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Balkanlar'da Müslümanlar’ın
KurBan BayraMı coşKusu
¥ BoSna HerSek'in başkenti
Saraybosna'daki tarihi Gazi
Hüsrev Bey Camisi bayram
namazını kılmak için gelenlerle
doldu taştı. Bosna Hersek İslam
Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı
Husein Kavazovic, bayram
namazını kıldırdıktan sonra yap-
tığı açıklamada, bütün farklılık-
larına rağmen insanların Allah
tarafından yaratıldığına işaret
ederek, "Ortak kaderimizin için
dinde birlik ve sorumluluğa ihti-
yacımız var." Dedi Sırbistan'ın
başkenti Belgrad'daki tek cami
olma özelliğini taşıyan Bayraklı
Camisi'nde de bayram namazı
büyük bir coşkuyla kılındı.
Sırbistan İslam Birliği Başkanı
Sead Nasufovic, burada yaptığı
konuşmada, Allah'ın verdiği
hayat ve düşünme özelliği için
her gün şükredilmesi gerektiği-
ni vurguladı. Balkanların en
küçük ülkesi Karadağ'da baş-
kent Podgorica'daki Osmanagic
Camisi ve ülke genelindeki
130'dan fazla camide bayram
namazı kılındı.
Hırvatistan'ın başkenti

Zagreb'de de şehirle aynı ismi
taşıyan camide toplanan
Müslümanlar Kurban
Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Bayram namazının ardından
camide Kur'an-ı Kerim okundu,
dualar edildi. Rijeka şehrinde de
Müslümanlar bayram namazı
vesilesiyle toplandı.
Makedonya'nın başkenti

Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa
Camisi, bayram namazı dolayı-
sıyla müminlerle dolup taştı.
Camiye sığmayan cemaatin bir
kısmı, bayram namazını cami
avlusunda kıldı. Kosova genelin-
deki camiler de bayram namazı-
nı kılmak isteyen
Müslümanlarla doldu.
Kosova'da merkezi kutlama

başkent Priştine'deki Fatih
Sultan Mehmet Camii'nde yapıl-
dı. Kurban Bayramı vesilesiyle
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da
bulunan İskender Bey meyda-
nında toplanan Müslümanlar
saf tutup geleneksel olarak bay-
ram namazını burada kıldı.
Diğer şehirlerdeki camilerde de
katılım yoğun oldu.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan,
Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkusu yaşandı

3’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

AK PARTİ AÇISINDAN
YEREL SEÇİM ANALİZİ
VE İZMİR’İN DURUMU

¥ Selanik’te bir ilk yaşandı.
Müslümanlar, belediye tarafın-
dan tahsis edilen Osmanlı eserle-
rinden biri olan Yeni Cami’de,
bayram namazını ilk kez bir seçil-
miş müftülük tarafından görev-
lendirilen imam ve müezzin ile
kıldı.Müslümanlar, Selanik
Belediyesi tarafından tahsis edi-
len Yeni Cami’de bayram namazı-
nı kılmak için toplandı. 

Kosova’da FETÖ
okullarına darbe
¥ Prizren Belediyesi, Gülen
Hareketine bağlı “Mehmet
Akif” koleji bünyesindeki
“Yllka” çocuk yuvasının boşaltıl-
masını talep etti. Prizren beledi-
ye müfettişliği, belediye tarafın-
dan “Mehmet Akif” kolejine
tahsis edilen binanın bu kolej
tarafından boşaltılmasını istedi.
Sözde eğitim yuvasının müdürü
Mehmet Yaman, belediye
müfettişlerinin okula gelerek,
“Yllka” okul öncesi kurumunun
boşaltılmasını talep ettiklerini
belirtti.

¥ Hemşirelik Derneği tarafın-
dan sağlanan resmi verilere
göre bu yıl 5 bin hemşire
Arnavutluk’tan ayrılacak.
Yapılan araştırmaya göre
Arnavutluk’tan ayrılan hemşi-
relerin büyük bir kısmı
Almanya’da istihdam ediliyor.
Hemşirelik Derneği’nden yapı-
lan açıklamada, “Birçok mes-
lektaşımız ülkeyi terk etti ve
daha birçokları ayrılmaya
hazırlanıyor.

4’te

Bu gidişle Arnavutluk
hemşiresiz kalacak

5’te 5’te

Selanik’te bir ilk yaşandı
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti (PTT A.Ş.) Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Kenan

Bozgeyik başkanlığındaki PTT A.Ş. heyeti,
başta e-ticaret olmak üzere çeşitli alan-
larda işbirlikleri tesis etmek ve ikili görüş-
meler gerçekleştirmek üzere Bosna
Hersek’te temaslarda bulundu. Bu ülke-
deki yoğun program kapsamında ilk ola-
rak 10 Ağustos 2018 tarihinde e-ticaret ve
filateli alanlarındaki ortak çalışmalara yö-
nelik bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
PTT A.Ş. ve Bosna Hersek Posta İdaresi
arasındaki e-ticaret işbirliği, Bosna Hersek
Posta İdaresi’nce kullanılan web sitesinin
PTT A.Ş.’ye ait www.ready2sale.com plat-
formuna entegre edilmesini ve bu plat-
form aracılığıyla tanıtımı yapılacak
ürünlerin Bosna Hersek’teki alıcılara pa-
zarlanmasını ve satışını içeriyor. İşbirliği
tanıtım toplantısında konuşan PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik, “Bugün tarihî bir
ana tanıklık etmekteyiz. Tarihî süreç içeri-
sinde ülkelerimiz ve insanlarımız hep bir
arada olmuşlar. Coğrafyalar arasında me-
safe bulunsa bile kalpler arasında hiçbir
mesafe olmamış; hep aynı kalp olarak
çarpmışlar. İyi günde, kötü günde acıla-
rını ve mutluluklarını paylaşan kardeşler
olmuşlar. Atalarımızdan aldığımız bu
emaneti, dostluğu, kardeşliği bugün biz
icra etmekteyiz” dedi. PTT A.Ş.’nin posta,
lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık
alanlarında önemli faaliyetler yürüttü-
ğüne işaret eden Genel Müdür Bozgeyik,
“Bütün bu faaliyetlerde kardeş Bosna Her-
sek Posta Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha
üst seviyeye çıkarmak için buradayız.
Bugün sizlerin huzurunda Bosna Hersek
Posta Teşkilatı ile beraber e-ticarette
önemli bir işbirliğini başlatmış olacağız”
diye konuştu. Kenan Bozgeyik, bu işbirli-
ğinin önemini, “Bosnalı kardeşlerimiz
artık Türkiye’deki ürünlerin özlemini çek-
meyecekler. İstedikleri ürünleri Bosna
Hersek Postası’nın e-ticaret sitesi üzerin-
den satın alacaklar ve bu ürünler adresle-

rine kendi posta teşkilatları tarafından
ulaştırılacak” sözleriyle dile getirdi. 

ORTAK PUL İLE BARIŞ 
MESAJI VERİYORUZ 

İşbirliği tanıtım toplantısında
“Türkiye/Bosna-Hersek Ortak Pulu” ko-
nulu anma pulunun lansmanı da yapıldı.
10 Ağustos 2018 tarihinde tedavüle çıkarı-
lan anma pulunda, Milodraz’daki cami-
nin görseline yer verildi. Milodraz, Fatih
Sultan Mehmed’in Bosna Hersek’i fethet-
tikten sonra ülkedeki Fransisken rahiplere
ibadet etme özgürlüğü tanıdığı Ahidna-
me’nin yazıldığı yer olması bakımından
önem taşıyor. 28 Mayıs 1463 tarihli Ahid-
name, Osmanlı Devleti’nin bir cihan im-
paratorluğu olmasında büyük rol
oynayan hoşgörü anlayışına somut bir
örnek teşkil ediyor. PTT A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, “Türkiye/Bosna-Hersek Ortak
Pulu” ile tüm insanlığa barış mesajı ver-
mek istediklerini belirterek, “Nasıl ki
Fatih Sultan Mehmed Han bütün dün-
yaya insanlık dersi vererek, barışı, işbirli-
ğini, insani ilişkilerin geliştirilmesini öne
alarak tarihî bir yönetim sergilemişse,
bugün bizler de kardeşlerimizle beraber
bütün insanlığa barış mesajları veriyoruz.
Bugün dünyanın her yerine baktığımızda
kan ve gözyaşı görmekteyiz. İnsanlığın
barışa bugün her zamankinden çok daha
fazla ihtiyacı var. İşte bu anlamda da ta-
rihî bir ana tanıklık etmekteyiz. Çıkarmış
olduğumuz bu Ortak Pul’la bütün insan-
lığa buradan barış mesajı vermek istiyo-
ruz” diye konuştu.  Toplantıda söz alan
Bosna Hersek Posta İdaresi Genel Mü-
dürü Mirsad Mujic ise Ortak Pul ile iki ül-
kenin tarihindeki müşterek noktalara
vurgu yapmak istediklerini söyledi. Fatih
Sultan Mehmed’in Ahidname’sinin daya-
nışma, hoşgörü ve güzelliği anlattığını
kaydeden Mujic, Bosna Hersek’te yaşayan
tüm halkların geleceği için bundan sonra
da önemli tarihleri hatırlamaya devam
edeceklerini bildirdi. Mujic, e-ticaret işbir-
liğinin ise kendileri için son derece önemli
olduğunu dile getirdi.

Türk ürünleri Bosna Hersek’e PTT’nin 
e-TicareT kanalı ile ulaşacak
Bozgeyik; “Bosnalı kardeşlerimiz artık Türkiye’deki ürünlerin özlemini çekmeyecekler. İstedikleri ürünleri Bosna Hersek Pos-
tası’nın e-ticaret sitesi üzerinden satın alacaklar ve bu ürünler adreslerine kendi posta teşkilatları tarafından ulaştırılacak.” 
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H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkeleri Bosna
Hersek, Sırbistan, Kara-
dağ, Hırvatistan, Make-

donya, Kosova ve
Arnavutluk'ta Kurban Bay-
ramı coşkuyla karşılandı. Bal-
kan ülkelerinde yaşayan
binlerce Müslüman sabah sa-
atlerinde bayram namazı ve-
silesiyle camilere akın etti.
www,haberler.com’a göre:
Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'daki tarihi Gazi
Hüsrev Bey Camisi bayram
namazını kılmak için gelen-
lerle doldu taştı. Bosna Her-
sek İslam Birliği (Diyanet
İşleri) Başkanı Husein Kava-
zovic, bayram namazını kıl-
dırdıktan sonra yaptığı
açıklamada, bütün farklılıkla-
rına rağmen insanların Allah
tarafından yaratıldığına işaret
ederek, "Ortak kaderimizin
için dinde birlik ve sorumlu-
luğa ihtiyacımız var" dedi.
Banja Luka kentinde, Bosna
Savaşı sırasında 1993 yılında
Sırp ordusu tarafından yıkılan
ve 7 Mayıs 2016'da yeniden
hizmete açılan tarihi Ferhadije
Camisi'nde bayram namazını
Banja Luka Müftüsü Osman
Kozlic kıldırdı. Bir diğer Bal-
kan ülkesi Sırbistan'ın baş-
kenti Belgrad'daki tek cami
olma özelliğini taşıyan Bay-
raklı Camisi'nde de bayram
namazı büyük bir coşkuyla
kılındı. Sırbistan İslam Birliği
Başkanı Sead Nasufovic, bu-
rada yaptığı konuşmada, Al-
lah'ın verdiği hayat ve
düşünme özelliği için her gün

şükredilmesi gerektiğini vur-
guladı. Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak bölge-
sindeki Novi Pazar'da da bay-
ram namazı vesilesiyle
Müslümanlar camilere akın
etti. Balkanların en küçük ül-
kesi Karadağ'da başkent Pod-
gorica'daki Osmanagic
Camisi ve ülke genelindeki
130'dan fazla camide bayram
namazı kılındı. Hırvatistan'ın
başkenti Zagreb'de de şehirle
aynı ismi taşıyan camide top-
lanan Müslümanlar Kurban
Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.
Bayram namazının ardından
camide Kur'an-ı Kerim
okundu, dualar edildi. Rijeka
şehrinde de Müslümanlar
bayram namazı vesilesiyle
toplandı.Makedonya, Kosova
ve Arnavutluk'ta yaşayan
Müslümanlar da bayram na-
mazını kılmak üzere cami-
lerde toplandı. 

MAKEDONYA, 
KOSOVA VE 

ARNAVUTLUK

Makedonya'nın başkenti Üs-
küp'teki tarihi Mustafa Paşa
Camisi, bayram namazı dola-
yısıyla müminlerle dolup
taştı. Camiye sığmayan ce-
maatin bir kısmı, bayram na-
mazını cami avlusunda kıldı.
Bayram hutbesini Makedonya
İslam Birliği Başkanı Süley-
man Recepi adına Üsküp İsa
Bey Medresesi öğrencisi
Orhan Zendeli Türkçe, Arna-
vutça ve Makedonca olmak
üzere 3 dilde okudu. Rece-
pi'nin mesajında, Kurban Bay-
ramı'nın önemine değinilerek,
Müslümanların bayramı kut-
landı. Kosova genelindeki ca-
miler de bayram namazını
kılmak isteyen Müslüman-
larla doldu. Kosova'da mer-

kezi kutlama başkent Prişti-
ne'deki Fatih Sultan Mehmet
Camii'nde yapıldı. Bayram
hutbesini, Kosova İslam Bir-
liği Başkanı Naim Ternava
okurken, hutbede Kurban
Bayramının ve kadın hakları-
nın İslam'daki önemine de-
ğindi. Prizren'in merkezinde
bulunan Sinan Paşa Camisi'ni
dolduran Müslümanlar da
sabah namazını kıldıktan
sonra, bayram namazını eda
etti. Kurban Bayramı vesile-
siyle Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da bulunan İskender
Bey meydanında toplanan
Müslümanlar saf tutup gele-
neksel olarak bayram nama-
zını burada kıldı. Diğer
şehirlerdeki camilerde de ka-
tılım yoğun oldu. Kurban
Bayramı vesilesiyle ilahiler
okundu, dualar edildi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Make-
donya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkusu yaşandı

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İslam aleminde olduğu gibi Batı Trak-
ya’da da Kurban Bayramı coşkuyla kut-
landı. Kurban Bayramı nedeniyle azınlık

kurum ve kuruluşlarında bayramlaşma tö-
renleri gerçekleştirildi. 150 bine yakın Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlık mensubu
vatandaş sabah erken saatlerden itibaren
camilerde bayram namazını birlikte kıldık-
tan sonra birlik ve beraberliğin doruğa ulaş-
tığı bayramlaşma heyecanı yaşadı.
www.timebalkan.com’a göre; bayramın
ikinci günü başkonsolosluk bahçesinde
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsoloslu-
ğu’nda da bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törene Evros, Gümülcine, İskeçe illeri ile
yurt dışından çok sayıda soydaş katıldı.
Bayramlaşma töreninde konukları, Tür-

kiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu ve eşi Aslı Ömeroğlu’nun yanı-
sıra, konsolosluk çalışanları karşıladı. Tören
dı. Törene Rodop ili milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve Mustafa Mustafa, İskeçe ili
milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş,
Mustafçova Belediye Bakanı Cemil Kabza,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Şapçı- Maronya Belediye Başkanı Yannis
Stavridis, Doğu Makedonya Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios, Gümülcine Bele-
diye Başkanı Yorgos Petridis, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği temsilcileri,
azınlık mensubu eyalet ile belediye meclis
üyeleri ve azınlık kurum ve kuruluş temsil-
cileri katıldı.

