların, gazetecilerin,
kısacası kültür ve sanat ile uğraşan her kesimden
insanın yaşamak için tercih ettiği yer olmuş.
Kentte bu gün 28 etnik milletten insanın yaşadığı
söyleniyor. Ayrıca bu şehirde, her dinden, her
mezhepten insana rastlamak mümkün. Kısacası
Novi Sad’ta kimse kimseye karışmıyor, herkes
kendi kültürünü, dilini, dinini özgürce yaşıyor.

Novi Sad ve çevresini ön plana çıkartan bir
diğer nokta ise,”Sırbistan’ı Doyuran Toprak-
lar” olarak tanınmasını sağlayan uçsuz bucak-
sız verimli arazilere sahip olması. Doğal
olarak bu durum öteden beri insanların eko-
nomilerine de yansımış ve şehirde yaşayan-
lar son derece relaks ve lüks bir yaşam
tarzını kendilerine hayat felsefesi edinmiş.

Belgrad Kalesi girişindeki Askeri Müze

Belgrad Kalesi üzerinde
bulunan Mora Fatihi,
Sadrazam Damat Ali

Paşa Türbesi



Şehirde hayat sabah 10:00 gibi başlıyor.
Öğleye doğru insanlar kafeleri, restoranları,
parkları dolduruyor. En fazla tercih edilen
yerler ise, Kent Meydanı ve çevresindeki
mekânlar ile Petrovaradin Kalesi’ndeki
tesisler. Sabahın erken saatlerinde başlayan
yaşam, bir sonraki sabahın ilk ışıklarına kadar
devam ederken; kafeler, barlar, gece kulüp-
leri, restoranlar adeta dolup taşıyor.

Novi Sad’ın tarımdan sonraki bir diğer
önemli geçim kaynağı ise kesinlikle turizm.
Şehir, muhteşem mimarisi ve sanatsal etkin-
likler ile her yıl yüzbinlerce turist çekiyor. 

Novi Sad'a gelen turist sayısı 2000 yılından
itibaren giderek artmış. Her yıl Temmuz
ayının başında, yapılan EXIT Müzik Festivali
sayesinde Novi Sad Avrupa gençliğinin bu-
luşma noktası haline gelmiş. Yetkililerin
verdiği bilgilere göre, her yıl bu festival
vesilesiyle 150.000'den fazla kişi Novi Sad’ı zi-
yaret ediyor. Şehirde ayrıca, Tuna Nehri üz-
erinde Avrupa'da çeşitli nehir cruise gemileri
ve şehir merkezinde bulunan Varadin
Köprüsü yakınında turistik bir liman vardır.

Novi Sad'ın en tanınmış yapısı, kent ve
kentin doğal manzarasına hâkim
olan Petrovaradin Kalesi. Kalenin
yanı sıra, Stari Grad tarihi
semtinde birçok anıtlar,
müzeler, kafeler, restoranlar ve
dükkânlar bulunuyor. Şehirde
dikkat çeken bir diğer önemli
nokta ise insanların trafik ku-
rallarına son derece sadık ol-
ması. İki gün boyunca bir korna
sesi daha duymadık. Ayrıca
yaya kaldırımı dışında karşıdan
karşıya geçen kimseyi görme-
dik. Sürücüler ise gecenin
00:03’ünde bile kırmızı ışıkta
dakikalarca bekliyor.
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Kale üzerinden Belgrad manzarası

Başkeny Belgrad’ta ibadete açık

tek cami olan Bayraklı Camii
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Başkent Belgrad’a ve havalimanına yak-
laşık 80 km uzaklıkta olan Novi Sad’a
ulaşım gayet rahat. Balkanlar’ı ve Sırbis-
tan’ı Avrupa’ya bağlayan yol olması ne-
deniyle, Novi Sad yolu uluslararası
normlara uygun hale getirilmiş, bölün-
müş bir yol. Hatta büyük bölümü de
otoban. Şayet inançları doğrultusunda
yaşayan bir Müslümansanız bu şehirde
yaşayacağınız en büyük sorun kesinlikle
yemek. Avrupa’- nın birçok şehrinde
karşınıza çıkan Türk lokantaları, döner-
ciler maalesef bu şehri henüz keşfet-
memiş. Biz genelde burger ya da
vejeteryan pizza tercih ettik.

Kale üzerinde
Osmanlı’dan
kalma Paşa
Konağı

Novi Sad’ta Tuna manzarası

Novi Sad Meydanı ve Valilik Binası

Şehir meydanında bulunan Mary Katolik Kilisesi

Petrovaradin Kalesi

Belgrad Kalesi,
Sokullu Mehmet

Paşa Çeşmesi
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Açıkçası bir Türk olarak, bir Suriye lokantasını
görünce çölde su bulmuş gibi sevineceğimiz 
aklımıza hiç gelmezdi. Sırbistan, Kosova, Ro-
manya gibi Balkanlar’ın bir çok ülkesinde son
derece önemli projelere imza atan ve Sırbistan’-
daki şirket merkezi Novi Sad’ta olan, Lider Group
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özler Ağabeyimiz
bizi buradaki Suriye lokantasına götürünce adeta
bayram ettik. Yaklaşık bir saat beklediğimiz
Suriye yemekleri o kadar açlıktan sonra bize
saray mutfağı gibi geldi. Novi Sad Halkı ise çok
sıcak ve misafirperver. Dikkat çeken bir diğer
özellikleri ise, gençler başta olmak üzere
tamamına yakınının İngilizce biliyor olma-
sı.Türkiye’den geldiğinizi söylediğinizde ise
söyledikleri ilk cümle;” Istanbul is a beautiful
city”. Yani; ”İstanbul çok güzel şehir...  Novi
Sad’ta tanıma şansını bulduğumuz en renkli 
isimlerden biri kesinlikle Brisel Gegiç idi. Brisel
Ağabey Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş,
Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Samsunspor’u
çalıştırmış, Eskişehirspor’u çalıştırırken; “Fut-
bolda Anadolu İhtilalini Başlatan Hoca” unvanını
almış Boşnak Teknik Adam Abdullah Gegiç’in
oğlu. Futbolun profesörü,1966-67 sezonunda
çalıştırdığı Partizan’ı Şampiyon Kulüpler Ku-
pası’nda finale çıkartmış ancak finalde Real
Madrid’e 2-1 kaybetmiş. Ünlü futbol adamı o gün-
lerde doğan oğluna ise, finalin oynandığı Brük-
sel’den esinlenerek “Brisel” adını vermiş. Babası
Fenerbahçe’yi çalıştırırken ilk ve ortaokulu İstan-
bul’da okuyan Brisel Ağabey son drece güzel
Türkçe konuşuyor ve yeminli tercümanlık
yapıyor. Yeri gelmişken isterseniz birazda Novi
Sad ve çevresinin tarihimiz açısından öneminden
bahsedelim; Hiç şüphesiz bunlardan biri, bu gün
Novi Sad’ın en önemli tarihi yapılarından biri olan

kaleye de ismini veren Petrovaradin Muharebesi
Osmanlı Devleti 1699 yılındaki Karlofça Ant-

laşmasıyla Venedik Cumhuriyeti’ne terk edilen
Mora topraklarını yerli halkın da yardımıyla 1714
Aralık ayından itibaren geri almaya başlamıştı.
Ancak Venedik ile ittifak antlaşması yapan Avus-
turya, Mora’nın yeniden Venedik’e terk edilmesi
için baskı yapıyordu. Osmanlı İmparatorluğu bu
baskıya savaş ilan ederek karşılık verdi. Böylece
başlayan 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik
Savaşı'nın en önemli meydan muharebesi
Petrovaradin’de,yani bu günkü Novi Sad top-
raklarında yapıldı.

