NEDEN BOSNA-HERSEK
% 48 Boşnak, %37 Sırp, %14 Hırvat.

“1463’te Fatih Sultan Mehmed ile başlayan Türkiye-Bosna

Nüfusun yarısı şehirli, yarısı kırsal kesimde yaşıyor.

kardeşliği, günümüzde de tarihten devralınan miras ve

%40’ı Müslüman, %31’i Ortodoks, %15’iKatolik.

İslam kardeşliği temelinde, derinleşerek devam etmekte-

İşsizlik oranı:%28.

dir. Bosna denince aklımıza Fatih Sultan Mehmed
etnik

gelmektedir. Gazi Hüsrev Bey gelmektedir. Ve nihayetin-

bağrında

de Aliya İzzetbegoviç gelmektedir. Türkiye’den Bosna’ya

İslam’ın hazmedilememesi neticesinde soykırıma uğrayan

baktığımızda, her bir Bosna’lıya, bu tarihi şahsiyetlerden

Bosnalı Müslümanlar’a karşı, çağımızın ve tarihimizin bize

bize emanet bırakılmış kardeşler gözüyle bakıyoruz.”

Yogoslavya’nın
milliyetçiliğin

‘’Biz toprakları değil,
gönülleri fethetmeye gidiyoruz...’’

‘’Allah’a yemin ederim ki
biz köle olmayacağız...’’

PROJENİN AMACI

yüklediği

parçalanma
tavan

misyonu

sürecinde,

yapması

ve

hissederek,

Sırp

Avrupa’nın

“kardeş

coğrafya

“EVLÂD-I FÂTİHÂN”A, ALİYA’NIN TORUNLARINA

KALICI BİR ESER BIRAKMAYA

VAR MISINIZ ?

İlkokulu’na

Altın Oran Köy Okulu ve Kültür Merkezi

Belediyesi’ne

yardımlarımızla

birlikte

bağlı

gittik.

yerel

otoritelerden

briﬁngler

aldık.

Özellikle

etnik

ayrımcılığın eğitim sistemine yansımalarını sahada gözlemfırsatı

yakaladık.

Köyleri

ziyaret

ederek,

köy

çocuklarının camilerin asma katlarında zor şartlarda eğitim
aldığını, birçok ailenin çocuklarının eğitimi için göç etmek
zorunda

kaldığını,

şehre

göç

edenlerin

Hırvat-Sırp

Başbakanı Tahir Lendo ile Altın Oran Derneği

Başkanı

görülmeye çalışılan Boşnak kardeşlerimize, kardeşliğimiz
adına,

insani

gönlümüzdekileri

değerler

adına,

paylaşma

adına

gönlümüzü
ve

ve

bağrında

yetiştiğimiz Anadolu’nun kadim geleneği, engin merhaAy-Yıldızlı Bayrağımız adına el uzatmak, yaşadıkları

müslüman çocuklarına, ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş

zorluklara ortak olmak, yaralarına olabildiğimiz kadar

muamelesi yapıldığını, okul ﬁziki şartlarının buna göre

merhem olmak.

dizayn edildiğini gördük. Etnik milliyetçi Sırp-Hırvat müfre-

2.) Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Eğitim Bakan-

okulsuz köyler için yapabileceklerimizi gözden geçirdik. Bu
çaba içerisindeyken, daha önce bağlantı kurudğumuz

Derslikler,
Çok Amaçlı Laboratuvar,

arsayı bize sunabileceklerini bildirdiler. Dernek Yönetim

Spor Etkinlik Alanları

Belediye Başkanı Asim Mekiç ve Orta Bosna Kanton

neredeyse azınlık statüsünde ve ikinci sınıf halk gibi

meti ve yüreği adına ve dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

Kacuni İlkokulu yetkilileri, okul yapımı için bağışlanan bir

İbadethaneler,

Proje hakkında, Gornya Ravna İlçe temsilcileri, Busovaça

1.) Bosna-Hersek halkına; özellikle de kendi vatanlarında

müşahade ettik. Daha da acı olanı, bu okullarda Bosnalı

Bütün bu gördüklerimizden sonra, yerinde tespit etiğimiz

Kültürel Etkinlik Salonu,

İNŞAASI

İNŞAATI

Bu bağlamda;

okullarında, onların müfredatlarına göre eğitim aldıklarını

kaldığını öğrendik.

Kütüphane,

KÖY OKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ

zamanda malesef etnik ayrımcılık uygulamaları hakkında,

çalışıldığı ya da ikinci sınıf muamelesine, tahkire maruz

Çok Amaçlı Atölye,

KÖY İLKOKULU VE KÜLTÜR MEKEZİ

Ziyaretimiz

ine ve dinlerine aykırı bir müfredat ile asimile edilmeye

360 m Kapalı Alan

ZENICA-BUSOVAÇA-GORNJA ROVNA

DESTEKLERİNİZİ

Kacuni

datı nedeniyle, bu çocukların kendi kimliklerine, milliyetler-

2

GOMYA RAVNA

sırasında, Bosna-Hersek eğitim sistemi, imkanları ve aynı

leme

BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ
ZENICA-BUSOVAÇA-GORNJA ROVNA
KÖY OKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

Zenica-Busovaça

BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ

protokol imzalanmıştır.

Bakanlığımız’a bağlı bir okulun kardeş okul projesine katkı
sunarak,

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Dr. Hasan Kasap tarafından 05 Nisan 2018 tarihinde ön

için

elimizden ne gelir” diye düşündük. Bu meyanda Milli Eğitim

ALTIN YÜREKLİ DOSTLAR

PROJE İÇERİĞİ

arsalarının bulunduğunu, karar vermemiz durumunda bu
kurulumuz gerekli ﬁzibiliteyi yaparak, altı köyde yaşayan ve

lıkları arasında yürütülen çalışma ile, Türkçe’nin seçmeli
yabancı

dil

olarak

okutulma

çabalarına,

projemiz

sözleşmesine -huhuki prosedürler müsaade ettiği ölçüdebu şartı koyarak destek olmak.
3.) Avrupa Birliği ülkelerinin Hırvat ve Sırplara verdiği
destekle yalnızlaşan Boşnak Müslümanlarının sahipsiz
olmadığını, yalnız olmadığını karınca kararınca vurgulamak, Türk Halkının desteğini arkalarında hissetmelerine
katkıda bulunmak.
4.) Ve tabii verdiği mücadele ile kendi halkının yanında
tüm dünyanın saygı duyduğu, Türk halkının gönlünde de
nadide bir yere sahip olan Alija İzzetbegoviç’in vasiyetine
sahip çıkmak.

BEKLİYORUZ

okulsuzluk nedeniyle yeterli eğitim alamayan ya da
Sırp-Hırvat müfredatına razı gelmek zorunda kalarak
şehirlere göç eden Aliya’nın torunlarına hizmet verecek
böyle bir okul projesini gerçekleştirme kararı aldı.

www.aoder.org.tr