Batı Trakya’da bayram kutlamaları

Olağanüstü bir şey olmaz ise
kısmetse 2019 Mart’ında Tür-
kiye’de yerel seçimler gerçek-

leşecek. Bu seçimlerde Belediye
Başkanları ve meclis üyeleri seçilecek.
Basit olarak baktığınızda özeti bu şe-
kilde olacak.  Ancak muhtemel etki-
leri açısından bu yerel seçimler, çok
daha farklı sonuçları doğurabilecek bir
seçim gibi görünüyor. Muhasebede
muavin hesaplar vardır ya, siyasetin
de farklı ve derin hesapları var. İşte bu
yüzden AK Parti açısından bu seçimlerin
sonuçları itibariyle etkilerini bilmek ve
gerekiyorsa önlemlerini almak gerekiyor.

2019 Yerel Seçimleri
neden önemli?

Her seçim için, “Bu seçim çok
önemli” laflarını duyarız. Gerçekten de
her seçimin kendine özgü önemi vardır.
En küçük ve basit bir seçim bile kazanıl-
mak için yapılır. Önemli olan seçimleri
kazandığında beraberinde ne kazandığın,
kaybettiğinde ise beraberinde ne kaybet-
tiğini bilmektir. Birileri için küçük bir
kayıp bile çok önemliyken, mesela ikti-
darı hedeflemesi gereken Ana muhalefet
partisi CHP için sürekli kaybetmek alış-
kanlık haline gelen önemsiz bir şeydir.
Bu yüzden daha çok iktidardaki AK
Parti açısından yerel seçimlerin önemine
bakmak gerekir.

2019 Yerel seçimleri AK Parti açısın-
dan 4 noktada önemini hissettiriyor:

1-Başkanlık seçimlerinde AK Parti’nin
bir önceki seçimlere göre 7 puanlık dü-
şüşü dikkat çekmişti. Bu düşüşün çeşitli
nedenleri olduğu konuşuldu. En önemli
neden olarak aday tercihleri gösterildi.
İktidarın verdiği yıpranma, metal yor-
gunluğu, dava samimiyetinden uzak-
laşma gibi çeşitli nedenler de yazıldı ve
çizildi. AK Partideki erozyonun MHP’ye
doğru bir tercih kayması olduğu kuvvetle
muhtemel. Bu da AK Parti’de klasik ola-
rak küskünlerin olduğunu gösteren en
büyük işaret. Zira muhafazakâr Seçmen
tepki olarak en yakın ikame edeceği parti
olan MHP’yi tercih etmiş. Bir kısmı ise
ya oy kullanmamış ya da boş ve geçersiz
oy kullanmış. Bu aslında daha az zarar
veren kısmen yumuşak bir tepki. Bu bir
tür şefkat tokadır.  Türkiye Cumhuriyeti
Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
seçim sonrası milletin verdiği mesajı al-
dıklarını ve gereğini yapacaklarını söyle-
mişti.  Özellikle de yerel seçimlerde
halkın sevdiği adayları bulup aday göste-
receklerini belirtmişti.  Bu tam olarak
doğru bir tespit. Halkın verdiği mesajı
alıp gereği yapılırsa kaybedilen 7 puan
fazlasıyla geri alınır. Sonra da durmak
yok yola devam diyebilirsiniz. Ama eğer
halkın mesajı yanlış alınır veya doğru
alınır da yine de yanlış reçete uygula-
nırsa Allah korusun 7 puanlık kayıp daha
da artabilir. Bu durumda muhalefetin
tepkisi artar, erken seçim talepleri yükse-
lir, siyasi rahatsızlık ve istikrarsızlık olu-
şabilir.
2-Yerel seçimler son dönemde yaşanan
ekonomik dalgalanmalar, Dolar krizi,
hükümetin icraatları gibi şeyler için bir
tür güven oylaması gibi algılanabilir. En
azından muhalefet ve bir takım güçler
bunu böyle görebilir. Bu yüzden AK
Parti 2019 yerel seçimlerinde başarılı ol-
ması önemlidir. Özellikle de Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyük
şehirlerde alınacak sonuçlar merak konu-
sudur. Bu iktidar için bir tür ara karnedir.
3-Bu yerel seçimler Türkiye için belli bir
dönem açısından son seçimlerdir. Ardın-
dan uzun süre seçim olmayacak. Bu se-
çimlerdeki başarı AK Partinin uzun süre
istikrarı için depo şarj anlamına geliyor.
Bu açıdan da önemli bir seçim.
4- Son olarak bu seçimler sonunda 5 yıl
gibi uzun bir süreliğine yerel temsilciler
seçilecek. Hatta bu süre çeşitli nedenlerle
uzayabilir de. Allah korusun yanlış stra-
teji ve adaylar yüzünden başarısız bir
seçim olur da  5 yıl boyunca yerel yöne-
timler kaybedilirse bunun vebali büyük-
tür. Ayrıca bu yüzden Genel seçimlerde
bile yara alınabilir. Unutmamak gerekir
ki bugünkü AK Partinin iktidar başarısı-
nın temelini ilk önce kazanılan Belediye-
ler oluşturmuştu.

Seçim önceSi 
AvAntAjlAr

2019 Yerel seçimleri öncesinde siyasi
konjonktür AK Parti açısından avantajlı
görünüyor. Bu avantajlı durumun iyi de-
ğerlendirilmesi gerekiyor. Peki, ama
nedir bu avantajlar?

1-Başkanlık seçimlerinde alınan sonuç-
larda 7 puan kaybedilmesi halkın önemli
bir ikazıdır. Halkın mesajını önceden
alma imkânı olmuştur. Bu
önemlidir.  Tıpkı futbol maçlarının ilk
dakikalarında yenilen gol gibi. Ya da
deplasmanda yenilmişin ama kendi sa-
handa ikinci maç var ve sen takımın ne-
rede hata yaptığını görmüşsün. Bu
gollere karşılı verecek zamanın veya
ikinci maç var. Oysa maçın sonunda
golü yesen maazallah çıkartamazdın.
Hataları önceden biliyorsun ve düzeltebi-
lirsin.
2-CHP’de Kılıçdaroğlu-İnce çekişmesi
var. CHP ikiye ayrılmış.
3-İYİ Parti faktörü var. CHP’nin oylarını
bölebilir.
4-MHP ile koalisyon. MHP’nin desteği
ile birçok yerde fark oluşturabilirsin.
Böyle bir durumda AK Partinin alacağı
doğru stratejik kararlar seçimin başarıyla
sonuçlanmasını sağlar. Bu doğru kararlar
aslında herkesin malumu olan kararlar-
dır. Nedir bunlar?
1-Doğru Belediye Başkan adayı ve
doğru meclis üyesi adaylarının belirlen-

mesi ( Her ikisinin de aynı anda doğru
olması şarttır. Doğru Belediye başkan
adayı olsa da yanlış meclis üyesi adayları
ile olmaz ya da doğru meclis üyesi aday-
ları ama yanlı başkan adayı ile de olmaz)
doğru adayın kriterleri:
Samimi, liyakatli, Bereketli  ( Oy ge-
tirecek, tanınan, sevilen ve halk tara-
fından tercih edilecek adaylar ) ,
Sadakatli (ülkeye, partiye, teşkilata,
seçmene sadakatli) , uyumlu, küskün-
leri barıştırıp bir araya toplayabile-
cek, proje insanı, arkadaşlarına ve
halka mütevazı olan, ikna kabiliyeti
olan dava adamları
2-Doğru teşkilat ( Adaylarla uyumlu,
takım oyunu oynayabilecek, samimi ve
çalışkan teşkilatlar )
3-Küskünlerin ve dargınların kazanıl-
ması
4-İlçe ve mahallere o bölgeye has özel
pratik projeler
5-Kanaat önderlerinin kazanılması ve ik-
nası
6-Doğru anketler ile doğru adayların ve
bölge sorun ve taleplerinin belirlen-
mesi  (STK’larla görüşmeler, halkın ara-
sına tebdili kıyafetle girip bilgi almak,
teşkilatın tümüne doğru ve samimim te-
mayül, doğru anket firmaları ile çalışmak
ve doğru sorular sormak)
7-Adayların erkenden belirlenmesi
8- Adam adama markaj, samimi doku-
nuşlar, samimi ve doğru siyaset, başarı
için ısrarcı bir çalışma
9-Doğru ekiplerin oluşturulması
10-Sandık başında doğru ama kesinlikle
doğru adamların olması+ sandıkların ta-
kibi

Yerel Seçimlerde 
izmir’in durumu

AK Parti İzmir’de seçimlere sanki 1-0
mağlup gibi başlıyor olabilir. Ama bu
seçim sonunda böyle devam edecek an-
lamına gelmez. Başka bir ifadeyle işin
doğrusu AK Partinin İzmir’deki oyları
tam olarak yetmez. Bu yüzden AK Parti-
nin özellikle İzmir’de hiç kimseyi kay-
betme lüksü kesinlikle yoktur. Tüm
küskünler ve dargınlar derhal ve kesin-
likle kazanılmalıdır. Bu yüzden mutlaka
bunu becerebilecek adaylar tercih edil-
melidir. Hatta küskünlerin üzerine bir de
CHP’ye oy veren bazı ılımlı seçmenler
de kazanılmalıdır. Buna artı katma değer
kazanım diyoruz ki adayların buna
uygun olması şarttır. Ancak bu şekilde
kazanabilirsiniz. İzmir’in sosyolojisini
iyi biliyorsanız, demografik yapısına
uygun stratejiler üretirseniz ve yukardaki
doğru 10 hamleyi uygularsanız İzmir’de
17 kadar Belediyeyi kazanabilirsiniz. Bu
kesinlikle zor değildir. İzmir’in Balkan
Göçmeni ağırlığına göre Balkan göç-
menlerinin oylarını kazanabilecek strate-
jiler oluşturulmalı. Özellikle Balkan
Göçmenlerinin ağırlıklı olduğu ilçeler
olan Buca, Gaziemir, Menderes, Selçuk,
Çeşme, Bergama, Kınık, Kemalpaşa,
Aliağa, Menemen ilçeleri bu kapsamda
değerlendirilmelidir.  Aynı şekilde Kürt
kökenli seçmenlerinde gönlü alınmalıdır.
İzmir’de sayıları önemli oranda olan
Kürt kardeşlerimiz de yaşıyorlar.

Bu arada aşağıda yazdığım 17 ilçenin dı-
şındaki diğer ilçelerde kazanılabilir.
Ancak stratejilerin belirlenmesi açısın-
dan doğru hareket edilmesi önemlidir.
Bu arada İzmir’de keskin
olmamak,  İzmir insanı ile inatlaşmadan,
gönüllerine girerek, demografisine
uygun adaylar koyarak yukarıdaki 10
doğru hamle uygulanmak suretiyle bu
başarılabilir. Buna göre Kemalpaşa,
Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Buca, Bayraklı,
Karabağlar, Menderes, Karaburun, Me-
nemen, Bergama, Kınık, Gaziemir, Tor-
balı, Bayındır, Tire ilçelerinden çok
umutluyum. Bu ilçelerin siyasi detayla-
rını sonraki makalelerimde inşallah yaza-
cağım. Diğer yandan maazallah yanlış
strateji ve yanlış adaylar İzmir’de AK
Parti’nin Belediye sayısını 2’ye bile dü-
şürebilir. MHP’nin İzmir’de AK Parti’ye
vereceği destek de çok önemli. MHP’nin
desteği Bazı ilçelerde dengeleri değiştire-
bilir. Bilindiği üzere AK Parti ülkede ik-
tidar ama CHP yerel güç olarak İzmir’de
iktidar. Tarafların karşılıklı iktidar avan-
tajlarını kullanmaları sonuçları etkileye-
bilir. Ancak bu avantajların doğru, etik
ve yerinde olması gerekir.

İzmir ile ilgili daha önce yazdığım bir
yazıda farklı bir analiz yapmıştık. Bu ya-
zımıza https://www.balkangunlugu.com/
yerel-secimler-ve-izmir-analizi/ linkin-
den ulaşabilirsiniz. Bu arada İzmir
Büyük Şehir için de benzer analizler ya-
pılabilir. Mevcut Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun tekrar aday gösterilip gös-
terilmeyeceği de çok önemli. Tabi
CHP’li diğer ilçe Belediye başkanlarının
tekrar aday gösterilmemeleri durumun-
daki tepkileri ne olur? Bu önemli Örne-
ğin İYİ Parti’den, DSP’den veya
bağımsız aday olurlar mı? Ya da mesela
AK Parti ile diyalogları ne olur? Özel-
likle Aziz Kocaoğlu için bunları merak
ediyorum doğrusu?