Novi Sad’ta bulunan Suriye lokantasında,
Lider Group Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Özler ile birlikte

Milli Takım, Fenerbahçe 
ve Beşiktaş başta olmak
üzere Türkiye’de 
birçok takım 
çalıştıran 
Abdullah 
Gegiç’in 
oğlu 
Brisel 
Gegiç
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Osmanlı İmparatorluğu’nun
Gerileme Dönemini başlatan
Karlofça Antlaşmasının
yapıldığı yerde 
bulunan kilise

Bir kültür ve 
sanat şehri olan Novi 
Sad’ta sokak şarkıcıları

Savaşın galibi Avusturya-Venedik 
ittifakı oldu. Osmanlı Sadrazamı
Damat Ali (Silahtar Ali)Paşa bu savaşta
şehit düştü ve Belgrad Kalesi üzerine
defnedildi. Meydan savaşını kazanan
Avusturyalılar daha sonra bir önceki
savaşta Avusturya ordusuna başarıyla
direnen Banat eyaleti merkezi Temeş-
var kalesini kuşattılar. Uzun bir
kuşatma sonrasında Avusturyalılar 15
Ekim tarihinde Osmanlı İmparator-
luğu'nun elindeki son Macar kalesini
de ele geçirdiler Avusturyalılar, bir yıl
sonra da Belgrad’ı ele geçirdiler. Os-
manlı tarafı barış istedi ve 1718 yılında
Pasarofça Antlaşması imzalandı. Böl-
genin tarihimiz açısından bir diğer
önemi ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun
Duraklama Dönemini bitirip Gerileme
Dönemini başlatan Karlofça Antlaş-
masının bu bölgede yapılmış olması.
Antlaşma Osmanlılar ile “Kutsal Haçlı
İttifakı” olarak adlandırılan; Lehistan,
Rusya, Venedik ve Avusturya arasında,
bu gün Novi Sad yakınlarında yer alan
küçük bir kasaba olan Sremski Karlov-
ci’de bir çadırda imzalanmış. Haçlı İtti-
fakı daha sonra bölgede bir kilise inşa
etmiş ve bu kiliseye dört kapı yapmış.
Bu kapılardan biri “Türkler artık bu
topraklara giremez” mesajını vermek
amacıyla örülmüş ancak yıllar sonra
Sırbistan Büyükelçimiz o kapıdan kilis-
eye girmiş. Kilisede dikkat çeken bir
diğer ibare ise; “Bu antlaşma Türkler
ve Hristiyan kutsal ittifak arasında
yapılmıştır” cümlesi...

Petrovaradin Kalesi’nden gece Novi Sad manzarası
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İİŞİD Terör Örgütünün şimdiki hedefi
ise Iraklı Türkmenler. Gözü dönmüş
caniler, genç-yaşlı, kadın-çocuk deme-
den hunharca katliamlarını
sürdürüyor. Dünyanın son dönemdeki
en büyük baş belası haline gelen İŞİD
bu seferki saldırılarında kimyasal
silahta kullanıyor. Başta Suriye ve
Iraklı Türkmenler olmak üzere, tüm
Türk Dünyasının sorunlarını ulus-
lararası platformlara taşıyarak
dünyanın dikkatini çekmeye çalışan
Azerbaycan Bağımsız Milletvekili
Doç.Dr Ganire Paşayeva, Irak Türkmen
Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile yaptığı
görüşme sonucu elde ettiği bilgileri
son derece duygusal bir yazılı açık-
lama ile kamuoyu ile paylaşırken, Türk
Dünyası başta olmak üzere tüm ulus-
lararası kuruluşları da göreve çağırdı.

İşte Paşayeva’nın kaleminden
Kerkük’teki son durum;

Biraz önce Irak Türkmen Cephesi
Başkanı ve Milletvekili kardeşimiz
Erşat Salihi ile bir telefon
görüşmesi yaptım. Sesi öyle
hüzünlü, öyle kederliydi ki anlata-
mam. Onun sesindeki feryat, sanki
yüzyıllar öncesinden geliyordu ve
asırlardır bitmeyen bir çığlıktı.
Söylediklerini dinlediğimde, bir kardeş
yarasının yüreğimin ta derinliklerinde
kanadığını hissettim.

Erşat Salihi, terör örgütü IŞİD tarafın-
dan, Iraklı Türkmen kardeşlerimizin
yaşadığı, Kerkük’e bağlı Tazehurmatu
kasabasına “hardal gazı” ve “klor gazı”
içeren uzun namlulu roketlerle
saldırıldığını ve kasabaya, yaklaşık elli
roketin isabet ettiğini, bunun sonucunda
yaşanan büyük felaketi anlattı. Erşat Sali-
hi’nin anlattığına göre bu saldırıdan birkaç
saat sonra, kasaba halkı pis kokular his-
setmeye başlamış ve hastanelere koş-
muşlar. Doktorlardan ve uzmanlardan
oluşan bir heyet, olay yerinde incelemel-
erde bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda bu
saldırılarda “hardal ve klor” gazı içeren kimyasal silahlar
kullanıldığını tespit ederek bu bulguları raporlaştırmış.
Kimyasal silahlarla yapılan bu saldırılar neticesinde 2600

soydaşımız kimyasal etkiye maruz
kalarak yaralanmış, üçü çocuk, biri
kadın olmak üzere dört kardeşimiz de
şehit olmuş. Irak Türkmenleri bu
kimyasal silahlarla yapılan saldırıyı
sağır Dünya’ya duyurmaya çalışsa da
ne yazık ki bunu başaramıyorlar.
Adeta bir cehennem ortasında kalmış
olan soydaşlarımız, feryatlarını ve
garip seslerini ne Birleşmiş Milletler
Teşkilatına, ne de diğer uluslararası
Kuruluşlara duyurabiliyorlar. Maalesef
kardeşlerimizin bu feryadını işiten ve
onların adalet çağrılarına destek veren
hiçbir uluslararası kuruluş yok. Bu acı-
masız terör saldırısından dolayı
yaralıların bir kısmı yerel imkânlar ile
tedavi edilirken, ağır kimyasal etkiye
maruz kalarak ağır yaralanan 15 soy-
daşımız da uçakla Türkiye’ye
nakledilmiş. Erşat Salihi, sesi biraz
daha boğularak ve yaşlarını içine akı-

tarak; “Ganire Hanım, biz Türkmen
olduğumuz için, hür dünya bizin
sesimize kulak asmıyor, ulus-
lararası teşkilatlar da bizi yok
sayıyor, sesimizi duyuramıyoruz,”

diyor. Telefonun diğer ucundaki
keder dolu o ses, o kardeş feryadı

yüreğimi dağladı. O kadar üzüldüm ki
anlatamam. Erşat Salihi’nin bu çığlığına,
en azından katılmak gerektiğini, bir
kardeş selamıyla bu feryadı bütün Türk
yurtlarına, bütün Dünya’ya duyurmak
gerektiğini düşündüm. Irak’ta bu acıları
yaşayan, kasaplar elinde kurbanlık koyun-
lar gibi can veren bizim soydaşlarımızdır.
Onların canı canımızdan, kanı kanımız-
dandır. Onlar bize atalarımızın emanetidir.
Ey Dünya’nın herhangi bir yerinde
yaşayan Türkler! Size sesleniyorum. Sus-
mak vakti değildir. Irak’taki soy-
daşlarımıza karşı işlenen insanlık dışı bu
cinayetleri ve kardeşlerimizin haklı sesini
bütün Dünya’ya duyurmak için çalışmalı,
bulunduğumuz konuma göre elimizden

geleni yapmalı, kardeşlerimize destek olmalı ve onların
yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.

PAŞAYEVA’NIN
KERKÜK FERYADI
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SULTAN II. Abdülhamid Han’ın en önemli projelerinden
biri olan Hicaz Demiryolu Projesi TİKA ile yeniden
hayat buluyor. TİKA tarafından Amman Tren İstas-
yonu’nda kurulacak müzede projenin tamamı an-

latılacak... TİKA Amman Program Koordinasyon Ofisi’nin resmi
açılışı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ürdün ziyareti ile
gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında imzalanan protokol ile, 
Hi-caz Demiryolu Amman Tren İstasyonu’nu TİKA tarafından
restore edilerek, müzeye dönüştürülecek. II. Abdülhamid Han
döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu,
1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine güzergâhında inşa
ettirildi. Demiryolunun yapımına 1 Eylül 1900 tarihinde Şam ile
Der’a arasında başlandı. Şam’dan Medine’ye doğru inşasına
başlanan hat; 1903 yılında Amman’a, 1904’te Maan’a, 1 Eylül
1906 yılında Medayin-i Salih’e ve 31 Ağustos 1908 yılında
Medine’ye ulaştı. Hicaz Demiryolu hattının ana istasyonları
arasında Amman’ın yanı sıra Şam, Der’a, Katrana ve Maan 
istasyonları da yer alıyor. Eğitim eksikliği, ekonomik yetersiz-
lik, bakımsızlık, nedeniyle uzun süre sahipsiz kalmış olan
Amman Tren İstasyonu’nda bulunan tarihi üç yapı, çeşitli 
nedenlerle bozulma sürecine girmişti. Bu nedenle Amman
Tren İstasyonu’nda istasyon görevlileri için lojman olarak inşa
edilen üç adet yapıya fonksiyon verilerek restorasyonunun
yapılması ve yanına çevresine uyumlu yaklaşık 1500 m² alanlı
yeni bir Hicaz Demiryolu’nun tamamının anlatıldığı müze bi-
nasının yapılması için TİKA tarafından projeleri hazırlandı.
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Bir yanda Avrupa,
diğer yanda
Rusya.Bu iki güç
Balkanları kendi eksenine oturt-

mak için yoğun gayret sarfetmeye devam
ediyor.  Eksen kavgasının yoğun olarak
hissedildiği Balkan ülkelerinin başında Sır-
bistan geliyor. Batı, Sırbistan’ı kendi
yanına çekmeye ve Rusya’nın yörün-
gesinden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Bu sebeple, hem Kosova meselesinde
hem de Avrupa Birliği’ne katılım
müzakerelerinde son derece anlayışlı
bir Sırbistan politikası izleniyor.
Rusya da benzer bir yaklaşım ser-
giliyor. Uluslararası arenada, BM’de
olduğu gibi, Sırbistan’a karşı
hamilik vazifesini sürdürüyor.