Rifat SAİT

AK PARTİ 
AÇISINDAN YEREL
SEÇİM ANALİZİ VE

İZMİR’İN DURUMU
rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

Bahçeli’den Yunanistan’a
‘FETÖ’cülere iltica’ tepkisi
ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
FETÖ’cülere iltica hakkı tanın-
ması ile ilgili, “Yunanistan’ın bu

tür davranışlarla bir gün 9 Eylül’ü hatırlar
hale gelmemesini temenni ederim.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
FETÖ’cülere iltica hakkı tanınması ile ilgili,
“Yunanistan’ın bu tür davranışlarla bir
gün 9 Eylül’ü hatırlar hale gelmemesini te-
menni ederim.” ifadelerini kullandı.
www.timebalkan.com’un haberine göre;
Bahçeli, ABD ile ilişkilerle ilgili olarak da
“Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini,
dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz
edebilecek bir hataya düşen Trump’ın ka-
fasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlama-
lıyız. Bu bir papaz meselesi değildir.
Türkiye’ye darbe teşebbüsünün arka planı
olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak
için bunu yapıyor.” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı Balkanlar’da
coşKuyla Kutlandı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Selanik’te bir ilk yaşandı.
Müslümanlar, belediye ta-
rafından tahsis edilen Os-

manlı eserlerinden biri olan
Yeni Cami’de, bayram nama-
zını ilk kez bir seçilmiş müftü-
lük tarafından görevlendirilen
imam ve müezzin ile kıldı.
Müslümanlar, Selanik Beledi-
yesi tarafından tahsis edilen
Yeni Cami’de bayram namazını
kılmak için toplandı. www.ti-
mebalkan.com’dan alınan bil-
gilere göre; aralarında
Türkiye’nin Selanik Başkonso-
losu Orhan Yalman Okan’ın da
bulunduğu yaklaşık 200 kişi
bayram namazını ilk kez Batı
Trakya’da seçilmiş müftülük

tarafından görevlendirilen
imam ve müezzin ile kıldı.
Cami, 2013 ve 2014 yıllarında
da tahsis edilmiş, ancak Yunan
hükümetinin devlet tarafından
atanmış imam ısrarı üzerine
namazda saflar boş kalmıştı.

ATİNA’DA BAYRAM 
NAMAZI 

İbadete açık camisi bulunma-
yan Atina’da yaşayan 300 bini
bulan Müslüman, bayram na-
mazlarını genellikle binaların

bodrum katlarındaki derme
çatma mescitlerde kıldı.
Atina’da yaşayan yüzlerce
Müslüman, namazlarını kıl-
mak için Moshato semtindeki
Yunan-Arap Eğitim ve Kültür
Merkezi’nde bir araya geldi.

TSİPRAS’TAN BAY-
RAM MESAJI

Bu arada Başbakan Aleksis
Tsipras, sosyal medya hesabı
üzerinden “Kurban Bayramı
münasebetiyle Yunan Müslü-
manların ve ülkede bulunan
tüm Müslümanların Kurban
Bayramını kutlar, sağlık, mut-
luluk ve huzur diler, bir kez
daha birlikte yaşamanın ve da-
yanışmanın değerini vurgula-
mak isterim.”

Yunan hükümetinden sevindiren bayram kararı
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PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kendin Karar Al “Vetevendosje” ak-
tivistleri Priştine’deki Polis Merke-
zine sıvı boya fırlattı.

www.timebalkan.com’dan alınan bilgi-
lere göre: Yakova’da işlenen çifte cinayetle
ilgili polisin yaptığı çalışmalardan mem-
nun olmadıkları gerekçesiyle aktivistler
poşetler dolusu kırmızı sıvı boyayı polis
merkezinin duvarlarına fırlattı. Bu sırada
eyleme engel olmaya çalışan polis me-
murlarının bir kısmı da kırmızı boyadan
nasibini aldı. Yaklaşık 7 kişilik bir grup
polis merkezinin duvarları ile bazı polis
memurlarını kırmızıya boyadı. Bu sırada
polis ve eylemciler arasında arbede ya-
şandı. Yaşanan arbedenin ardından ey-
lemciler gözaltına alındı. Vetevendosje
aktivistleri polis yetkililerine seslenerek,
kadınlara şiddet uygulayanlara odaklan-
maları gerektiğini savundular.

Kosova’da polise
boyalı saldırı

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı’nın (TİKA) Kosova’nın başkenti Priş-
tine’de kurduğu çadır saldırıya

uğradı.Priştine’nin “Zahir Pajaziti” meydanında
mensubiyet ayrımı yapmaksızın Kosovalı giri-
şimci kadınların ürettikleri yöresel ürünlerin ser-
gilenmesi  amacıyla Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı-TİKA tarafından Salı günü
kurulan çadır iki gece ard arda saldırıya uğradı.
Saldırganlar hatta fuarı örgütleyen bayanın çadır-
dan uzaklaşması için tehdit etti. İlk gece çadıra
ölüm tehditlerinin yazılı olduğu küçük afişler
asıldı. www.timebalkan.com’a göre; gece ise çadı-

rın ön tarafında yer alan TİKA logoları yakıldı. Bu
durumdan hareket ederek İçişleri Bakanı Yardım-
cısı Selami Shkodra, TİKA Kosova Koordinatörü
Hasan Burak Ceran eşliğinde  bugün  TİKA tara-
fından Priştine meydanında “Birlikte Yapabiliriz”
motosu altında kurulan çadırı  ve oradaki kadın
girişimcileri ve ürünlerini ziyaret etti. İki gece ard
arda yaşanan olay nedeniyle tedirginliğini dile ge-
tiren Bakan Yardımcısı Shkodra,  bu şiddet olayını
kınayarak, zanlıların adalet huzuruna çıkarılaca-
ğını vaat etti. Shkodra, “Bu gibi zararlar olmamalı
ve bunu yapanlar cezalandırılacaktır. İçişleri Ba-
kanlığı bu organizasyonun sonuna kadar deste-
ğini sunacak ve organizatörlere teşekkür
etmektedir” şeklinde konuştu.

Prizren Belediyesi’nden
FETÖ OKULLARINA UYARI
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren Belediyesi, Gülen
Hareketine bağlı “Meh-
met Akif” koleji bünye-

sindeki “Yllka” çocuk
yuvasının boşaltılmasını talep
etti. Prizren belediye müfettiş-
liği, belediye tarafından “Meh-
met Akif” kolejine tahsis
edilen binanın bu kolej tarafın-
dan boşaltılmasını istedi.
Sözde eğitim yuvasının mü-
dürü  Mehmet Yaman, bele-
diye müfettişlerinin bu sabah
okula gelerek, “Yllka” okul
öncesi kurumunun boşaltılma-
sını talep ettiklerini belirtti.

www.timebalkan.com’a göre:
Yaman, kendilerine daha önce
alınan bir kararla tahsis edildi-
ğini ve  Prizren belediye baş-
kanı tarafından alınan yeni bir
karar uyarınca binanın boşal-
tılması için 1 saatlik süre veril-
diğini belirterek, personelin bu
karara  karşı çıktığını belirtti.
Mehmet Yaman Gazeta Exp-
ress gazetesine  yaptığı açıkla-
mada, Fetöcü oldukları için
Prizren belediyesinin tahliye
kararını aldığını düşündükle-
rini, ancak mahkeme kararı ol-
madan, 240 çocuğa hizmet
veren  çocuk yuvası binasını
boşaltmayacaklarını ifade etti.

Prizren Belediyesi, Gülen Hareketine bağlı “Mehmet Akif” koleji bünyesindeki “Yllka”
çocuk yuvasının boşaltılmasını talep etti. Prizren belediye müfettişliği, belediye tarafından

“Mehmet Akif” kolejine tahsis edilen binanın bu kolej tarafından boşaltılmasını istedi

TİKA’nın Kosova’da kurduğu
çadır saldırıya uğradı

FERZOVİK - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da son günlerde artan
kadına yönelik şiddet olayları
birçok kenttede protesto ve ey-

lemlerin düzenlenmesine sebep oldu.
Kadına yönelik şiddette bardağı taşı-
ran son nokta Yakova’da bir kadın ve
kızının eşi tarafından öldürülmesi
oldu.Ferzovikte’de halka kadına yö-
nelik şiddete karşı yürüdü. Ferzovik
Belediye binası önünden başlayan
protesto yürüyüşü kent merkezine
kadar sürdü.

Ferzovik’te kadına yönelik
şiddete karşı yürüyüş
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5 bin hemşire
Arnavutluk’u terk edecek

Ahmet GÖKSAN

ÇÖPÜN 
ARMUDU

“Evkaf üzerinde hala daha kontrolünü
muhafaza etmek için çırpınan Hükümete
soruyoruz. Bu kontrolünüzün karşılığı
olarak bir mesuliyet taşımayacaksanız
masum Türk halkını ‘mallarınızı bak ne
güzel kontrol ediyorum!’ masalı ile ne
diye kandırıyorsunuz? Mesuliyetsiz kont-
rolün manası ve faidesi nedir? Müfettiş-
lerinizin ve sizin kontrolünüzde olan bu
müessesede zuhur eden bu büyük fakat
bizden sonra gelecekler de açılan çığır-
dan yürümekten hiç şüphe yoktur ki geri
kalacak değillerdir. İmanımız ve inancı-
mız bu gayemize erişecek ve muzaffer
olacağımızdandır”. 1953

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Rum yönetimi Guterres çerçeve
belgesinin taraflarca kabul edildi-
ğinin doğrulanması durumunda

müzakerelerin kaldığı yerden devam et-
mesi için Crans Montana tipi yeni bir
prosedüre koşul koymadan katılmaya
hazır olduğunu duyuruyor. Bu yönlü
açıklamaların inandırıcı olmadığı geçici
özel temsilci Jane Holl Lute’nin değer-
lendirmesi ile doğrulanıyor. Kendileri
çalıp yine kendileri oynamaya alıştıkla-
rından olacak yaptıkları görüşmeleri de-
ğerlendiren Lute, müzakere sürecinin
yeniden başlamasına ilişkin BM Genel
Yazmanının ortaya koyduğu koşulların
yerine getirildiği sonucuna varamadığına
vurgu yapıyordu. 
Kathimerini gazetesi ise Lute – Anastasi-
yadis görüşmesinde Anastasiyadis’in sü-
rekli olarak Crans Montana da
yaşananları öne çıkardığını yazıyor.
Bunu yaparak kendi suçunu bastırmayı
hedefliyordu. Buna koşut Güven Yaratıcı
Önlemlerin gündeme taşınmasından
çıkan sonuç tarafların birbirlerine güven-
mediklerini bir kez daha ortalıklara çıka-
rıyor. Gazeteye göre Eylül ayında üçlü
bir zirvenin toplanması olasılığından da
söz ediliyor. Eylül ayında BM Genel
Kurul toplantısına katılacak olan devlet
ve hükümet başkanları kendi açmazlarını
aktaracaklar. Bu yöntem havanı sulu kul-
lanmaya koşut bir davranıştır. Bugüne
değin yapılan bu yönlü bütün konuşma-
ların genel içerisinde boşlukta kaldığı an-
laşılmaktadır.

kIBrIs HeLeniZMi

Gazete, “Sürpriz olan, tam bir yıldır en
az bin kişiye Kıbrıs Helenizmi’nin çıkar-
ları için kadife ayrılığın tercih edilebilir
olduğuna ilişkin görüşünü’ gizlice açık-
layan Rum yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiyadis’in bu konuda hiçbir şey
söylememesidir” değerlendirmesinde bu-
lunuyor. Bu değerlendirmeyi okuduğu-
muzda Türklerle uzlaşarak ayrılalım
nasıl olsa onlar balığı fazla sevdikleri için
yaşananları kısa sürede unuturlar. Bizde
ortaya koyduğumuz uzun süreli müca-
dele sonrasında amacımıza rahatlıkla ula-
şabiliriz mi? demek istiyordu.
Türkiye’nin verdiği mesajların açık ol-
madığı savında olanlar önerilerin olum-
suz olmadığı konusunda ise birleşiyorlar.
Filelefteros gazetesi ise Lüte’nin ağız
yoklama çerçevesinde Anastasiyedis’e
sorduğu çözüm temeli ile ilgili başka dü-
şünceleri olup olmadığına ilişkin olarak
sorduğu soruya olumsuz yanıt verdiğini
yazıyor. Bu yanıt hiç kimseyi şaşırtma-
mıştır. Çünkü adı geçen kişi müzakere
masasına eğri oturmayı seviyor. Katılı-
mının ise dostlar alışverişte olsun kabi-
linde olduğu dünya alem tarafından
biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yurtdı-
şında yaşayan Rumların toplantısında ko-
nuşulanlardan sonra uzlaşma ve çözümü
Kaf Dağının arkasında bile bulabilme
şansımızın olmadığı ortaklıklara çıkmış-
tır. Şu anda Amerika’nın çıkışı sonra-
sında Rumların barış gücüne adı geçen
ülkelerin verdiği katkıyı çözebilmek için
uğraş vereceklerdir. Barış gücünün orada
kalması onların güvencesidir. Amerika
gibi diğer katkı veren ülkelerde yaptıkları
katkıyı kestikleri takdirde yandı gülüm
keten helva diye bağırmamak için hidro-
karbon varlıkların pazarlık konusu yap-
maları şaşırtıcı olmuyor. Bizler ise
onların adım atmalarını beklemeden net
duruşumuzda herhangi bir esnemeye git-
meden durmak gibi bir yükümlülüğümü-
zün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin
Doğu Akdeniz deki istekleri hiçbir
zaman tehdit olarak algılanmamalıdır.
Sondaj çalışmalarına başlamadan önce
toplantı düzenlenmesinin uygulamada
pek işe yaramayacağını düşünüyoruz.
Karşı tarafı biraz olsun tanıdığımız için
paylaşımcı olmadıklarından zamanı boşa
harcamanın anlamı yoktur. Kendi evi-
mizi iyice temizledikten sonra üzümün
çöpü armudun sapı ile uğraşmadan Ulu-
sal Konseyi kurarak işlerlik kazandırma-
mız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Hemşirelik Derneği tarafın-
dan sağlanan resmi verilere

göre bu yıl 5 bin hemşire
Arnavutluk’tan ayrılacak.
Yapılan araştırmaya göre

Arnavutluk’tan ayrılan hem-
şirelerin büyük bir kısmı Al-
manya’da istihdam ediliyor