Karadağ’ın Sırbistan’dan
ayrılması, Rusya açısından
önemli bir kayıp olmuştu. AB
üyelik müzakerelerini sürdüren Karadağ, buna bir de
NATO’ya üyelik sürecini ekledi. Gelinen nokta Rusya
açısından tahammülü zor bir hal alınca, Putin yöne-
timi bu ülkeye karşı tehditkar bir tavır sergilemeye
başladı.  Karadağ’da her ne kadar AB yanlısı bir 
iktidar olsa da, halkın yarıdan fazlası Rusya yanlısı
çizgiyi benimsiyor. Rusya, bu kozu kullanıp halkı mey-
danlara çıkarırken,ülkedeki taraftarları aracılığıyla
Başbakan Milo Cukanoviç’in istifasını ve NATO
üyeliğinin referanduma sunulmasını talep ediyor.

Sırbistan’dan ayrılan bir diğer ülke olan Kosova da,
Batı ve Rusya arasındaki mücadeleye ev sahipliği
yapıyor. ABD, Büyük Britanya, Fransa, Almanya ve
İtalya’dan oluşan Quint ülkeleri, genel olarak Koso-
va’ya destek veriyorlar. Elbette bu destek, Kosova’nın
Batı çizgisinde politikaları ile sınırlı.

Buna karşın;İspanya, Yunanistan, Romanya,
Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya’dan oluşan beş AB
ülkesi ile Rusya, Kosova’da Sırbistan yanlısı politika
izliyorlar. Rusya’nın, Kosova’nın UNESCO üyeliğine
karşı oy kullanması bu yaklaşımın yalnızca bir örneği. 

Bosna Hersek, Batı ile Rusya’nın bilek güreşine 
tutuştukları bir başka Balkan ülkesi olarak dikkati
çekiyor. Almanya, bu ülkedeki Hırvat ve Boşnak un-
surlara yakın ilgi gösteriyor. Boşnaklarla yakından 
ilgilenen bir diğer Batılı ülke ise ABD. Buna karşılık
Rusya da, Sırbistan üzerinden Bosnalı Sırplara omuz
veriyor.  Bosna Savaşı esnasında Sırp Çetniklere
destek veren Moskova yönetimi,Sırp yanlısı tavırlarını
bugün ise, Bosna Sırp Cumhuriyeti kurulması talep-
lerini destekleyerek sürdürüyor.BM Güvenlik Konseyi

gündemine gelen Srebrenitsa Soykırımı
tasarılarına karşı da veto hakkını kullanan

Rusya, Bosna Sırp Cumhuriyeti’ne verdiği
desteği,Bosna Hersek’in istikrarsızlaştırıl-

ması ve Ukrayna ile Kırım işgal-
lerinde verilen tam destekle geri
alıyor. Balkanların çok etnikli

bir diğer ülkesi Makedonya ise tarihinin en
sorunlu dönemlerinden birini yaşıyor. Gün-
deme gelen yolsuzluk, yasadışı dinleme ve
seçimlere hile karıştırma iddiaları, tipik iktidar

- muhalefet çekişmesinden ibaret gibi
görünse de, aslında Batı ile Rusya

arasındaki hesaplaşmanın yansıması.
Daha açık söylemek gerekirse, “Türk
Akımı” üzerinden Balkanlar’a sir-
ayet eden AB, ABD ve Rusya 
çekişmesinin açık bir tezahürü.
Makedonya’da yaşanan çekişmenin

taraflarını daha iyi anlamak için
muhalefet ve iktidarın düzen-
lediği mitinglerdeki fotoğrafa
bakmak yeterlidir. Muhalefetin
mitingde, sadece Makedonya ve
muhalefet partilerinin bayrak-

ları vardı. Buna karşılık iktidarın mitingde, Sırbistan
ve Rusya bayrakları da dalgalandırılıyor. 

Rusya Dışişleri’nin,Batı’dan ilham alan muhalefet
grupları ve sivil toplum kuruluşlarının sokak eylem-
leri ve ‘renkli devrim’ senaryosu tercihinin tehlikeli
sonuçlara yol açabileceği uyarısını da hatırlatalım.
Sanırım bu detay ile fotoğraf daha berrak hale
gelmiştir.  Batı ile Rusya arasındaki hesaplaşma 
alanlarından bir diğeri de Bulgaristan. Todor Jivkov
döneminde Rusya’nın uydusu olan Bulgaristan,
demokratik dönemle birlikte Batıya yaklaşmaya
başladı. AB üyesi Bulgaristan, birçok hususta
Rusya’nın önüne engeller çıkarıyor. 

Bulgaristan’ın,Suriye’ye insani yardım götüren Rus
askeri kargo uçaklarına silah taşıdıkları gerekçesiyle
geçiş izin vermemesi, iki ülkenin eski yol arkadaşlığın-
dan çok uzakta olduklarının bir göstergesi. Fakat
üyelerinin büyük bölümü Türk’lerden oluşan HÖH’ün
Onursal Başkanı Ahmet Doğan’ın, Rus uçağının
düşürülmesi olayında Türkiye’ye destek verdiği
gerekçesiyle, Lütvi Mestan’ı genel başkanlıktan ve 
partiden uzaklaştırması, Rusya’nın Bulgaristan’da 
yapayalnız olmadığını da gösteriyor.

Bu arada Lütvi Mestan ve beş milletvekili DOST
adında bir  parti kurdular ve “siyesete devam” me-
sajı verdiler.Türkiye yönetimine yakın durmakla bir-
likte,Bulgaristan’ın NATO ve AB’ye entegrasyonunu
savunan yeni parti bundan sonra kesinlikle daha
yaından izlenmeli ve desteklenmeli.

Gelelim Yunanistan’a... Bu ülkedeki Batı - Rusya
çekişmesi üzerine çok söz söylemeye gerek yok.
Sanırım önce AB yardımlarıyla batık Yunanistan’ın
ayağa kaldırılmaya çalışıldığını, sonra da 2016’nın;
Yunanistan’da Rusya yılı,Rusya’da da Yunanistan
yılı olduğunu söylememiz yeterli olur.

Hüseyin ERER
Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri

BBALKANLAR  
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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünye-
sinde yer alan, Dünya Türk İş Konseyi tara-
fından düzenlenen, Dünya Türk Girişimciler
Kurultayı İstanbul’da yapıldı. Lütfi Kırdar Ulus-

lararası Kongre Merkezinde yapılan kurultaya, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
AB Bakanı Volkan Bozkır, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal ile birlikte 95 ülkeden iki bin Türk girişimci katıldı...
“Dünya Türkleri İstanbul’da buluşuyor” sloganıyla
düzenlenen kurultayın açılışında konuşan, DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan, DTİK’in DEİK bünyesinde faaliyet
gösteren 131 İş Konseyi’nden biri olduğunu söyledi. Türk
Diasporasının siyasi sebeplerle değil, çalışmak için
Türkiye’den ayrılan vatandaşlarımız tarafından oluş-

tuğuna dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, “Türk 
Diasporasının önceden sadece Avrupa’da varlık

gösterirken, bugün Amerika’dan Asya’ya, Afrika’-
dan Pasifik ülkelerine kadar Dünya’nın her
yerinde faaliyetlerini sürdürüyor” dedi. 

DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan



Beş kıtadan iki bine yakın Türk girişimcisini bir araya getiren kurultayda, katılımcıların dörtte birinin 35 yaş
altı genç ve dinamik girişimcilerden oluştuğuna dikkat çeken DEİK Başkanı, Türk Diasporasını Dünya’nın en
etkin ve en güçlü üç diasporasından biri olmasını hedeflediklerini de söyledi.

Dünya Türk İş Konseyi ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise, DTİK’in DEİK çatısı altında kurulan ilk özel
amaçlı konsey olduğunu hatırlatarak, günümüz dünyasında diasporaların dayanışma içeresinde çalıştığına ve
birbirlerine sıkıca kenetlendiklerine dikkat çekti. Türk Diasporasının, dünyanın en büyük onuncu diasporası
olduğunu belirten Olpak, gelecekte bu imkânın daha iyi değerlendirileceğine inandığını ifade etti. Dünyanın
dört bir yanından gelen iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anavatanınıza, Türkiye’ye, ülkemizin
göz bebeği İstanbul’umuza hoş geldiniz” dedi. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nın başarılı geçmesi ve toplan-
tının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmayı tertip eden Dış
Ekonomik İlişkiler Konseyi DEİK’in Başkanını ve Dünya Türk İş Konseyi’nin Başkanını tebrik ettiğini ifade etti.

“İŞ ADAMLARIMIZ ÇOK BÜYÜK BİR 
POTANSİYEL OLARAK DÜNYAYA YAYILIYOR”
İlk kurultayın 72 ülkeden iş adamlarının katılımıyla

gerçekleştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkin-
cisinde hamdolsun bu sayı 90’a çıktı. Bugün ise 95 ülke-
den iş adamı kardeşimizle bir aradayız. Biraz önce DEİK
Başkanımız da ifade etti; Türkiye, 6 milyonluk diaspo-
rasıyla, yurt dışında en çok vatandaşı yaşayan 10. ülke
durumunda. Geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiğimiz
Gine’de imzalanan anlaşmayla birlikte 131. İş Konsey-
imizi de faaliyete geçirmiş oluyoruz. İş adamlarımız,
hem Türkiye, hem de bulundukları ülkeler üzerinden
gerçekten çok büyük bir güç, çok büyük bir potansiyel
olarak dünyaya yayılıyorlar. Eskiden bu tarz ifadeler, bu
tarz değerlendirmeler endişeyle karşılanır, üzeri de
örtülmeye çalışılırdı” dedi. Kur’an-ı Kerim’de, insanların
bir kadınla bir erkekten yaratıldığı, birbirleriyle tanış-
maları için de ırklara, kabilelere ayrıldığını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Demek ki insan
olarak asli görevlerimizi unutmadan, dünyanın her yer-
ine gitme, her yerinde yaşama hakkına sahibiz. 
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DTİK ve MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak



40

D
İY

A
R-

I  
TÜ

RK

Son yıllarda ciddi gelişme gösteren gen araştır-
maları, bugün çeşitli kıtalarda, çeşitli ülkelerde
yaşayan insanların kökenlerinin aslında çok farklı
olduğunu gösteriyor. Avrupa’da yaşayan birinin kökleri
Asya’dan, Kafkasya’dan; Amerika’da yaşayan birinin
kökleri Afrika’dan Orta Doğu’dan çıkabiliyor. Hiç uzağa
gitmeye gerek yok; işte kendi ülkemiz, özellikle de
Anadolu… Ne diyor şair: ‘Dörtnala gelip uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket,
bizim.’ Binlerce yıldır pek çok farklı medeniyete beşik-
lik yapmış bu topraklarda, hiç şüphesiz hepsinden de
insani bir miras kalmıştır” diye konuştu.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 
İŞ ADAMLARIMIZIN HER BİRİ 

ÇAĞDAŞ ALPERENDİR”
TİKA çalışanları için ‘Çağdaş Alperenler’ ifadesini

kullandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı
sıfatı, sizlerin de hak ettiğine inanıyorum. Evet, bugün
yer kürenin dört bir yanında işinin, kazancının, ek-
meğinin peşinde olan iş adamlarımızın, profesyonel
meslek erbabı kardeşlerimizin her biri, birer Çağdaş
Alperendir. Çünkü sizler, kendinizle, kendi işinizle bir-
likte Türkiye’yi; tarihî, kültürü ve değerleriyle birlikte
aziz milletimizi de temsil ediyorsunuz. Sizler, bulun-
duğunuz yerlerde, oturuşunuzla, kalkışınızla, hayat
biçiminizle, iş yapma tarzınızla ülkemizin ve mil-

letimizin birer elçisi, birer temsilcisi olduğunuzu
asla unutmamalısınız. Ben sizin ülkemizi ve mil-

letimizi layıkıyla temsil ettiğinize inanıyor,
bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı
sunuyorum” dedi. Yurt dışında yaşayan vatan-

daşları ve Türkiye kökenli insanları tanımlamak için 
Diaspora kavramını kullandığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Aslında bu ifade bende, soğukluk ve eksiklik hissi
uyandıran bir kavramdır. Pek sevmem. Çünkü bu ifade
kopmak kökünden gelir. Kopmak… Yani ülkesinden
kopmak, milletinden kopmak, değerlerinden kopmak…
Hâlbuki biz, nerede yaşarsak yaşayalım, nereye gider-
sek gidelim, köklerini, geçmişini, tarihini, değerlerini
unutmayan, bunlarla beraber hayatını sürdüren bir
milletiz. Bakınız, ecdadımız Orta Asya’dan geleli, yani
diaspora kavramından hareketle kopalı, bin yıl olmuş…
Ama hâlâ biz oraları ‘Ata Yurdu’ olarak kabul ediyor,
her fırsatta gidip kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. 
Aynı şekilde, geniş bir coğrafyada ortak değerleri 
paylaştığımız kardeşlerimizle, hiç yan yana yaşama-
mış da olsak, uzun zamandır ayrı kalmış da olsak,
gönül bağımızı asla koparmadık, koparmayız. Bizim
için kazanç da, kariyer de, statü de ancak kendi de-
ğerlerimizle birlikte anlamlıdır, önemlidir” ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 167
ülkesinde var olan, 19’unda da yoğun olarak yaşayan
vatandaşlarımızın her birinin, meseleye bu anlayışla
yaklaştığına inandığını kaydetti.

“GEÇMİŞİMİZDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ YOK”
“Bizim geçmişimizde asla sömürgecilik lekesi ol-

madığı gibi, biz millet olarak bu psikolojiye tahammül
edebilecek bir yapıya da sahip değiliz” diye konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın çeşitli bölgelerinde,
sömürge durumunda olmaktan rahatsızlık duymayan,
tam tersine bunu benimsemiş toplumlara rastladık-



larında çok üzüldüklerini vurguladı.
Sömürgecilikten rahatsız olmayan böl-
gelerin geçmişlerinde çok parlak, çok zen-
gin medeniyetler kurmuş toplumlar
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Hâlbuki bu insanlar kendi özgün-
lüklerini koruyabilseler, sahip oldukları
zenginlikleri kendileri için kullanabilseler,
şu anda bulunduklarından çok daha
ileride olabilirler. Bunun için biz, nerede
yaşarsak yaşayalım, ne iş yaparsak ya-
palım, hangi eğitimi alırsak alalım, kesin-
likle kendimiz olmaktan, millî ve manevi
değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Siz-
lerin bulunduğunuz yerlerde, tek kişi de
olsanız, yüzlerce, binlerce, hatta Al-
manya’da olduğu gibi milyonlarca kişilik
bir toplumun mensubu da olsanız, bu
ülkenin, bu milletin bir evladı olmanın
şerefi ve sorumluluğunu hiçbir zaman un-
utmadığınızı biliyorum. DEİK Başkanımızın
ifadesiyle, her birinizin birer ‘Cesaret Çiçeği’ olarak,
bu şekilde hareket ettiğinize inanıyorum” diye
konuştu. Türkiye’nin etrafındaki siyasi ve ekonomik
sıkıntılara rağmen istikrarını koruyarak büyümeyi
sürdürdüğünü belirten Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş ise, “Ortak akıl çerçevesinde beraberce yürüt-
tüğümüz çalışmalar neticesinde bugün ihracat
yapmadığımız ülke ya da gümrük bölgesi kalmadı.
Nerede prestijli ve aynı zamanda zor bir proje varsa
bizim müteahhitlerimiz orada” diye konuştu... 

"İSTİKRAR DEVAM EDECEK"
Bakan Elitaş, komşu ülkelerdeki siyasi ve

ekonomik sıkıntılara rağmen istikrarın korunduğunu
anlatarak, Türkiye’nin güven veren ve öngörülebilir
yatırım ortamıyla 2003-2015 döneminde 165,4 milyar
dolar yabancı yatırım çektiğini ifade etti. Elitaş, “Dile
kolay. 2002’ye kadar çekebildiğimiz yatırım miktarı
sadece 15,1 milyar dolardı. Sadece geçen sene 16,8
milyar dolar yatırım çekmeyi başardık. Bakınız, siz-
lerin katkılarıyla bugün; Etiyopya’nın en büyük 
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Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş
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yatırımını yapan, ülkeye en büyük istihdamı
sağlayan bizim işadamımız. Müteahhitler-
imiz Afrika’dan Ortadoğu’ya; Oradan Orta
Asya’ya kadar 108 ülkede 325 milyar dolar
tutarında toplam 8.730 adet proje
üstlendiler. Körfez ülkelerinin birçoğunda
havaalanlarını, stadyumları, limanları bizim
işadamlarımız inşa etti, bizim işadamlarımız
işletiyor. Pakistan’a enerjiyi sağlayan,
metrobüs sistemini kuran, kentlerin temi-
zliğini yapan bizim firmalarımız. Hafif ticari
araç üretiminde Avrupa’nın zirvesinde, oto-
mobil üretiminde ise ilk beşteyiz.
Polonya’da, Dubai’de metroyu bizim
işadamımız inşa ediyor, Irak’ı bizim müteah-
hitlerimiz imar ediyor. Bugün Latin
Amerika’da, Peru’da Şili’de, Avrupa’da Macaristan’da,
Ukrayna’da Ortadoğu’nun her ülkesinde ailelerin ev-
lerinde Türk dizi ve filmleri seyrediliyor. Bu örnekler
gösteriyor ki, iş adamlarımız için artık ‘uzak coğrafya’
şeklinde bir kavram mevcut değil” şeklinde konuştu.