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hemşirelik Derneği tarafından sağ-
lanan resmi verilere göre bu yıl 5
bin hemşire Arnavutluk’tan ayrı-

lacak. Yapılan araştırmaya göre Arnavut-
luk’tan ayrılan hemşirelerin büyük bir
kısmı Almanya’da istihdam ediliyor.
Hemşirelik Derneği’nden yapılan açıkla-
mada, “Birçok meslektaşımız ülkeyi terk
etti ve daha birçokları ayrılmaya hazırla-
nıyor. Bu yılın ilk altı ayında 2 bin 500
hemşire ülkeyi terk etti. Elde ettiğimiz bil-
gilere göre ise yılsonuna kadar bu sayının
5 bin 300 olmasını bekliyoruz” denildi.
www.timebalkan.com’a göre; Tiran’daki
Rahibe Teresa Üniversitesi Kliniği’ndeki
500 hemşire dahil olmak üzere Almanca
dil kursuna katılan yoğun hemşire sayı-
sına dikkat çeken dernek yetkilileri, kursa
katılanların çoğunun, sadece yeni mezun
değil, tecrübesi olan profesyoneller oldu-
ğunu belirterek, “En çok aranan profiller
aile bakımı, geriatrik servisi, pediatri ve
resüsitasyon içindir” dedi. Son yıllarda
sadece hemşirelerin değil doktorların da
ülkeyi terk ettiğini, tam sayının bilinmese
de son 4 yılda ülkeden ayrılan doktor sa-
yısının 400 olduğu belirtildi. Sağlık çalı-
şanlarının ülkeden ayrılmasındaki en
önemli ve öncelikli neden düşük maaşlar
olurken, aynı zamanda çalışma koşulları
ve kariyer tanıtım fırsatları da diğer
önemli etkenler.

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Belgrad Bü-
yükelçisi Tanju Bilgiç,
Türkiye’nin Fetullahçı

Terör Örgütü (FETÖ) ile müca-
delesine ilişkin Sırp makamla-
rının gerekli tedbirleri aldığını
belirterek “Türkiye’ye verdik-
leri sözleri tuttular.” dedi.
www.timebalkan.com’a göre,
Bilgiç, Türkiye-Sırbistan ilişki-
lerini AA muhabirine değer-
lendirdi. Bilgiç, karşılıklı üst
düzey ziyaretlerin de katkı-
sıyla ilişkileri her alanda geliş-
tirdiklerini dile getirerek
“Sırbistan ile ilişkiler şu anda
tarihinin en iyi seviyesinde.”
diye konuştu. Türkiye Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vuciç’in
son bir yılda 8 kez bir araya
geldiğini vurgulayan Bilgiç, bu
temasların sonunda iki ülke
arasında Yüksek Düzeyli İş
Birliği Mekanizması tesis edil-
diğini ve ilk toplantının geçen
mayıs ayında Türkiye’de ger-
çekleştirildiğini anlattı. Liderler
arasındaki karşılıklı anlayışın
ilişkilerin ilerletilmesi açısın-
dan önemli bir katalizör görevi
gördüğünü ifade eden Bilgiç,
mükemmel seyreden siyasi
ilişkilerin diğer iş birliği alanla-
rına da çok olumlu yansımaları
olduğunu belirtti. İki ülke ara-
sında güvenlik alanındaki iş

birliğini de değerlendiren Bil-
giç, şunları kaydetti: “Sırbistan
makamları farklı terör örgütle-
riyle mücadelemizde bize ge-
rekli desteği sağlıyor. Sırbistan
yönetimi konunun bölgesel ve
küresel öneminin bilinciyle so-
rumlu bir tavır sergiliyor. Sırp
makamlarının özellikle FETÖ
ile mücadelemiz konusunda
bize verdikleri sözleri tuttukla-
rını ve gerekli tedbirleri almayı
devam ettiklerini söyleyebili-
rim. Kötü gün dostu olduğunu
15 Temmuz gecesi derhal ispat-
layan Sırbistan hükümetiyle
FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer
terör örgütleriyle mücadele-
mizde etkin iş birliğimizi sür-
düreceğiz.”

BANJA LUKA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna’daki savaşta Sırplar
tarafından yıkılan ve
Bosna Hersek’teki en

önemli Osmanlı eserlerinden
biri kabul edilen Ferhadiye Ca-
misi’ne kimliği belirsiz kişiler
tarafından saldırı düzenlendi.
www.timebalkan.com’a göre;
Banja Luka Müftülüğü, yaptığı
açıklamada, Bosna Hersek’in
Banja Luka şehrinde bulunan,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığı (TİKA) tara-
fından aslına uygun yeniden
inşa edilerek 2016’da ibadete
açılan camiye, Kurban Bayra-
mı’nın üçüncü günü kimliği
belirsiz kişilerce silahlı saldırı
düzenlendiğini duyurdu. Açık-
lamada, “Ferhadiye’ye yapılan
saldırı hepimize yapılmıştır
zira söz konusu cami tüm
Müslümanlara bırakılmış bir
miras, tüm vatandaşların da
kültürel ve tarihi mirasıdır.”
ifadelerine yer verildi. Olay
“terör saldırısı” olarak nitelen-

dirilirken, yetkili kurumlara
saldırıyı düzenleyenlerin ceza-
landırılması çağrısında bulu-
nuldu. Olayda ölen ya da
yaralanan olmazken camide
hasar oluşup oluşmadığına
dair bilgi verilmedi. Osmanlı
Devleti’nin Bosna Beylerbeyi
Ferhat Paşa tarafından 1579’da
yaptırılan ancak Bosna’daki
savaş sırasında 7 Mayıs 1993’te
Sırplar tarafından temeline di-
namit yerleştirilerek yıkılan
cami, Türkiye’nin büyük deste-
ğiyle restore edilmişti.

Bosna Hersek’teki 
osmanlı Camisine saldırı

ANTALYA- BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic,
“Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye
karşı çalışacak bir koalisyonun içinde

yer almayacaktır.” dedi. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan’ın Antalya
Fahri Konsolosluğu’nun açılışı için Tür-
kiye’ye gelen Dacic, açılışın ardından ortak
basın toplantısı düzenledi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre: Sırbistan’ın Tür-
kiye’ye zor zamanlardaki desteğine işaret
eden Dacic, “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz
darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdo-
ğan’a ne olacak diye beklemedik, darbeyi
hemen kınadık. Bir kez daha söylemek isti-
yorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye
karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer al-
mayacaktır.” ifadelerini kullandı. Dacic, Tür-
kiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda
sıkça ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak,
“Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Sırbistan’ı ziyareti sırasında yeni
bir döneme başlandı.” diye konuştu. “İki
ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı.”
diyen Dacic, ekonomik olarak da ilişkilerin
yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan
memnun olduğunu kaydetti.

Sırbistan Türkiye’ye
karşı bir koalisyonun
içinde yer almayacak

Sırplar FETÖ konusunda Türkiye’ye
verdikleri sözleri tuttu
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Hiç duracak gibi değil, oysaki yaz ayları
geldi de geçiyor. Uzun bir zaman dili-
minde ne kadar da çok mücadele biriktir-

dik ve evet yorgunuz ama şer gibi görünen her
şeyde bir hayır gizli. Kurban Bayramı arifesinde
aklıma ilk gelen Hz. İbrahim’in imtihanı oldu. Bu
hayatta herkesin bir İsmail’i vardı aslında, bir de
savaştığı nefsi. Allah’a kabul edilmesini istediği-
miz dualarımız ve tam da en çok sevdiğimiz üze-
rinden sınandığımız. İsmail kimine göre evlat,
kimine göre dünya malı, kariyeri veya ilmiydi.
Herkes aslında kendi İsmail’inin kim ve ne oldu-
ğunu çok iyi bilir. 15 Temmuz gecesi kimisi İs-
mail olup sokaklara koştu, 251 can o gecede
İbrahim’in elinden ve kolundan uçup mekanlarını
cennet eyledi, adı Ömer’di belki, adı Abdullah
Tayyip’ti belki, sonra Eren’di, Fethi’ydi ve nice-
leri… Bir gecede bir vatanın alnına silah dayadı-
lar, ancak o gece öyle bir mücize oldu ki “verecek
bir canımız var Allah’a ama bu vatanı teslim et-
meyiz hainlere” diyerek milyonlar çıktı er meyda-
nına. Bundan daha aziz daha mübarek ne
olabilirdi ki şu dönemde. Örneği var mı, yok. Sa-
vaşlar var mı, çok. İşte Hz. İbrahim’in sınandığı
yer, en sevdiğini Allah’a teslim ettiği rüya. Vatan
sevgisi de imandandır, özellikle de dünyada yaşa-
yan tüm inançlı Müslümanların da bel bağladıkları
bir vatansa bu, herkes İsmail’ini kurban etmeyi
öğrenir yavaş yavaş. Ölümü dahi göze almış bir
milleti daha ne ile korkutabilirsin ki.

FİKİR VE ZİKİR MESELESİ

İnsanın fikri neyse zikri de odur, bütün savaşların
en büyük nedeninin altında aslında ekonomik güç
elde etme çabası var. İşgal edilen toprakların doğal
kaynaklarını sömürmek, daha çok silah satıp güç-
lenmek vs. Pek anladığım bir alan olmasa da, gör-
düğüm şey savaş çıkaranların, huzursuzluk
yaratanların taptıkları şey yani onların “İsmail’i”
ekonomik güç. Kişi neyden korkuyorsa onunla
korkutmak ister. Elindeki para değerini kaybe-
derse senin de kaybedeceğini umar. Ama sen
şöyle dersin “Senin doların varsa bizim de Al-
lah’ımız var”, kimisi bunu tiye alır, kimisi “Allah
kurtarsın” der. Bu Kurban Bayramı’nda kimse Hz.
İbrahim’i ve onun teslimiyetini ve mükâfatını dü-
şünmez. “Elimdekini bozdursam mı, bozdurma-
sam mı?” diye nefsin ile bir kavga başlatırsın,
“ama kara günler için kenarda bırakmıştım” der-
sin, aslında o gün bugün olduğunun farkına bile
varmazsın. Etrafına bakınca gözün savaştan başka
ne görüyor, daha iki yıl önce ülkeni Suriye gibi bi-
tirmek istemişlerdi, sen elindeki dolara güvensen
ne olur güvenmesen ne olur? Oysaki elindekini
çöpe atman söylenmedi, sadece onu milli parana
dönüştürmen söylendi. Üç kuruşla ne zengin olu-
nur ne fakir, ama vakit senin İsmail’ini teslim
etme vaktindi. Teslim eden kazanacaktı, şöyle ki :
“Ve ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim rüyaya ger-
çekten sadakat gösterdin, işte biz güzel davranan-
ları böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz ki bu apaçık
ve kesin bir imtihandı, dedik. Ve ona büyük bir
kurbanlık fidye verdik.”(Saffat Suresi, 104-107)
Allah’ın izni ile bu da geçecek, her şerde bir hayır
vardır. Yorucu evet, yıpratıcı ve zor, demek ki
herkesin savaşı farklı. İnsanoğlu herşeyden bir
ders çıkarmalı. Bundan öğrendiğimiz ise daha çok
yerli ve milli değerlere sahip çıkmamızın gerek-
tiği. Daha çok çalışmak ve daha çok bağımsız
olmak. Bütün zincirlerden kurtulmak, dostu ve
düşmanı tanımak. Bu günlerde yanınızda olanları
görmek. Türkiye’min taşı toprağı altın derler,
buna inanmak ve onu daha çok sahiplenmek. Elin-
den gelenin en iyisini yapmak, ayakkabıcıysan en
iyi ayyakabıyı üret, temizlikçiysen en güzel sen te-
mizle, çiftçiysen en bereketli toprak seninki olsun,
öğrenciysen en çok sen çalış…
Oysaki bizler bu savaşta, sadece ekonomik kayıp-
lar yaşamıyoruz. Onlar elimizden zamanı da çal-
maya çalışıyor, sanatı da, kültürü de, zanatı da,
sağlığı da, eğitimi de. Türkiye’nin gelişen ve bü-
yüyen bir ülke olduğunun farkına vardıkları za-
mandan beri, onu ara ara yıpratıp gelişmesini
yavaşlatmak istiyorlar. Onlar Türkiye ile uğraşır-
ken, zaman onlardan da çalıyor. Bu yüzden sa-
natçı kendi işine, zanatçı kendi zanatına, eğitmen
öğrencilerine, ilim adamları bilime, sağlıkçılar
tıbbı geliştimeye yeni İbn-i Sina’lar yetiştirmeye
odaklansın. Bizler gerektiğinde bir olmayı birlik
olmayı bildik ve yine bunu başarabiliriz. Çanak-
kale zaferini onlar sindiremediklerinden bu savaş
yeni değil, savaş hiç bitmedi ki yeni başlasın.
Onlar hala Osmanlı ile savaşta, tarihte yüz yıl çok
kısa bir süredir. Savaş hep vardı, bizler hâlâ Bal-
kan ülkelerinde yaşayanlar en azından bunu gör-
dük. Şimdi açıktan oynamaya başladılar o kadar.
Demek ki bu yol bizi doğruya ulaştıracak.