KÜRESEL ALANDA YENİ PAZARLAR
Türkiye’nin, atacağı güçlü ve kararlı adımlarla 

küresel arenada yeni pazarlar bulmaya yatırımlarda
uluslararası ve bölgesel bir üs olmaya 2016 yılı ve son-
rasında da devam edeceğini anlatan Ekonomi Bakanı
Elitaş, “Önümüzde çok yoğun bir gündem, hareketli bir
çalışma programı var. Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı (T-TIP), Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve
tabi ki yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları
müzakereleri önümüzdeki dönemde gündemimizin 
ilk sıralarında yer alacak. Ayrıca, uzak coğrafyalara,
özellikle Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Sahra Altı

Afrika’ya yönelik eylem planlarını bir an önce 
hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ortaya koyduğu vizyonun, çok
uzağa gitmeyi gerektirdiğini vurgulayan Elitaş,

“Biz uzağa gideceğiz, uzağa giderken
de birbirimize yakın olacağız. İnşallah
bu toplantı, arzuladığımız koordinasy-
onu sağlamamız ve birlikte yol al-
mamız için bir vesile olacak” diyerek
sözlerini noktaladı.

Genel Kurul’da yapılan seçimlerde,
DTİK’in yeni Bölge Komite Başkanları
ve Komite Üyeleri  belirlendi. Seçim-
lerin sonunda DTİK Avrupa Komite
Başkanlığı’na, Suat Şahin, Avrasya
Komite Başkanlığı’na Ali Galip Savaşır,
Balkanlar Komite Başkanlığı’na Ömer
Süsli, Asya-Pasifik Komite 

Başkanlığı’na Nejdet Demiryürek,
Afrika-Ortadoğu-Körfez Komite

Başkanlığı’na Abubekir Salim, Amerika Komite Başkan-
lığı’na Ömer Er seçildi. Dünya Türk İş Konseyi Bölge
Komitesi seçimlerinde en hararetli yarış Balkanlar böl-
gesinde yaşandı.55 kişinin aday olduğu seçimlerde 15
kişilik yeni komite seçilirken, üyeler kendi aralarında
yaptığı seçimde Romanya Türk İşadamları Derneği 
Eski Başkanı Ömer Süsli’yi başkanlığa seçti.

Son derece çekişmeli geçen Balkanlar Bölgesi
seçimlerinde en yüksek oyu Batı Trakya Türklerinin ef-
sanevi lideri Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık
Ahmet alırken; Romanya, Sırbistan ve Kosova’da
üstlendiği projelerle tanınan ve İş Dünyasında seçkin
bir kişiliğe sahip olan Lider Gorup Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Özler Karadağ’dan aday olmasına rağ-
men komite üyeliğine seçilmeyi başardı.

DTİK Balkanlar Komitesi şu isimlerden oluştu; Ömer
Süsli, Güven Güngör, Nihat Durak (Romanya),Yavuz
Özler, Bilal Kara (Karadağ) Levent Sadık Ahmet (Yu-
nanistan), Zeyneb İlyaz, Edis Emre, Gökhan Yetkin
(Bulgaristan), Asmir Yahoski (Hırvatistan), Murat
Özkaya (Bosna-Hersek), Salih Akgül (Sırbistan), Munir
Kolashinac (Arnavutluk), Tuna Eyüp Kahveci (Make-
donya), Niyazi Ayhan Demirkıran (Kosova)...

DTİK Balkanlar
Komitesi Başkanı

Ömer Süsli
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ÜÜYELERİNİN çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden, Türkiye
tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesinin
ardından, Türkiye ve NATO lehine yaptığı açık-

lama nedeniyle partisinden ihraç edilen, Eski Genel
Başkanı Lütfi Mestan, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar Partisi (DOST) adlı yeni bir siyasi parti
kurdu. İlk yurtdışı gezisini Türkiye’ye yapan DOST yöne-
timi, başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm siyasi
partilerden destek gördü. Parlamentoda kendisi gibi HÖH
grubundan ayrılan beş milletvekiliyle birlikte yola çıkan
Mestan ve kadrosu, ilk toplantıyı başken Sofya’da yaptı.
Lütfi Mestan ilk açıklamasında; “Biz NATO ve AB’deki or-
taklarımızın değerlerini paylaşan bir parti olacağız” dedi.

Konuşmasında, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesini de kı-
nayan Mestan, “Biz, DOST olarak kendi seçimimizi yapmış
bulunuyoruz. Yaptığımız siyasi seçim asla Rusya ve
Türkiye arasında bir tercih olmamıştır” ifadesini kullandı.

Bulgaristan yasalarının getirdiği sınırlandırmalar
yüzünden İsperih bölgesindeki bir toplantıda anadili olan
Türkçeyi konuştuğu için bir kez daha para cezası ödediğini
belirten Mestan, yeni partinin tüm Bulgaristan vatan-
daşlarına açık olacağını söyledi.

Mestan açıklamalarının devamında; “Partimiz etnik
köken farklıklarını ülkemizin milli güvenliğine tehdit
olarak görmeyen, bunu bir zenginlik olarak algılayan
herkese, Bulgarlara, Türklere, Romanlara, Yahudilere ve
hatta Ermenilere bile açık olacaktır” diye konuştu.

Partinin kuruluşunun ardından ilk yurtdışı ziyaretini
Ankara’ya yapan Lütfi Mestan başkanlığındaki DOST Par-
tisi Heyetinde, Burgaz Milletvekili Hüseyin Hafızov, Kır-
caali Milletvekili Şabanali Ahmet,  Şumnu Milletvekili
Aydoğan Ali ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer yer
aldı. DOST Partisi Heyetinin Ankara’daki ilk durağı Anıtk-
abir oldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çiçek koyan heyet,
daha sonra saygı duruşunda bulundu, Genel Başkan Lütfi
Mestan şeref defterine heyet adına duygularını yazdı. Bul-
garistan’ın yeni partisinin yöneticileri daha sonra
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nu ziyaret etti. CHP Liderinin DOST
Heyetini kabulünde Dış İl-

işkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yıl-
maz’da yer aldı.

DOST Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Lütfi Mestan
ve beraberindeki heyet MHP Genel Başkanı Dr. Devlet
Bahçeli’yi de makamında ziyaret ederek, Bulgaristan’daki
son durum ve partileri hakkında bilgi verdi.

DOST Partisi Heyeti, AK Parti yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi de
makamında ziyaret etti. Özhaseki, Mestan ve be-
raberindeki heyeti kabulünde yaptığı açıklamada DOST’a
açık destek verirken, HÖH’ü ise aynı sertlikte eleştirerek
Türkiye Hükümetinin tavrını da net bir şekilde ortaya
koydu.  Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili Lütfi Mestan’ın
duruşunu takdir ettiklerini belirten AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi’nin (HÖH) Onursal Başkanı Ahmet Doğan,
Lütfi Mestan'ın Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olmasın-
dan sanırım rahatsız oldu. Bu nedenle Bulgaristan’daki
Türk ve Müslümanların problemlerinin çözümü için daha
fazla çaba harcayan birisini yetkisi olmamasına rağmen
partiden ihraç ettirdi. Batı’nın demokrasi ve özgürlük an-
layışı bu olsa gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde konuşan DOST genel Başkanı Lütfi Mestan ise,
“Halkımızın teveccühü doğrultusunda, Sorumluluk Özgür-
lük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST) adı altında
yeni bir parti kurmaya karar verdik. Bu nedenle Türkiye’ye
de bir ziyaret gerçekleştirdik.” dedi. Eski HÖH Genel
Başkanı olarak Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesine ilişkin
parlamentoda okuduğu, NATO'yu destekleyen bir bildiri
yüzünden HÖH’den aforoz edildiğini ifade eden Lütfi Mes-
tan, bu bildirinin HÖH Partisi’nin şimdiki yöneticileri
tarafından alkışlandığını ancak sonradan iç hesaplaşma
malzemesi olarak kendisine karşı kullanıldığını kaydetti.

DOST Partisi üst düzey yönetiminin Ankara’daki son du-
rağı Çankaya Köşkü oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren
görüşmede Başbakan Davutoğlu’na, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’da
eşlik etti. Bulgaristan’daki son durum ve partinin kuru-
luşuna neden olan gelişmeler hakkında Başbakan Davu-
toğlu ve beraberindeki bakanları bilgilendiren Genel

Başkan Lütfi Mestan, “DOST Partisinin çizgisi
Avrupa ve NATO değerleri olacak, Türkiye ve
Bulgaristan hem komşu, hem de stratejik or-
taklıkları bulunan iki dost ülke, biz de iki ülke
arasındaki iyi ilişkilerin daha da ilerlemesi
için bir köprü görevi göreceğiz” dedi

Bilindiği gibi şimdiye kadar Türkiye ile
pek fazla ilişki kurmayı tercih etmeyen
HÖH yönetimi, DOST Partisi’nin kurul-
masının ardından Türkiye’ye bir heyet gön-
dermiş ancak umduğunu bulamamıştı.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda saatlerce bek-
letilen HÖH Heyeti, Ankara’da ise hiçbir

hükümet yetkilisinden randevu alamamıştı... 43
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Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Bakü’de yapılacak

BBAKAN Yardımcısı Ceylan, “Her iki yılda bir yapmış
olduğumuz Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı’nı bu yıl
Bakü’de gerçekleştirmeyi planladık. İnşallah Ekim
ayında hep birlikte burada olacağız” dedi.Yürütme Ku-

rulu Başkanlığını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşma Bakanı Bi-
nali Yıldırım’ın yapacağı kurultayın ana temasını “Enerjide ve
Ulaşımda Kıta Aşan Projeler” olacak. Her iki yılda bir yapılan, Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının hede-
fleri ve organizasyonun içeriğiyle ilgili bilgiler veren Çevre ve Şe-
hircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan; “Hedefimiz ‘Dilde

Fikirde İşte Birlik’ anlayışını hâkim kılmak ve Yüce Türk Milletini
layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden
çıkarmaktır” dedi... Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan
kurultay ile ilgili şu açıklamaları yaptı; “Kurultayın en ileri hedefi:
Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü gele-
ceğimize ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden inşa etmek,
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerimizin sokaklarında,
kaşanelerinde, saraylarında mührü sökülmez bir hazine olarak
yaşatacağımız Türk Damgalarını ebedileştirmek; mühendislik mi-
marlık ve şehircilik alanında Türk Dünyası standartlarını oluştu-

rarak Kimlikli ve Kişilikli Mimarimiz ile yeni şehirler kurmak; Türk
âleminin manevi zenginliği, ortak değerlerini, dilini, edebiyatını,
tarihi mirasını ve kültürel varlıklarını yansıtan yeni eserler proje-
lendirecek yeni Mimar Sinan’larımızı yetiştirmek; yaşadığımız
dünyada meydana gelen değişimleri yakından izlemek değer-
lendirmek ve onlardan sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön
vermek; Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak
zenginleşmeye çağıran “Dilde Fikirde İşte Birlik” anlayışını hâkim
kılmak ve hülasası Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır. 

Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık
ve Şehircilik Kurultayı bu yıl Azer-

baycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

Mehmet Ceylan ve beraberindeki
heyet,  kurultay hazırlıkları için

Bakü’ye bir çıkartma yaptı...
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Birliğimiz, en önemli gayesi olan “Bir olalım, İri olalım, Diri
olalım” düsturuyla onurlu ve gururlu bir şekilde hareket eden
Sivil Toplum Teşkilatı olarak, bu alandaki çalışmalarını aksat-
madan sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Mensubu olduğumuz bu
camianın, başta meslektaşlarımıza ve insanlığa çok hayırlı işler
yapacağına olan inancımız tamdır. Böyle bir birliğin üzerimize
yüklediği tarihi sorumluluğun bilincini ve gururunu taşırken,
Türk İslam Dünyasının “Dilde, Fikirde, İşte birlik” hedefleri bizler
için vazgeçilmez bir kılavuz olduğunu düşünmekteyiz. Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak; mimar ve
mühendislerimizin yaptığı çalışmaları tanıtmak, paylaşmak,
yarıştırmak için düzenlediğimiz programlar büyük ilgi görmekte
olup meslektaşlarımıza moral ve motivasyon sağlamaktadır. Bu
programlarda meslektaşlarımız birbirleriyle tanışma imkanına
erişiyor, yaşadıkları ülkelerin sorunlarını, fırsatlarını paylaşıyor,
geleceğe yönelik fikirlerini, çalışmalarını, projelerini tanıtıp bir-
likte hareket etme idealini hayata geçirmekteyiz.

Geleneksel olarak her iki yılda bir Türk Devletlerinde yapıl-
makta olan Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik Kurultayı’nın bu
yılda da Bir Millet İki Devlet anlayışı ile birlik, beraberlik ve
kardeşliğin önemine vurgu yapan Milli Devlet Millet Anlayışıyla
yapmış olduğu olağan üstü hizmetlerinin aziz hatıralarına isti-
naden, milli kahraman Haydar Aliyev’e ithaf edilmiştir. Kurul-
tayın kardeş Azerbaycan’da yapılması yeniden yüksek
heyecanın ve güzel duyguların yaşanmasına sebep olacaktır.
Birçok devlet adamı, bilim adamı, sanatçı ve iş adamını buluştu-
racak olan bu kurultayın birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesine
sevgi ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağına
inancım tamdır. 2014 yılında Kırgızistan’da altıncı kurultayı
tamamladıktan sonra, yedinci kurultayımızı da Ekim 2016’da
Haydar Aliyev Yılına ithafen Bakü’de büyük bir katılımla başarılı

bir şekilde sonuçlandıracağımıza olan inancımla, kurultayımızı
şereflendirmelerini arzu ettiğimiz Cumhurbaşkanlarımıza saygı
ve minnetlerimizi sunarken, ülke temsilcilerimize ve diğer
bütün katılımcılara bizimle beraber olacakları için şimdiden
teşekkürü bir borç bilirim.

Türk Dünyası Kurultayları her adımını milli hedefler is-
tikametinde atan ve Dilde, Fikirde ve İşte Birlik şiiari ile birlik
bütünlük dahilinde, Türk Dünyasının Ünlü Mühendisleri, Mimar-
ları ve Şehircileri Bakü’de buluşacaktır., Mimarlık ve İnşaat
Üniversitesi başta olmak üzere Azerbaycan’ın birçok kurum ve
kuruluşu 2016 yılında Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şe-
hircilik Kurultayına ev sahipliği yapacaktır.

Kurultayın Yürütme kurulu başkanlığını T.C. Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM, Kurultay
ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek 2016 Haydar Aliyev Yılı
Mimar Sinan Uluslar arası Proje Olimpiyatlarının Başkanlığını
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet SARI,
Türk Dünyası Kurultayı Şehircilik Konsey Başkanlığını da T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak tarafımdan, Bilim
Kurulu Başkanlığını da Azerbaycan Mimarlık ve Şehircilik
Üniversitesi AZMİÜ ve Bakü Üniversitesi Rektörleri tarafından
yürütülecektir.

Kurultayımızı Azerbaycan tarafından TDMMB Azerbaycan
Ülke temsilciliğimiz-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
başta olmak üzere, T.C. Bakü Büyükelçiliği, TÜRKPA, Haydar
Aliyev Fondu, Azerbaycan Şehersalma Komitesi Başkanlığı, Azer-
baycan Demiryolları, Bakü Belediye Başkanlığı, Şeki Belediye
Başkanlığı, Bakü Devlet Üniversitesi, Azeryolservis Başkanlığı ve
Ülke Temsilciliğimiz tarafından uygun görülecek diğer kurum ve
kuruluşların temsilcileriyle; Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası

Akademisi, Türk Dünyası Yazarlar ve
Sanatçılar Vakfının ana organizasyon-
larında gerçekleştirilecektir. 