İYİ MUHALEFET

Yıllardır Türkiye siyasetinde dışarıdan da görünen
içeriden de bilinen iyi bir muhalefetin olmaması.
Oysa güçlü bir muhalefet iktidarı da diri tutar va-
tanı da. Muhalefet güçlü olmayınca ülkenin dışın-
daki düşmanlardan medet umar, işte bunun adı
muhalefet değil hainliktir o zaman. Muhalafet, ik-
tidarı dışarıaki muhaliflerden korumak için olmalı
oysa. Bir ülke böyle böyle gelişir. Muhalefet
olmak ülkenin dışındaki düşmanlar ile sevinmek
değil, ülkenin kötü gidişatına üzülmeyi ve fikir
üretmeyi gerektirir. Yeri gelir aynı fikirde olursun
ve alınan kararları desteklersin, bu seni muhalefet-
likten çıkarmaz. Her partinin milletvekili aynı
maaşı alıyorsa her milletvekili de ister iktidar
olsun ister olmasın aynı performansı göstermeli.
Çalışkan insanlar hiçbir zaman kaybetmez. Bu ne-
denle de siyasetçiler de siyasetini doğru yaptığı
takdirde ülke kazanır. Bir ülke kazanırsa hangi
ideolojiden olursa olsun herkes kazanır.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

ONLAR HALA 
OSMANLI İLE 

SAVAŞTA

Ülkede acil onarımı gereken çok
sayıda cami, hamam ve diğer
tarihi eserler, resmi makamla-

rın çeşitli engelleri nedeniyle restore
edilemiyor. Bulgaristan’da, minaresi
olmadığı, çevresinde arkeolojik alan
bulunduğu için veya farklı gerekçe-
lerle tarihsel anıt ilan edilen camiler
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
kaldı. İbadet merkezlerinin restoras-
yonu için yıllardır resmi makamlarla
hukuki mücadele veren Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü, camile-
rin “kültürel anıt” ilan edilmesi nede-
niyle ibadete kapalı tutulduğunu
belirtiyor. Camiler arasında güneyba-
tıdaki Küstendil kentindeki Fatih Sul-
tan Mehmed, Gotze Delçev’deki
Karaca Paşa ve kuzeydoğudaki Razg-
rad şehrinde bulunan Pargalı İbrahim
Paşa gibi ibadet merkezleri biliniyor.
Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali
bürokratik engeller çıkaran devletin
camilerin bakımını zorlaştırdığını söy-
ledi. İzbiştali, Küstendil’in şehir mer-
kezinde 1531’de inşa edilen Fatih
Sultan Mehmed camisinin restorasyo-
nuna 30 yıldır izin verilmediğini dile
getirerek, “Çürük tahta kaplamalı mi-
naresinden akan yağmur suları, göv-
desinin çöküşünü hızlandırıyor. Cami
kubbesindeki kurşun kaplamalar yıl-
lar önce sökülerek hurdacılara satıl-
mış. Cami içinde değeri biçilmez eski
halılar da satılıp kaybolmuş.” dedi.

İBADETE AÇILMALI

Caminin restore edilerek ibadete açıl-
ması gerektiğini kaydeden İzbiştali,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediye yönetimi, Küstendil’deki
Müslümanların izlerini silmek için her
türlü çabayı gösteriyor. Camiyi kapalı
tutup minaresinin çökmesini bekliyor.
Küstendil Belediyesi İslam’ın izini sil-
mek istiyor. 30 yıldır onarımına mü-
saade edilmeyen, ibadete kapalı
caminin minaresinin düşmesini bekli-
yor. Şehirde yine tarihsel bir değer ta-
şıyan Ahmet Bey Camisi zaten tarih
müzesine dönüştürüldü. Minaresi yıl-
lardır yıkılmış olan o cami artık bir
ibadet yeri olarak görülmüyor. Man-
tık basit: Minare varsa cami olur, mi-
nare yoksa müze olur. Küstendil’de
Osmanlı döneminden kalma en az 11
cami vardı. Şu anda iki cami kaldı ve
ikisi de ibadete kapalı.”

Camilerin restorasyonu için yetkililer-
den anlayış ve ilgi beklediklerini akta-

ran İzbiştali, Türkiye’nin dini mekan-
lara yönelik verdiği önemi örnek gös-
terdi.
Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali
şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan hangi dine ait olursa olsun, ibadet
yerlerinin nasıl korunabileceğini çok
iyi bir şekilde gösterdi. İstanbul’daki
Sveti Stefan kilisesinin onarımı buna
güzel bir örnek. Erdoğan destek ver-
mezse başka kimse destek vermeye-
cek. Onun sözü kilit önem taşır.
Erdoğan Sveti Stefan Kilisesi konu-
sunda sözünü nasıl tuttuysa bizim
Başbakanımız Boyko Borisov’un da
öncelikli olarak Küstendil ve Razg-
rad’daki camilerin onarımına destek
vermesini bekliyoruz çünkü bu eser-
ler bizim ortak kültürel mirasımızdır,
onu sahiplenmek ortak görevimizdir.”

Küstendil’deki caminin müze değil
ibadet yeri olarak restore edilmesi ge-
rektiğini vurgulayan İzbiştali, “İstan-
bul’daki Sveti Stefan Kilisesi müze
olarak değil ibadete açık bir kilise ola-
rak restore edildi.” dedi. Karlovo,
Smolyan, Dupnitza ve daha birçok
kentte benzer sıkıntıların yaşandığı
Osmanlı döneminden kalma eserlerin
bulunduğunu anlatan İzbiştali, bin-
lerce Müslüman’ın yaşadığı Razgrad
şehrinde ibadete açık tek bir caminin
bulunduğu bilgisini paylaştı.

CAMİ AB’NİN DE 
ZENGİNLİĞİ

Güneybatıda Yunanistan sınırına
yakın Gotze Delçev şehrinde de 4 bin
Müslüman, 100 kişilik bir mescidde
veya önündeki alanda namaz kılmak
zorunda kalıyor. Bölgede 1400’lü yıl-
larda inşa edilen Karaca Paşa Ca-
misi’nin kubbesi 2011’de çökmesinin
ardından bakımsızlık nedeniyle çürü-
meye terk edildi. Cami, zaman zaman
da ırkçı saldırıların hedefi oluyor Bla-
goevgrad Bölge Müftüsü Aydın Mu-
hammed de çevresinde arkeolojik
kalıntılara rastlandığı gerekçesiyle ca-
minin ibadete kapatıldığını hatırlattı.
Caminin restorasyonunun yapılma-
sını beklediklerini dile getiren Mu-
hammed, caminin kırık minaresi ve
çöken duvarlarının büyük zarar gör-
düğü bilgisini paylaştı. Muhammed,
“Her bir devlet, Roma, Antik Yunan,
Osmanlı veya ne olursa olsun her bir
tarihi eserine sahip çıkmalı. Tarihsel
her bir taşın ayrı bir değeri var.” ifade-

lerini kullanarak, bölgedeki belediye-
nin bu camiye karşı tavrına anlam ve-
remediğini kaydetti.
Muhammed “Açıkçası, belediyenin
ibadete açık olabilecek bir yerden
nasıl bir huzursuzluk duyduğunu an-
layamıyorum.” diye konuştu. Hangi

dine ait olursa olsun ibadet yerlerinin
kurulması ve bakımının yapılması ge-
rektiğini anlatan Muhammed, “Me-
sela Türkiye’deki Sultan Ahmed
Camisi sadece Türkiye’ye değil tüm
Müslümanlara aittir. Bulgaristan’da
Osmanlı eseri Karaca Paşa gibi cami-
ler sadece bu ülkenin değil tüm Av-
rupa Birliği’nin (AB) ortak
zenginliğinin bir parçasıdır.” değer-
lendirmesinde bulundu.

AB BİR HRİSTİYAN
KULÜBÜ DEĞİL

AB’nin bir Hıristiyan kulübü olmadı-
ğını dile getiren Muhammed, “(AB)
Tüm yurttaşlarını sahiplenen bir ya-
pıya sahip olduğunu göstermek isti-
yorsa, Karaca Paşa gibi camilere de
sahip çıkması gerekiyor.” ifadelerini
kullandı. Müslüman toplumunun
kendi imkanlarıyla Karaca Paşa Cami-
si’ni restore etmeye hazır olduğuna
işaret eden Muhammed, bürokratik
engellerin kaldırılması ve politikacıla-
rın olaylara daha gerçekçi yaklaşma-
ları gerektiğini kaydetti.
“Tarihin burada koydurduğu her bir
taşın manevi değeri var.” diyen Mu-
hammed, şehirdeki vandalların yıkım
içindeki caminin taşlarını ve destekle-
rini kırarak çöküşünü hızlandırmaya
çalıştıklarını söyledi.

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

yıkılma tehlikesi yaşıyor

Bulgaristan’daki 
Osmanlı camileri

’Bulgaristan’da minaresi bulunmadığı ve çevresinde arkeolojik alan
olduğu gerekçesiyle tarihsel anıt ilan edilen 27 Osmanlı Camisi, yıl-
lardır restore izni verilmediği için bakımsızlık nedeniyle minareleri
çökmüş, kapıları ve duvarları yıkılmış durumda onarılmayı bekliyor
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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara,
Belediye ile Kosova'nın Prizren
Belediyesi ve Makedonya'nın

Gostivar Belediyesi arasında "Kardeş
Şehir" İçişleri Bakanlığından tarafından
onaylandığını müjdeledi.
www.haberler.com’a göre; Başkan Kara,
Kilis Belediyesi’nin Avrupa'da 2 kardeş
şehri olduğunu ifade ederek,
"Belediyemiz ile Kosova'nın Prizren
Belediyesi ve Makedonya'nın Gostivar
Belediyesi arasında İç İşleri
Bakanlığından Kardeş Şehir onayı alındı.
Bu çerçevede, Kardeş Şehirlerimiz olan
Prizren Belediyesi ve Gostivar Belediyesi
ile karşılıklı olarak güçlü etkileşim içeri-
sinde zaten kardeş olduğumuz Balkan
topraklarında ekonomi, ekoloji, kültür,
sağlık, eğitim ve benzeri konularda da iş
birliği yapma kararı alındı. Kilis
Belediyesi olarak artık Avrupa'da 2 kar-
deş şehrimiz oldu" diye konuştu. 

Menderes Belediyesi’nden
şezlong operasyonu
Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki plajlarda yer alan tüm şezlonglar kaldırıldı

GOSTİVAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Türk
Dünyası Belediyeler

Birliği'nin destek sağladığı
Kartepe Belediyesi IV'ncü
Uluslararası Unutulmuş
Değerler Festivali
Makedonya Gostivar'da ger-
çekleştirildi. Programa
Kartepe Belediye Başkanı
Hüseyin Üzülmez'in ev
sahipliğinde Makedonya
Gostivar Belediye Başkanı
Prof.Dr.Arben Taravari,
Üsküp Türkiye Büyükelçiliği
Müşaviri Gürkan Gezer ve
davetliler katıldı. Gostivar
meydanında stantların kurul-
ması sonrasında IV'ncü

Uluslararası Unutulmuş
Değerler Festivali'ne start
verildi. Kartepe Belediye
Başkanı Hüseyin Üzülmez,
Makedonya Gostivar

Belediye Başkanı
Prof.Dr.Arben Taravari ve
Üsküp Türkiye Büyükelçiliği
Müşaviri Gürkan Gezer'i
ziyaret etti.

www.haberler.com’a göre:
Gostivar Belediye Başkanı
Prof.Dr.Arben Taravari "Bu
güzel festivali Gostivar'da
düzenlemeniz bizleri çok
mutlu etmiştir. Gostivar'da
yüzde 65'i Arnavut, yüzde
15'i Makedon, yüzde 11 Türk
yaşamaktadır. Gostivar
Arnavutları yüzde 100
Müslümandır. Türk ile
Arnavut arasında bir sınır
koymak imkansızdır. Bütün
kutlamalar birlikte olur.
Gostivar'da yaklaşık 10 yıldır
Türk dili resmi dil olarak
kabul edilmiştir. Göreve gel-
diğimiz zaman ilk Türk
Bayrağını göndere biz çektik.
İnşallah ileriki yıllara ortak-
laşa daha güzel işler yapaca-
ğız" dedi. 

Geçenlerde Kosova’da
Türkiye Cumhuriyeti
bayrağına ilişkin yine

bir saldırı yaşandı. Yine diyo-
rum çünkü  Makedonya’nın
Kalkandelen  kentinde de  kısa
bir zaman öncesinde  Türkiye
Cumhuriyeti Bayrağına saldırı
yaşanmıştı. Böyle Bayrak saldı-
rılarını duyduğumda, anlaya-
madığım bir şey kafama takılı-
yor, -‘Nedir bu Bayrak
Düşmanlığı’-, inanın ki buna
yanıt bulmakta zorlanıyorum.
Hele Arnavutların TÜRKİYE
CUMHURİYETİ  bayrağına
karşı olan saygısızlıklarını bir
türlü kafam almıyor. Neden?
Diyeceksiniz. Türkler tarih
boyunca Arnavutlara yardım eli
uzatmış bir milletttir. Ha
Arnavutlara gelince şunu belirt-
mek isterdim,- Temmuz ayında
Türkiye Cumhuriyeti’nin Ege
denizi beldelerinden
Altınoluk’ta  tatilimi geçirdim.
Buradayken tekrar Çanakkale
Şehitliklerini ziyaret etmeyi
uygun bulduk. Çanakkale
Şehitliklerini  geçen yılın Ekim
ayı sonlarında, Küçük Kuyu
Belediye Başkanı Sayın Cengiz
Balkan,nın örgütlemiş olduğu
Cumhuriyet Kutlamaları dahi-
linde, ziyaret etmiştim… Bu
sefer ise torunum Talia’ya
Çanakkale Şehitliklerinin  Türk
tarihteki önemini  tanıtmak
amacıyla ziyaret ettik… Lafı
uzatmadan, Makedonya olsun,
Kosova  olsun hatta dünyanın
hangi ülkesinden olursa olsun,
Arnavutlara seslenmek isterim,-
Lütfen Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki  ÇANAK-
KALE  ŞEHİTLİKLERİNİ-
ziyaret edin, orada şehit yatan,
Arnavut  Şehitlerinin mezarlık-
larını görün ve bu mezarlıklar
taşlarında yazılanları okuyun…