Kurultayla; Türk Konseyi - Türk
Üniversiteler Birliği Bilim Kurulu
Başkanlığı’nda, Avrasya İpekyolu
Üniversiteler Birliği ve Kafkasya
Üniversiteler Birliği’nden çok sayıda
akademisyenlerin, Türk Dünyası ve
Akraba Topluluklarından
mesleğinde temayüz etmiş
mühendis ve mimarların yanında,
yine çok sayıda kültür sanat in-
sanlarını buluşturacak olan ve
alanının en büyük organizasyonu
olan kurultayın sonuç bildirgesi
ile çok önemli kararlar alı-
nacağına inanmaktayız. “Ener-
jide ve Ulaşımda Kıta Aşan
Projeler” ana teması ile icra
edilecek kurultayın en önemli
yanı ise, Türk Dünyasında
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik
alanında müşterekliğin sağlanması amacıyla standartların
oluşturulması yönünde Türk Dünyasındaki Şehircilik Bakanları
veya otoriteleri ile KONSEY toplantısını düzenleyecek olmasıdır.
Diğer yanda; Türk Dünyasında kardeş şehirler oluşturmayı ve
her yıl ayrı bir şehre Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için
teklifler götüren Kurultay, 2016 yılındaki “Türk Dünyası Kültür
Başkenti Şeki” Şehrinin kimlikli ve kişilikli marka değeri ala-
bilmesi noktasında bir dizi faaliyette bulunacaktır.  Kurultayı- 

mızı yüksek himayeler-
ine alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Azerbaycan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın İlham ALİYEV başta olmak
üzere, kurultayın organizasyonuna ve icrasına katkı sağlayacak
kurum ve kuruluşlara teşekkür ve şükranlarımızı sunarız”
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NEVRUZ
Türk’ün beş bin 

YILLIK BAYRAMI

Demirden dağı deldiler, hürriyetlerine kavuştular ve o günü, “Özgürlük 
ve Bahar Bayramı” olarak kutlamaya başladılar. Dünya’daki birçok millet

gibi, Türk Dünyası’nda Nevruz’u beş bin yıldır bayram olarak kutluyor

N
evruz Türkler için, Göktürklerin Er-
genekon'dan demirden dağı eritip çık-
malarını, baharın gelişini, doğanın
uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan
Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve

toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar
her yıl 21 Mart'ta kutlanır.  Orta Asya'da Nevruz, bayram-
larında geleneksel olarak pişirilen sümelek buğdaydan
yapılan bir çeşit tatlıdır. Nevruz, Türkiye’de bir gelenek,
Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kut-
lanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti
tarafından bayram olarak kabul edilen bir gün haline
gelmiştir. Nevruz Türk devlet ve topluluklarında değişik
isimlerle anılır. Bu bayramın adı; Azerbaycan'da Novruz,
Kazakistan'da Nawrız Meyramı, Kırgızistan'da Nooruz
,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mart Dokuzu, Kırım
Türklerinde Navrez, Batı Trakya Türkeri’nde ise Mevris’dir

Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme
“Çağ” adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de
24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh’ten ibarettir. Yılbaşı
olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz
günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna
“Yılgayak” denir. Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın
Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 Mart, Di-
vânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir.
Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl,
Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı
Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok
devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır.
Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran,

Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.
Selçuklu ve Osmanlı'da millî bayram olarak kutlanan

Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet veril-
erek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan
Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden
kalan bir kültür olarak bu gün hâlâ Manisa'da
21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri yapılmak-
tadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yorel-
erde eski takvime atfen Mart Dokuzu adi
verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler
yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidiler'de 21 Mart'ı
bayram olarak kabul etmişlerdir.

ERGENEKON DESTANI
Moğol ilinde Oğuz Han soyundan İl Han'ın

hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sev-
inç Han, Moğol ülkesine savaş
açtı. İl Han'ın idaresindeki or-
duyu Kırgızlar ve diğer boylar-
dan da yardım alarak yendi. İl
Han'ın ülkesindeki herkesi
öldürdüler. Yalnız İl Han'ın
küçük oğlu Kıyan, eşi Nüküz ve
yeğeni ile kaçıp kurtulmayı
başardılar. Düşmanın, onları bula-
mayacağı bir yere gitmeye karar
verdiler. Yabanî koyunların
yürüdüğü bir yolu izleyerek yük-
sek bir dağda dar bir geçite
vardılar. Bu geçitten geçerek içinde 



akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve
ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tan-
rı'ya şükrettiler ve burada kalmaya karar verdiler. Bu
yere "maden yeri" anlamında "Ergene kon" adını verdiler.
Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğaldı. Dörtyüz yıl sonra
kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki, Ergenekon'a
sığamadılar. Atalarının buraya geldiği geçidin yeri unutul-
muştu. Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit
aradılar. Bir demirci, dağın demir kısmı eritilirse yol açıla-
bileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun,
bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmiş yere koy-
dukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir
eridi, yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İl Han'ın
soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski
yurtlarına döndüler, atalarının intikamını aldılar. Er-
genekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her yıl bayram
yaptılar. Bu bayramda bir demir parçasını kızdırdılar,
demir kıpkırmızı olunca önce Hakan, daha sonra beyler
demiri örsün üstüne koyarak dövdüler. Bugün Türkler
için, hem özgürlük hem de bahar bayramı oldu.

Türk Dünyası’nda Nevruz Kutlamaları
KAZAKİSTAN -  Kazaklar, Nevruz törenlerinde

Mevlid okuturlar. Evler baştanbaşa temi-
zlenir, herkes en iyi elbiselerini giyer.
Nevruz törenleri sırasında ev du-
varlarına veya çeşitli eşyalar üz-
erine kil kaplar atılarak
parçalanır. Ateş üzerinden
atlanır. Ateşten atla-
maların, eski yılın
kötülüklerinden ve
hastalıklarından sıyrıl-
mak, yeni yıla sağlıklı
bir şekilde girmek için
yapıldığı tespit
edilmiştir. Kazaklar,
Nevruz'da yaptıkları
yemeğe "Nevruz-köcö"
adını verir. Nevruz çor-

bası veya lapa adı verilen başka bir yemek de yaparlar ki,
bunları o gün komşulara dağıtırlar.

 KIRGIZİSTAN  - Kırgızlar, yeni yılın ilk gününe Nooruz
adını vermekte ve bugün "Nooruz köcö" denilen özel bir
yemek yemektedirler. "Köcö", darı yarması yahut bulgur
konulmak suretiyle yapılan bir nevi tirittir. "Auz köcö" de-
nilen "kavut" da bu günün özel yemeklerindendir. Kırgız
yılı, gece ile gündüzün bir olduğu günde yapılan Nevruz
Festivali ile başlamaktadır. Yılbaşı bayramı 21 Mart'tır. 

 ÖZBEKİSTAN  - Özbekistan'ın Semerkand, Buhara,
Andican taraflarında Nevruz törenleri, Nevruz günü
başlamakta ve bir hafta devam etmektedir. Halk, bu
Nevruz eğlencelerine "Seyil Eğlenceleri" adını vermekte-
dir. Halk bu Nevruz eğlencelerine "Seyli Eğlenceleri" adını
vermektedir. Seyil yerleri dönme dolaplar, çalgıcılar,
beççeler, seyyar satıcılarla dolar. Nevruzun birinci günü,
halk çadır çadır gezerek birbirlerinin bayramını kutlar. Bu
ziyaretler sırasında ikram edilen yemek, "aş" adı verilen
pilavdır. Ayrıca çay ve çeşitli meyveler de sunulur. Köp-
kari, güreş, at yarışları ve horoz dövüşleri gibi spor gös-
terileri düzenlenir. Nevruz kutlamalarından esinlenmiş
tiyatro eserleri sahnelenir. 

 TÜRKMENİSTAN - Türkmenler, yeni yılın ilk
gününe Novruz adını verirler. Novruz'-

dan beş altı gün önce, her Türkmen
ailesi temizlik yapmaya başlar.

Novruz için Türkmen çöreği,
Türkmen petiri, külce, yağlı

börek, şekşeke, koko,
bovursak, Türkmen
palovu hazırlanır. Ne
kadar çok yiyecek
hazırlanırsa, yeni yılın
o denli iyi geçeceğine
inanılır. Semeni,
Novruz'un özel yiye-
ceğidir. Birkaç aile bir-
leşip büyük bir

kazanda buğday özüne,
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un, su ve şeker ekleyerek hazırlarlar. Bir gün önceden
pişirilmeye başlanan semeni, 21 Mart sabahı hazır olur. 

 AZERBAYCAN -  Azerbaycan'da Nevruz, üç gün
sürmektedir. Her yıl Mart ayının 21-23'üncü günleri,
büyük törenle kutlanır. Nevruz'dan sonraki en önemli
gün, "ahir çerşenbe/son çarşamba" dır. Bu güne, "ılin ahir
tek tek" günü de denir. Bayram ayı içindeki dört haftanın
Çarşamba günleri de önemlidir. Buna "üskü" denilmekte-
dir. "Ahir çerşenbe"den önceki Salı günü mezarlığa giden
erkekler, Fatiha okuyup dönerler. Kadınlar ise mezarlığa,
hazırladıkları helva, pilav ve daha başka yiyecekler ile git-
mektedir. Kur'an-ı Kerim okunur, Fatihaların ardından
yemekler fakirlere dağıtılıp, 1-2 saat sonra mezarlıktan
ayrılınır. Kabir-üstü uygulaması da sona erer. 

Azerbaycan'da salıyı çarşambaya bağlayan gece "ahir-
çerşenbe" denir. "Ahir çerşenbe" de yapılması gerekli iş-
lerin başında evin, eşyanın, kap kacağın yıkanması ve
temizlenmesi işi gelmektedir. Pülenberi adı verilen üzer-
liğin yakılması adetinin yanısıra, en az yedi yemişten
oluşan "yeddi-levin" gecesi yapılmaktadır. "Gapı Pusma"
adeti gençlerin niyet tutarak komşu kapılarını din-
lemeleri ile ilgilidir. İlk duyulan söz, yeni yılın lehine veya
aleyhine yorumlanmasına neden olur. 

"Ahir çerşenbe" nin diğer bir âdeti de,
"suya yüzük atma" oyunudur.
Odanın ortasına su dolu leğen
getirilir, leğenin etrafını saran
kızlar yüzüklerini leğenin
içine atarlar. Üstü bezle
örtülü leğenden, kızlar-
dan birisi bayatı söyley-
erek leğenin içinden
yüzük çıkarır, çekilen
yüzük kime aitse, bay-
atı da onun olur. 

Su-başı âdetleri:
Ertesi gün, gün doğ-
madan su kaynağına
gidilir, el yüz yıkanır.

Kızlar iki ellerinin başparmaklarını ip ile bağlayarak,
suyun üzerinden atlarlar. Daha sonra parmaklarındaki ipi
keserek suya atarlar. Böylece kısmetlerinin açılacağına
inanırlar.  Subaşına gidenler, kaynağın gözünden yedi
küçük taş alarak, su kabının dibine koyarlar. Bu taşlar, bir
dahaki âhir çerşenbeye kadar kabın dibinde kalır. Su
dönüşü, üç böğürtlen dalı koparılarak eve getirilir. Bunlar
da bir sonraki âhir çerşenbeye kadar takıldığı yerde kalır. 

Nevruz'dan bir gün öncesine, "baca-baca" denir. Çeşitli
renklere boyanmış, suda pişirilmiş yumurtalar, kapı kapı
dolaşan çocuklara verilir. Çocuklar o gün gruplar halinde
dolaşarak; 

Nevruz, Nevruz bahara 
Güller güller nahara
Bağçamızda gül olsun
Gül olsun, bülbül olsun 
şeklinde bayatılar, maniler söylerler. Çocuklar yeşil

alanlarda boyalı boyalı yumurtalar ve aşıklarla oyun oy-
narlar.  "Baca-baca" gününün gecesi "bacadan şal atma"
âdeti görülür. Akşam üzeri yine tongallar yakılır, üz-
erinden atlanır, gece olunca çocuklar uçlarına uzun ip
bağlı heybeleri, hısım ve akrabalarının bacalarından sal-

landırırlar, gençler bellerine bağladıkları şalı bacadan
sarkıtırlar. Ev sahibi şalı sarkıtan tahmini

kişi için, en uygun armağanı şala
bağlar.  Yeddi-levin gecesinin

sabahında, bir ağaca kalın bir
iple küflen (salıncak) asılır.

Genç kızlar ve delikanlılar
sıra ile sallanır. Bu oyuna

küfdibi, küfyeli gibi adlar
verilir. Küflende sal-
lanan kişi, mani okur,
etrafındakiler ona
cevap verir. Bayram
günü erkekler ve
kadınlar, ayrı ayrı
toplanarak bayram-
laşırlar. O yıl ölenlerin,

evleri ziyaret edilir. 



narak yaylalara çıkılıyor. Bununla ilgili olarak, halk arasında ''Mart dokuzundan
sonra dağlar misafir alır'' deniliyor.  Gaziantep ve çevresinde 22 Mart gününe

''Sultan Navruz'' adı veriliyor. Halk arasındaki inanca göre, Sultan Navruz güzel
bir kızdır ve 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder,

bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Nevruz gecesi Sul-
tan Navruz'un geçtiği saatte uyanık olanların dileklerinin gerçekleşe-

ceğine inanılıyor.  Malatya'nın bazı köylerinde
halk Nevruz'u ''Kış Bitti Bayramı'' olarak

kutluyor. Ağrı ve çevresinde o gece
gençler dilek tutarak kapıları

dinleyip içerideki konuş-
maları yorumlayarak niyet-

lerinin tutup tutmaya-
cağını anlamaya çalışı-
yor. Giresun'da ''Mart
Bozumu'' adıyla kut-
lanan Nevruz'da çev-
redeki akarsulardan
su getirilip hayvan-
ların üzerine serpili-
yor. Edirne'de eski
hasırlar yakılıp ''mart

içeri, pire dışarı'' diye
üzerinden atlanıyor...       

Bu gün yas tutulması günah sayılır. Evler dolaşılarak şeker, pirinç, yumurta vb.
Yiyecekler fakirlere dağıtılır. Hasta ve dost ziyaretleri önemlidir. 

Türkiye’de Nevruz
Mersin-Silifke bölgesindeki Toros Türkmenleri'nde ''Mart İpliği'' adıyla bi-

linen Nevruz'da ağaçlara bez bağlanıyor ve Nevruz günü yaylalara
çıkılıyor. Yayla evlerinde bulunanlar gelen misafirleri
evlerinde ağırlıyor, gelen grup silah atarak
gelişini bildirirken, yayladakilerin
başkanı da buna bir el ateş ed-
erek cevap veriyor. Daha sonra
karşılıklı silahlar atılıyor ve
birbirlerine ''Nevruz'unuz
kutlu, dölünüz hayırlı ve
bereketli olsun'' temen-
nisinde bulunuluyor. O
yıl 20 kuzu veya oğlağı
olan sürü sahibi bir
kurban kesiyor ve
orada pişirilerek ye-
niliyor. Tahtacı Türk-
menleri'nde Nevruz,
''Sultan Nevruz'' adıyla
anılıyor.  Eski Mart
ayının 9. günü kutla-
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minikler Tur̈k ve Azerbaycan bayraklarıyla...

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva 
Nevruz'u Ermenistan sınırındaki askerlerle kutladı...

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev

Özbekistan Cumhurbaşkanı
İslam Kerimov Nevruz’u
halkıyla birlikte kutladı.
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Nevruz
coşkusu

Birleşmiş
Milletler’de



ULUSLARARASI Türk Kültürü Teş-
kilatı (TÜRKSOY)'nın organizas-
yonuyla bir araya gelen 200
sanatçı, BM Genel Kurul Salo-

nunda Nevruz coşkusu yaşattı. BM tarafın-
dan somut olmayan kültür mirası olarak
kabul edilen Nevruz, çok sayıda diplomat 
ve misafirin katılımıyla BM Genel Merkez-
i'nde düzenlenen törenle kutlandı. Bu yılki
kutlamalar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 
25. yılına ithaf edildi. Törende konuşan BM
Genel Sekreter Vekili Jan Eliasson,
Nevruz'un BM için kültür mirası kapsamında
olduğunu kaydederek, BM'de 5 yıl aradan
sonra TÜRKSOY konserini izlemenin çok 
keyifli olduğunu söyledi. Nevruz kutlayan
ülkelerin büyük bir bölümünün çok acımasız
saldırıların gölgesinde kaldığını dile getiren
Eliasson, "Şiddet içeren radikal saldırılar,
tehditlere boyun eğmeyerek, güç birliği ya-
parak aşılır. Radikal güçler, ayrışma ve ku-
tuplaşma ister. Buna verilecek en iyi cevap
bir araya gelmektir" dedi. TÜRKSOY Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov da yaptığı konuş-
mada, Nevruz'un insanları bir araya getiren
yakınlaştıran ve onlara doğanın bir parçası
olduklarını hatırlatan bir bayram olduğunu
söyledi. Yüzyıllardır Avrasya ülkelerinin in-
sanları, farklı ulusal kimlikle Nevruz kutla-
malarını zenginleştirdiğini anlatan Kaseinov,
şöyle konuştu: "Nevruz; yenilenmek, neza-
ket, ışık, samimiyet, hoşgörü ve affetmek
demektir. Bu yıl Nevruz kutlamaları ayrıca
özel bir anlam arz ediyor. Çünkü kurucu üye
olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan,
Kazakistan ve Kırgızistan bağımsızlıklarının
25. yılını kutluyor. Binlerce yıldır kutlan-
makta olan Nevruz’da yaşanacak bu birlik-
teliği 25 yıl önce hayal etmiştik. Sayın
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine or-
ganizasyonumuzun gerçekleştirilmesine
verdiği destek için teşekkür ediyor, Nevruz
bayramınızı kutluyor, varlığıyla bizleri onur-
landıran tüm değerli misafirlere teşekkür
ediyorum. Konuşmamı doğumunun 1000.
Yılı kutlanan Türk İslam tarihinin büyük
düşünürü ve bilim adamı Kutadgu Bilig’in
yazarı Yusuf Has Hacib’in bir sözü ile
bitirmek istiyorum. ‘Ey insan nazik ol, çünkü
nezaket eskimez ve evrenseldir.’’ Konuş-
maların ardından 15 ülkeden gelen yaklaşık
200 sanatçı, Nevruz’un temsil ettiği bahar ile
yeniden canlanmaya başlayan doğanın in-
sanlara sunduğu bolluğu, bereketi, sevgiyi,
kardeşliği, paylaşmayı ve barışı anlatan gös-
teriler sundu. İzleyicilerin yoğun ilgi göster-
diği gösteri, uzun süre ayakta alkışlandı.
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