…Geçenlerde  Kosova’da
Arnavutlar tarafınca Türkiye
Cumhuriyeti bayrağına yapılan
saldırı içimdeki bazı duyguları-
mı yeniden depreştirdi…
Duygularıma geçmeden önce –
1922 y. Mustafa Kemal’in  bir
bayrak anısını anlatmaya uygun
buluyorum. İzmir’dedir
Mustafa Kemal  dinlenmes i
için  konağa girerken serilmiş
Yunan Bayrağını görür. Bu
nedir? Yunan bayrağı Paşam.
Bu eve yerleşen Yunan Kralı
Konstantin Bu taşlığa serilen
Türk bayrağını çiğneyerek geç-
mişti’… – O hata etmiş . Ben
bu hatayı tekrar edemem’, der
ve :  -BAYRAK BİR MİLLE-
TİN  ÖZGÜRLÜK ALAMETİ-
DİR. Düşmanın da olsa hürmet
lazımdır. Bayrak Milletlerin
şerefidir. Ne olursa olsun
Bayraklara saygılı davranmalı-
yız… Türk Bayrağı Türk
Devletinin Türk Milletinin onu-
runu temsil ettiğinden onu
korumak her Türk’ün görevi-
dir-‘ sözleriyle Bayrak hakkın-
daki düşüncesini söylemiştir-‘.
..
… Kaldı ki Türkiye’nin
Kurtuluş  Savaşında en büyük
düşmanlığı Yunanistan’ın yap-
tığını tarihten biliriz. Bundan
hareketle Kurtuluş Savaşı lide-
rine yere serilmiş Bayrak,a olan
saygısı da malum.
Bilmeyenlere de okumalarını
tavsiyemdir… Makedonya ve
Kosova,da yaşayanlar şimdiye
kadar Türkiye’den  hiçbir düş-
manlığı görmemiş  hatta
Türkiye  Cumhuriyeti  edebildi-
ği kadar bu ülkelerde yaşayan-
lara yardımlarını sunmuştur.
Kosova,da yaşayanlara şunu da
hatırlatmak isterim, -Kosova
Cumhuriyetini  bugüne kadar
Türkiye Cumhuriyeti  dışında
hiçbir ülke tanımamıştır. Sen de
gel şimdi Türkiye
Cumhuriyeti’nin bayrağına
böyle bir çirkefliği yap ve
görüntüyü  sosyal medyada
yayınla. Bu hangi kültüre sığar,
bunu  Kosovavhalkı  dışında –
siyasetçileri, Kosova iktidarı
anlatabilir mi?

… Bunları yazarken şunu da
belirtmek isterdim ki
Makedonya’ya  Kosova
Büyükelçiliği’ne atanan  kişiye
karşı ZAEV’e  Makedonya
Türk  Sivil Toplulukları tarafın-
ca gönderilen protesto mektu-

bunu desteklediğimi açıkla-
mak isterdim ki, umarım
Makedonya Toplumsal
Sivil  Dernekleri sadece
böyle  bir mektupla kalma-
yacak ki düşüncelerini
daha geniş çapta açıklaya-
cak ve protesto  edecekleri-
ne inanıyorum…

… Böylesi  davranışların asıl
amaçları provokasyona yol
açmaktır. Emperyalistlerin de
böyle hayallere kapılan kişileri
kullanarak kendi amaçlarını
istedikleri gibi ortaya atıp o
bölgeleri karıştırmaktır. Ancak
böyle davranışlara destek
verenlere  bir hatırlatma yap-
mak istiyorum :-Türkiye
Cumhuriyeti Güçlü bir
Devlettir., onu yıkmaya kimse-
nin ama kimsenin gücü yetmez.
Oralarda yaşamın daha  mutlu
ve, huzurlu geçmesi  için güçlü
Türkiye, Cumhuriyeti’nden
yardım bekleyenlere böyle dav-
ranışlar hiç ama hiç yakışmı-
yor…

… Derken, çocukluğumun en
güzel  yaz tatillerimi Prizren’de
geçirdim. Okullar kapanır
kapanmaz Prizren heyecanı
sarardı bizleri. Annemin
Prizrenli olması bizlere
Anneannemde olmak  yaz tatil-
lerimizin neşe dolu yaşanmış
bir  fırsattı.  Anneannemin
yaşadığı ortam Türk, Sırp,
Arnavut, ahalisinden oluşurdu.
Oradaki günlerimizin tadı hala
burnumda tütüyor.
Çocukluğumdan sonra genç
kızlığımın da yaz tatillerini
burada geçiriyordum ve bura-
daki dostlukları asla unutamı-
yorum ki, Mahallede yaşayan
Sıplar olsun, Arnavutlar olsun
hep Türkçe konuşurdu.
Birbirlerine nasıl da sımsıkı
bağlanırlardı. İkinci Dünya
Savaşında oralarını  İtalyanlar
işgal etmişti, ve Sırp ailelerinin
kızlarını inanın  Arnavutlar
kurtarırmış, ki bu yaşananları
ora ahalisinden  hep duydum.
Böylesi durumlar, yaşanmış
gerçek  hikayeler  tabiki
Kosova,da   halklarının birlikte-
liklerini anlatır… Savaş esna-
sında beliren iç düşmanlardan
da Türkler, Sırplar, Arnavutlar
sımsıkı birbirine kenetlenip
direnirken  bugün  böyle
durumlara  açan çirkefliklere
inanasım gelmiyor…

…. Ve bugün böyle çirkef  bay-
rak  saldırılarıyla karşılaştığı-
mızda, bu tür hayal  peşinden
koşanlar  bilsinler  ki, düşün-
düklerini  asla ve asla gerçek-
leştiremeyecekler… Türkiye
Cumhuriyeti güçlü bir devlettir.
Zaten emperyalistler tarih
boyunca hep güçsüzleri kulla-
narak kendi hayallerini gerçek-
leştirmek istemişlerdir. Ancak
her zaman da kaybeden kendi-
leri olmuştur…

… Kosova’da beliren bu çirkef
olayın senaryosunu hazırlayan-
lara  demek   isterim, Lütfen
Çanakkale Şehitliklerini ziyaret
edin, oradaki Prizren, Preşova
ve daha birçok şehirden katılan
şehitlerin kemiklerini sızlatma-
yın, kendinizi de emperyalistle-
re kullandırmayın…

… Tüm bu yazdıklarımın
sonunda şunu belirtmek ister-
dim ki Yugoslavya Devletini
parçalayanlar, küçücük devlet-
çiklere bölenlerin faydası
olmuş mudur? Belki de böylesi
bir durumdan faydalananlar
olmuştur  ancak eski
Yugoslavya’da   oluşturan
Cumhuriyetler Federasyonu
bugün de küçücük  devletçik-
lerde yaşayanlar, özellikle de
Kosova’daki  halkın farkı  gün
gibi ortada. Kosova’nın devlet
olduğunu Dünyada  sadece
Türkiye Cumhuriyeti,nin tanı-
dığını yazımın sonunda da tek-
rar   etmekte fayda var… Ve
Sizler Türkiye Cumhuriye,ti
Bayrağını yakanlar unutmayı-
nız ki, bugün Türkiye
Cumhuriyeti sayesinde ayakta-
sınız. Türkiye Cumhuriyetinden
aldığınız yardımlardan sonra
böylesi çirkeflikleri yapmanız
hiçbir kültüre sığmaz. Böylesi
yapılan provokasyonlara de
gelmeyizin. Çünkü kaybeden
yine SİZ’ler provokasyona
gelenler olursunuz…
Unutmayınız Ata Sözü der ki-
Ne  ekersin Onu biçersin.

Saadet NEBİ

BAYRAK

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Menderes Belediyesi
Zabıta ekipleri tara-
fından ilçenin 43 kilo-

metrelik sahil şeridindeki tüm
şezlonglar kaldırılarak, vatan-
daşların plajlarda gönüllerince

yararlanmasının önü açıldı.
Yapılan uygulama vatandaş-
tan tam not aldı.

PLAJLAR 
VATANDAŞINDIR

Konuyla ilgili açıklama yapan
Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, “

Menderes’imizin sahillerinde
yer alan işletmelerin plajlarda
halka para ile kiraladığı tüm
şezlongları kaldırttık. Plajlar
vatandaşındır ve işletmelerin
şezlong kiralaması yasaktır. 43
kilometrelik sahil şeridimizin
tamamı halk plajı olarak
ücretsiz hizmet vermektedir.
Konuyla ilgili zabıta ekipleri-

miz sürekli takiplerini sürdür-
mektedirler.
Vatandaşlarımızın huzurlu,
güvenli ve konforlu bir şekil-
de tatillerini yapmaları için
her türlü çalışmayı yapıyoruz,
yapmayı da sürdüreceğiz”
dedi.

ROZAJE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ’ın Rozaje şeh-
rinde 150, Sırbistan’ın
Yeni Pazar şehrinde

de 100 olmak üzere toplam
250 çocuk, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği
organizasyonla erkekliğe ilk
adımını attı. Boşnak çocukla-
rı bu özel günlerinde
Büyükşehir Belediyesi mec-
lis üyeleri ile bölge protoko-
lü de yalnız
bırakmadı.Bursa’da uygula-
maya aldığı tarihi ve kültürel
miras çalışmalarıyla ecdadın

bıraktığı eserleri gözler
önüne seren, milletin geçmi-
şini daha iyi öğrenmesini
sağlayan Büyükşehir
Belediyesi, Balkan ülkelerin-
de gerçekleştirdiği cemiyet
ve organizasyonlarla ise
burada yaşayan Müslüman
halk arasında birlik ve bera-
berlik oluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin
başta Makedonya, Kosova,
Bulgaristan ve Bosna
Hersek’te uygulamaya aldığı
sünnet ve iftar programları,
çeşitli cemiyet ile yardımlar,
diğer Balkan ülkelerinde de
hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Sırbistan ve
Karadağ’da toplu sünnet
cemiyeti gerçekleştirildi.
Sırbistan’ın Sancak bölgesin-
de yer alan ve yüzde 90’ı
Boşnaklardan oluşan Yeni
Pazar’da 100 çocuk, erkekli-
ğe ilk adımını attı.
Karadağ’da da Boşnakların
yoğun olduğu Rozaje şehri,
benzer etkinliğe şahit oldu.
Burada da 150 çocuk,
Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği organizasyonla
sünnet oldu. Karadağ’ın
Rozaje şehrindeki sünnet
cemiyeti, belediye kültür
merkezinde gerçekleştirildi. 

Kartepe Belediyesi’nden Gostivar’da
UnUtUlmUş Değerler Festivali

Bursa Büyükşehir’den Sırbistan
ve Karadağ'da 'sünnet' coşkusu

Kilis'in Balkanlar’da
iKi Kardeşi oldu

BU BİR ADVERTORİAL
ÇALIŞMADIR…



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 08

27 Ağustos 2018
PazartesiBalkan Haberleri8

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİRoĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Şenol VATANSEVER
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Yusuf EMİN

SANDIĞIMDAN 
RUMELİ 

TÜRKÜLERİ

Sıcak bir yaz günü almışız ailemizi koskoca bir
senenin yorgunluğunu atmak üzere aylar ön-
cesinden karar verilmiş yere doğru yola çık-

maktayız. Rota çizilmiş, herkes heyecanlı. Tek eksik
uzun yolda bizlere eşlik edecek bir dost. ‘’Sandı-
ğımdan Rumeli Türküleri’’ demiş Muammer Keten-
coğlu bu dostun adına. Balkan Yolculuğu ile birlikte
yaptığı muhteşem bir çalışma sayesinde, yaz ayla-
rında uzun yolda dost, kış aylarının soğukluğunu ısı-
tacak sevgili kazandırdı bizlere. Birbirinden avam
albümlerin yapıldığı, müzik kavramının artık sanat-
tan ziyade ticari bir değere atfedildiği bu dönem-
lerde evimizde torunlarımıza miras bırakacağımız
servet niteliğindeki albümlerden bir tanesi. Paranın
amaç değil de araç olduğunun farkında olanların
yaptığı bir albüm. Yanlışa doğru demeyen, araştıra-
rak doğruyu bulan ve o doğrunun peşinden yürüyen
bir ekip.  Muammer Ketencoğlu’nun sanat yönet-
menliğinde Şule Kocaman Saraç ve Selda Koçak
Uzuntaş’ın güzel seslerinin harmanlandığı birbirin-
den hoş Rumeli türküleri. Tabi ki Balkan Yolculuğu
söz konusu ise Sakip Songelen’i anmamak olmaz.

BEN BİR FINDIKÇI

Albümü dinlemeye başladığınızda ‘’Ben Bir Fın-
dıkçı’’ adlı türkü hoş geldin dermişçesine karşılıyor
bizleri. Bulgaristan ve Romanya Dobrucası’nda çok
sevilen bir düğün şarkısıdır. Hemen akabinde Kına
gecelerinde veya kadın eğlencelerinde geleneksel
olarak daire ya da def eşliğinde söylenen Make-
donya Kocacık türküsü ‘’Kaladan Kalaya’’. Make-
donya Türkleri için büyük bir önem arz eden Emel
Ramadan Şengöz ve eşleri Adem Şengöz’ü Kocacık
söz konusu olduğunda anmazsak olmaz. Devam et-
tiğimizde güzel bir Romanya Dobruca Türküsü olan
‘’Gemide Yelken Açmaz mı?’’ ince sazla icra edi-
len Rumeli Şehir şarkıları kategorisinden en güzel
örnek olarak sunulmuş bizlere, e sevgili Selda
Koçak Uzuntaş kadife sesiyle ayrı bir boyut katmış
şarkıya. Dinleye dinleye doyamadığımız albümde
beşinci sırada Rumeli Türk müziğinde bence çığır
açmış bir coğrafya olan Prizren’e ulaşıyoruz. Priz-
ren’i çok sevdiğim doğrudur. Belki bu yüzden daha
bir sıcak geliyor o şarkılar. ‘’Akşam Oldi Cün Ka-
vuşti’’ en özel şehir şarkılarından bir tanesi. Hemen
altı numarada ise sözlerine baktığınızda erkekler ta-
rafından okunan bir meyhane şarkısı karşımıza çıkı-
yor. Kuzey Bulgaristan’dan derlenen bu güzel eser
konuk solist İlkay Erden tarafından seslendirilmiş.
Romanya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Ga-
gauz Bölgesi, Yunanistan ve Trakya bölgesinden
derlenen her eser ayrı bir ruh katmış albüme tıpkı
beni benden alan o eser gibi: ‘’ Kahve içtim fincan-
dan’’. Vaktiniz varsa dinleyin derim. Muammer Ke-
tencoğlu sırf ben duygulanayım diye söylemiş her
halde. Her dinlediğimde farklı bir yerden hüzne gö-
türüyor beni. Tıpkı sevgili Şule Kocaman Saraç’ın
Kuzey Bulgaristan Deliorman bölgesinden seslen-
dirdiği ‘’Şu Dağlardan Gece Geçtim’’ türküsü gibi.
‘’Ben Bir Sabah Erken Kalktım’’ sanatlı Rumeli
eserlerinden bir tanesidir konuk solist Tuba Özata-
lay tam anlamıyla bizi Prizren dağlarına çıkartıyor.
Birçok eser daha var tek tek değinmek istediğim
ama değinemediğim. İki eser var ki onlara değinme-
den bu yazıyı tamamlayamam. Biri çok dokunaklı
bir sevda Türküsü, Prizren’den yükselerek gelmiş
bizlere.

Kale Kaleye karşi, kalenin dibi çarşi

Veli kardaşın kapisi be Safuşum

Kasapaneye karşi.

Sözleri ve müziği ile saray şarkılarını anımsatıyor.
Yaşanmışlıkların ve birikimlerin başka bir adı gibi
okşuyor kulağımızı. Bir diğer eser ise ‘’Güldani-
yem’’ adlı türküye benzerliğiyle hepimizi şaşkına
çeviren ‘’Uyan Mustafam’’ türküsünü seslendiren
Aysel Hasanova’nın kaynak kişi olarak gösterildiği
‘’Haticem’’ adlı türkü. Muazzam bir eser. Muam-
mer Ketencoğlu gene yapacağını yapmış. ‘’Bu
kadar dokunaklı mı olur bir eser be zalim’’ diyorum
her şarkıyı dinlediğimde.  Ben yaza yaza bitiremedi-
ğim bu albümü sizler evlerinizde dinleyin. Dinle-
yince ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Nedensizce sevdiğimiz şarkıların ve müzik türleri-
nin hayatımızdan hangi kültürü alıp götürdüğünü
fark edeceksiniz. Mutlu günler diliyorum.
www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır…

Prof. Dr. Ata ATUN

SON FIRSAT 
MASALI

Birkaç gündür basında UNFICYP
raporu BM Güvenlik Konseyinde
görüşülürken, özellikle kulislerde

yaşanan tartışmalarda, Kıbrıs sorununun
çözümü çabalarında sık sık ‘son fırsat’
ifadesinin yer aldığı ve Kıbrıs sorununun
‘yeni müdahalenin bitişinin ardından öyle
ya da böyle sona ereceği’ söylemlerinin
dile getirildiği görülüyor. Mutlu Barış
Harekatı’nın gerçekleştiği 20 Temmuz
1974 tarihinde özgürlüğümüzü ve ege-
menliğimizi kazandıktan sonra 20 Hazi-
ran 1976 tarihinde ilk kez yapılan KTFD
Meclisi seçimlerini kazanıp Meclise gir-
mem sonrasında “Bu sefer müzakerelerin
son fırsatı olacak” uyarısını çok kez duy-
dum. Kofi Annan’dan da duydum, De
Soto’dan da, Butros Gali’den de, Verhu-
gen’den de, Barosso’dan da ve diğer ileri
gelen politikacı ve siyasilerden de…
Artık bu söze ve bu koşul gibi önümüze
konan tehdide hiç inanmıyorum. Son fır-
satsa son fırsat olsun ve Kıbrıs konusu da
koptuğu yerde kalsın diyeceğim ama işte
öyle olmuyor. Bir türlü kopmuyor, daha
doğrusu kopmasına ve ada üzerinde iki
devlet kurulmasına izin verilmiyor. An
itibarı ile AB’si ile BM’si ile ve ABD’si
ile dünyayı yönetim iplerini ellinde tutan
Hıristiyan dünyası, Kıbrıs adasını şu veya
bu nedenlerle Helen’lerin egemenliği al-
tına sokmak, önce Türkleri adadan
atmak, sonra da adayı Türklerden temiz-
lemek için elden gelen her oyunu, her dü-
zenbazlığı yapmakta. 58 yıldır kabak tadı
verdi BM’si de, ABD’si de, AB’si de…

TÜRKİYE İŞGALCİYMİŞ?

1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrasında
Joe Biden ve Yunan asıllı Menendez ile
birlikte Türkiye’ye ambargo koydurtan
Yunan asıllı ABD Senatörü Guy Billira-
kis, geçen gün attığı tweet’te Türkiye’nin
adada işgalci olduğunu ve derhal gitmesi
gerektiğini yazınca, kendimi gerçekten
tutamadım ve kendisine Ortega Rapo-
runu, Atlılar- Sandallar-Muratağa katlia-
mının faillerinin isim listesini, Kumsal’da
Binbaşı İlhan’ın karısı ve üç çocuğunu
acımasızca katleden EOKA mangasının
komutanının adını ve kullandıkları silah-
ları gönderdim. Adam pişkin pişkin,
sanki de bilmiyormuş gibi, “bildiklerini
yetkililere ver” yanıtını verdi, yalandan
şaşırarak! Tartışma sürdü ve “Türkiye,
1958 NATO Paris görüşmelerinde Ave-
rof ile Zorlu’nun mutabakatına, 1959
Zürih ve Londra Anlaşmalarına ve 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası EK I.,
Madde 4.’e göre müzakerelerin 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre
uygun bir şekilde sonlandırılıp ‘Kıbrıslı
Türkler kurulacak devlette egemenliğe ve
yönetime fiilen ortak olana dek’ TSK
adada kalacaktır” dediğim vakit gelen ya-
nıta inanamadım. “Türkiye Kıbrıs Cum-
huriyetini tanımıyor ki, iddiaların boş
çıktı” yazdı kendisi veya sözcüsü. Bu
defa da Makarios’un nasıl ve hangi uydu-
ruk bir doktrinin arkasına saklanıp, Kıb-
rıs Cumhuriyeti Anayasasını tek taraflı ve
uluslararası antlaşmalara ve mevcut Ana-
yasa’ya aykırı olarak, sadece Rum Mil-
letvekillerinin oyları ile 1964
ilkbaharında değiştirdiğini, Türklere or-
taklık ve egemenlik hakkı veren 13 mad-
deyi iptal ettiğini ve Türkleri devletten
dışladığını anlattım bildiğini bilmeme
rağmen. Sonra da Türkiye’nin sadece
1960 Kıbrıs Cumhuriyetini tanıdığını,
anayasası anlaşmalara aykırı olarak de-
ğiştirilmiş “Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti”ni
de bu nedenle tanımadığını yazdım. De-
vamla da “1974 Mutlu Barış Harekatı,
Kıbrıs sorunun başlangıcı değil, Rum
katliam ve soykırımının sonucudur” diye
yazınca ipler koptu…

SONRA NE Mİ OLDU?

Helenlerin Kıbrıs konusunda haklı olduk-
larına herkesi inandırmak, Kıbrıs’taki ve
Yunanistan’daki Rumlar da dahil olmak
üzere tüm dünyadaki insanlara 1963-
1974 yılında yaşadığımız soykırımı unut-
turmak/öğretmemek adına 74 öncesi tüm
olayların kitaplardan ve arşivlerden
Helen kökenliler tarafından bilinçli ola-
rak sildirildiğini bir kez daha somut ola-
rak anladım. Tabii anlayan ben oldum.
Rumlar ve Yunanlılar dahil tüm siyasi,
politik ve sivil ilgililer, süreç içinde bu
başarılı Helen dünyası kökenli “Kıbrıs’ta
1963-1974 döneminde yaşananları giz-
leme ve çarpıtma” operasyonunun
masum birer kurbanları haline geldiler.
Dolayısıyla “Bu Son Fırsattır, kaçırılırsa
Kıbrıs sorunu kendi haline bırakılacaktır”
hikayelerine asla inanmayın değerli oku-
yucularım. Hep birlikte daha nicelerini
gazetelerde okuyacağız, demeçlerde du-
yacağız ve görsel medyada göraceğiz.

FULYA OMAÇ - RODOS

Türkiye ile Yunanistan ara-
sında diplomatik ilişkilerin
oldukça önem kazandığı bir

dönemde, 15 yıllık Yunanistan de-
neyimine sahip Rodos Başkonso-
losu Barış Kalkavan Ankara’ya
dönüş hazırlığında. TC. Rodos Baş-
konsolosluğu görevi sona erecek
olan 22 yıllık diplomat Barış Kalka-
van, Rodos ve İstanköy’de birer
veda resepsiyonu verdi. Rodos Baş-
konsolosluğu Rezidansı’nda verilen
ilk resepsiyona başta Yunanistan
Parlamentosu Başkan Vekili / On-
ikiadalar Milletvekili Dimitrios
Kremastinos, Rodos Metropoliti
Kyrillos, Rodos  Belediye Başkanı
Fotis Hacidiakos, Enerji ve Doğal
Kaynaklardan sorumlu Güney Ege
Bölge Başkan Yardımcısı İoannis
Flevaris, Rodos Belediye Meclis
Başkanı Evaggelos Mandrakos, Tu-
rizmden Sorumlu Rodos Belediye
Başkan Yardımcısı Mariza Hacila-
zaru, Yeni Demokrasi (Nea Dimo-
kratia) Partisi eski dönem
milletvekillerinden Vasilis İpsilan-
dis, Rodos Müslümanları Kültür ve
Kardeşlik Derneği Başkanı Behice
Şellavcı, İstanköy Müslümanları
Kültür ve Kardeşlik Derneği Baş-
kanı Kadri Memiş, Rodos Başkon-
solosluğu'nda bir dönem
çevirmenlik ve başkonsolos özel
kalemliği de yapan Tarihçi / Yazar

Sadi Nasuhoğlu, İzmir Türk -
Yunan İşadamları Derneği eski Baş-
kan Yardımcısı İbrahim Özuysal,
başkonsolosluk çalışanları, Ro-
dos’un önde gelen isimleri ve Tür-
kiye’den gelen yaklaşık 200 davetli
başkonsolosluk rezidansında ağır-
landı. Gecede Med Ents Eğlence
Ajansı sanatçılarının seslendirdiği
her dilden nostaljik şarkılar ve ar-
yalara davetliler coşkuyla eşlik etti.

15 YILLIK DİPLOMATİK
YUNANİSTAN BİRİKİMİ

Gecenin açılış konuşmasını yap-
mak üzere kürsüye davet edilen
Başkonsolos Barış Kalkavan,
Türkçe ve Yunanca ‘Hoş geldiniz /
Kalos İrthate’ diyerek sözlerine baş-

ladı. Kalkavan, “İşin doğrusu duy-
gulandım, duygulanıyorum. Yuna-
nistan’da sekizinci yılımı, meslekte
de 22. yılımı tamamladım. Grev sü-
relerimin iki senesi İran’da, iki se-
nesi Almanya’da, üç senesi
Romanya’da, yedi senesi Anka-
ra’da, az önce söylediğim gibi sekiz
senesi de Yunanistan’da geçti. Yani
en uzun süre Yunanistan’da görev
yaptım. Ankara’da da hep Yunanis-
tan ile ilgili çalıştım. Tüm bu sü-
reçte yanımda olan ilk kişi hep eşim
Bilge oldu, sonradan da çocuklar
katıldı. Küçük oğlum Alp, ‘Hayatı-
mın en büyük kısmı Yunanistan’da
geçti’ diyor. 14 yaşında ve bunun 8
senesinde Yunanistan’daydı. Onlara
çok teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak
Dernek Başkanı Abdul-
lah Gül (Pepiç)’ün oğlu

Selim ile Dernek Saymanı
Turgut Güneş
(Jakupoviç)’in biricik kız-
ları Merve görkemli bir
düğünle dünya evine gir-
diler. Güzelbahçe Şamdan
Kır düğün salonunda ger-
çekleştirilen düğünde Ni-
kah’ı Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila kıydı.
Bu mutlu günlerinde iki
aileyi de yalnız bırakma-
yan Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila, Si-

yasi parti temsilcileri, çok
sayıda STK Başkan ve Yö-
neticileri, Boşnak dernek-
leri başkan ve yöneticileri,
İş ve Spor dünyası adam-
larının yanısıra, Almanya,
Makedonya, Sırbistan dan
gelen konuklar ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Türki-
ye’de yaşayan
Boşnakların sevdiği İstan-
bullu ‘Gurup Lilyan’ ın
sahne aldığı düğünde,
Boşnak geleneklerini yan-
sıtan sevdalinka müzikleri
çalarak düğüne katılanları
adeta coşturdu. Genç çift
düğünden sonra Balayı
için Balkan ülkelerinden
Bosna, Makedonya ve Sır-
bistan’ı seçti.

Rodos Başkonsolos’undan
Rodos ve İstanköy’e veda

Boşnakları buluşturan düğün

Yaz okulunda yaptığı sunumla ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun ana
dilde eğitim hakkının ihlali ve eğitim alanında yaşadığı sorunları aktardı

BUDAPEŞTE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu (ABTTF), Maca-
ristan’ın başkenti

Budapeşte’de Ulusal Kamu Hiz-
met Üniversitesi, Tom Lantos Ens-
titüsü ve Londra Middlesex
Üniversitesi iş birliğinde düzenle-
nen Küresel Azınlık Hakları Yaz
Okulu’na katıldı. Bu yıl “Küresel
Azınlık Hakları Politikaları ve Hu-
kuku: Normlar ve Kurumlar Başa-
rısız mı Kalıyor?” temasıyla
düzenlenen yaz okuluna ABTTF
Brüksel Temsilciliği’nde görev
yapan Aykut Garipoğlu iştirak
ederek Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumunun ana
dilde eğitim hakkının ihlali ve eği-
tim alanında yaşadığı sorunlar
hakkında bir sunum yaptı. Bir
hafta süren yaz okulunda azınlık
haklarının korunması alanında kü-

resel azınlık koruma rejimi ile Av-
rupa, Amerika, Afrika ve As-
ya’daki azınlık koruma
rejimlerinin ne derece başarılı ol-
duğu ve farklı kıtalardaki uluslar-
arası kurumların yapısı tartışıldı.
Program çerçevesinde ilk gün, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Azınlık Me-
seleleri Özel Raportörü Prof. Dr.
Fernand de Varennes, azınlık hak-
larını garanti altına alan BM an-
tlaşmaları ve özel raportör olarak
kendisinin ele aldığı güncel konu-
lar hakkında katılımcılara bir
sunum gerçekleştirdi. Programın
ikinci gününde, azınlık haklarının
korunmasında Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
gibi uluslararası kuruluşların bün-
yesinde var olan mekanizmalar ve
sivil toplum kuruluşlarının bu me-
kanizmaları nasıl kullandığıyla il-
gili Azınlık Hakları Grubu (MRG)
Avrupa ve Orta Asya Birimi Baş-
kanı Neil Clarke, Temsil Edilme-

yen Milletler ve Halklar (UNPO)
Örgütü Program Direktörü ve Av-
rupa Roman Hakları Merkezi Yö-
netim Müdürü Adam Weiss birer
sunum yaptı. Aynı gün yaptıgi su-
numda ABTTF Brüksel Temsilcili-
ği’nde görevli Aykut Garipoğlu,
“Ana dilde eğitim hakkı: Batı
Trakya Türk toplumu örneği” baş-
lıklı yaptığı sunumda Batı Trakya
Türk toplumunun tarihi, hukuki
statüsü ve eğitim alanında yaşa-
dığı başlıca sorunlarını aktardı. Bu
bağlamda Garipoğlu, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya’da Türkçe ve Yu-
naca dillerinde iki dilli ana azınlık
anaokullarına izin vermemesini ve
Batı Trakya Türk toplumuna men-
sup çocuk ve gençlerin ilk, orta,
lise ve yüksek öğretimde yaşadığı
sorunları dile getirdi. Yaz okulu,
Yahudi, Alman ve Hırvat azınlıkla-
rının bir arada yaşadığı Macaris-
tan’ın Pécs şehrine yapılan geziyle
sona erdi. 

ABTTF “Küresel Azınlık Hakları”
isimli yaz okuluna katıldı
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Türk dostu Balkanlar’ın
pop starı Jsun

Balkanların
yıldız şarkı-
cısı iç viz-

yonu ile alakalı
tüm detayları,
hayranları için
bizlerle paylaştı.
Dünyaca ünlü
starların yönetimi
ile ilgilenen de-

ğerli dostum, arkadaşım Bayram
Buğra Tekin, Sarah Jsun ile yapmış
olduğumuz sohbette bizlere eşlik etti
kendilerine tekrar zaman ayırdıkları
için teşekkür ediyorum. İşte Jsun’dan
Balkan Günlüğü okurlarına özel ro-
pörtajı;

•Romanya' da yaşarken, bir gün o
kadar ünlü olabileceğinizi hiç hayal
ettiniz mi?

Ben küçüklüğümden beri müziği çok
seviyorum, bu yüzden her zaman
vokal teknikleri öğrenmek, sesimi ça-
lışmak ve daha iyi olmaya çalışmak,
evrimleşmek için zaman harcadım.
Benim en
büyük hayalim, her
zaman müziğimle
insanların kalbine
ulaşmak, seslerimi
iyileştirmek ve bir
sanatçı için gerçek-
ten etkileyici olan
şey, şarkılarınızın her
kelimesini şarkı söyle-
yerek dinlemek,
müziğinizi sev-
diklerini gör-
mek, bu
duygusaldır.!
Müziğim benim
bir parçam, her
şarkımda her
zaman ruhumun
bir parçasını
koydum, bu
yüzden insanlar
müziğimi takdir ettiğinde, bu sevgiyi
içimde yankı uyandırıyor gibi hisse-
diyorum.

•Müzik kariyerinizde amacınız
nedir? 

İnsanların ruhuna her zaman ulaş-
maya çalışırım, bu yüzden amaç
benim müziğimle dünyanın her ye-
rinden insanlarla bağlantı kurmayı
başarmaktır.

•Türkiye' yi seviyor musunuz? Tür-
kiye' de yaşamayı düşünüyor musu-
nuz?

Türkiye' yi çok seviyorum, oradaki
insanları çok seviyorum, enerji ina-
nılmaz! İstanbul ve Antalya' da şarkı
söylemekten zevk aldım ve bu yerle
yaptığım bağlantıdan hayran kaldım,
Türkiye' ye geldiğimde her seferinde
ev gibi hissediyorum. İnanılmaz bir
kültüre sahip güzel bir ülke, Bu yüz-
den Türkiye' ye taşınmak için bir fır-
sat ortaya çıkacak olursa, tıpkı ev
gibi hissedeceğime eminim.

•Türkiye' de en sevdiğiniz Türk
şarkıcı kimdir?

Türk sanatçıların uluslararası başa-
rıya ulaştığı için çok mutluyum, çok
özel sesler ve yerel sesler çok özel!
Mahmut Orhan' ın müziğini gerçek-
ten dinlemekten zevk alıyorum, o ha-
rika bir sanatçı. Tabii ki Tarkan' ı da
seviyorum ve her zaman albümlerini
dinliyorum ama " Kiss Kiss " şarkısı
benim favorim olmaya devam edi-
yor! 

•Türkçe şarkı söylemek ister misi-
niz?

Türk dilinde şarkı söylemek zor
olurdu, küçük bir uygulama ile bunu
yapabileceğimi düşünüyorum! 

•Bugün ne dinliyorsunuz? 

Her zaman yeni müzik dinlerim, her
zaman haber seslerini merak eder ve
tüm cinsiyetler için minnettarım
çünkü her şarkının arkasındaki zor
işi biliyorum, yeni şarkılar yaratma-
nın  ne anlama geldiğini biliyorum
ve her zaman kolay değil. Benim

derin takdirim. 
Son zamanlarda derin
vokal sesler, derin mü-
zikler ile bağlantı kur-
dum ve eminim ki
bunu yakında piyasaya

sürülecek olan yeni sin-
gle'ımda da duyacaksınız.

•Bize bir kaç kelime
ile kendi stilinizi

söyler misiniz ? 

Bu zor, çünkü
benim yaratım
sürecimde açı-

lan karmaşık
bir kişiliğe
sahibim. Bu
yüzden
bazen üzülü-
rüm ve "

Benim yerim " gibi derin müziğimi
yaratsam da ya da bazen kendimi
mutlu hissederim ve başka sesler ya-
ratabilirim, sanki " Dünyanın En İyisi
" single' ında olduğu gibi, sanırım
sesim ve yorumu kendi işareti, bu
yüzden belirli bir müzik stiline sahip
olmak için gerekli olanı denemiyo-
rum, ruhumdan, otantik ve gerçek
olan müzikten yaratmaya çalışıyo-
rum.

•Türkiye' de yönetiminizi kim ya-
pıyor ? 

Türkiye toprakları müdürüm Bay-
ram Buğra Tekin, çok profesyonel ve
onunla çalışmak bir zevk. O da çok
iyi bir dost, onunla açıkça konuşabili-
yor ve tavsiye isteyebiliyorum.

•Stüdyoda kayıt yaparken sahnede
ne yapmak istediğini düşünür mü-
sünüz?

Dürüst olmak gerekirse, şarkıyı yaz-
dığım zaman gerçekten çok içten ve
içten bir süreç, içeride belirli duygu-
lar ve bağlantılar için arıyorum, bu
yüzden dışarıdan daha içsel bir
süreç. Yaratılış sürecinde olduğum
zaman sahnede nasıl olacağını dü-

şünmüyorum. Vokal çizgiyi bitirip
şarkı sözünü söyledikten sonra, şar-
kıyı bitirdiğimde sahnede nasıl yara-
tılabileceğimi düşünüyorum,
mükemmel bağlamda insanlar şar-
kıya koyduğum duygu ile bağlantı
kurabilirler.

•Stüdyoda kayıt yaparken sahnede
ne giymeyi düşünüyorsun ? 

Tarzımda her zaman biraz abarttım,
yeşil saçlarımdan başlayıp kıyafe-
timle bitirdim. Her zaman sadece
kendimi ya da müziği değil, aynı za-
manda kıyafetleri ve saçları, makyajı,
vb. Hisleri ifade eden bu karakteri
kendim yaratmayı seviyorum.

•Şimdiden teşekkür ederim, işi-
nizde başarılar diliyorum.

Ben de teşekkür ederim, içsel vizyo-
numun bir kısmını sizinle paylaşmak
benim için bir zevkti ve sosyal
medya sayfalarımı her zaman bulabi-
liyorum.
Balkan ülkelerinde yıldızı parlayan
starlarımızı sizlere tanıtmaya devam
edeceğim değerli okuyucularımız,
esenlikler diliyorum.

Esra BALKAN

Romanya' da başlayan müzik kariyerinde kararlı adımlarla
yürüyen ve adını dünya listelerine yazdırmaya hazırlanan
Balkanların Pop starı Sarah Jsun, sorduğum sorulara esprili
cevaplar verirken, yem yeşil saçları ile oldukça ilgi çekiciydi
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),

Makedonya İslam Dini Birliği
Başkanlığına bağlı olarak eği-
tim veren Üsküp İsa Bey
Medresesi yurt binasının tadi-
latını ve donanımını gerçek-
leştiriliyor. Yaklaşık 1 milyon
euroya mal olacak yurt binası
tadilat ve donanım projesinin
5 ay içerisinde tamamlanması
hedefleniyor. www.timebal-
kan.com’a göre;
İsa Bey Medresesi yurt binası
tadilat ve donatım projesiyle
ilgili bilgilendirme toplantısı
düzenleyen TİKA Üsküp
Koordinatörü Aytekin Ayden,
Makedonya İslam Dini Birliği
tarafından kendilerine destek
talebinde bulunulduğunu

belirtti. TİKA Üsküp
Koordinatörlüğü olarak İsa
Bey Medresesi eğitim ve yurt
binalarını ziyaret ettiklerini
ifade eden Ayden, “Ortak kul-
lanım alanlarının ve mutfağın
oldukca yıprandığını, hijyen
sorunu ile karşı karşıya kalın-
dığından dolayı sağlık açısın-
dan da ciddi riskleri barındır-
dığını, kanalizasyon tesisatın-

daki sorunlar nedeniyle dış
cephede ve iç mekan duvarla-
rında nemlenme olduğu,
korozyon ve çürümenin oluş-
tuğu, öğrencilerin konakladığı
odaların zemin döşemesi ile
kapı ve pencere doğramaları-
nın bozulduğu, mobilyaların
eski, yıpranmış ve kullanıla-
maz halde olduğu tespit edil-
di” açıklamalarında bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan’ın hava ve deniz yoluyla Schengen’e girmesinde ısrar etti. Borisov, ”Bulgaristan, birçok ülkeden
farklı olarak hiçbir gürültü yapmadan sınıra tel örgü çekti, gemiler satın aldı, denizcilerinin vasıflarını yükseltti, ekipmanlar konusunda gerekli
olanı yaptı, kanun değişiklikleri yaptı, tüm yetkili kurumlar arasında tam bir koordinasyon içinde her gece göçmenler yakalanıyor” diye belirtti

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’da Türk ve
Müslümanların en yoğun
yaşadığı Kırcaali’de ülke-

nin en büyük camileri arasında
yer alacak ve aynı zamanda
kültür merkezi olarak da hiz-
met verecek caminin inşaatı

sürüyor.
www.timebalkan.com’a göre;
Kırcaali’nin yüksek noktaların-
dan birisinde olan yeni caminin
inşaatı, Bursa Büyükşehir
Belediyesi himayesinde devam
ediyor. Caminin İslam Kültür
Merkezi haline getirileceğini
belirten Kırcaali Müftüsü
Beyhan Mehmet, Müftülükidari

binasının bu merkeze taşınaca-
ğını kaydetti. İslam Kültür
Merkezi’nde Kur’an-i Kerim
kursu odaları, kütüphaneler,
gençlerin bir araya gelebileceği
mekanlar ve bahçesinde çocuk-
ların oynayabileceği alanlar ola-
cağını aktaran Mehmet, bayan-
lara yönelik kısımların da bulu-
nacağını söyledi.

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafaza-
kâr Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı
Manfred Weber ile birlikte Rezovo

köyünü ziyaret eden Bulgaristan Başbakan
Boyko Borisov, ”Ülkemiz aynı zamanda
Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri sürdürme
konusunda örnektir” diye kaydetti. www.time-
balkan.com’a göre; Borisov, ”Bulgaristan, bir-
çok ülkeden farklı olarak hiçbir gürültü yap-
madan sınıra tel örgü çekti, gemiler satın aldı,
denizcilerinin vasıflarını yükseltti, ekipmanlar
konusunda gerekli olanı yaptı, kanun değişik-
likleri yaptı, tüm yetkili kurumlar arasında
tam bir koordinasyon içinde her gece göçmen-
ler yakalanıyor” diye belirtti. Başbakan,
“Türkiye ile göçmen anlaşması da işleyince
etkisi ve sonuçlar gözle görülürdür.
Bulgaristan gerçekten bir modeldir” diye altını
çizdi. Başbakan, Bulgaristan’ın Schengen’e
hava ve deniz sınırlarından derhal girmesi
gerektiğini söyledi. Borisov, ”Bulgaristan, kara

yoluyla da Schengen’e girerse ve yarın göç dal-
gasıyla baş edemeyen bir hükümet gelirse göç-
menler doğrudan Almanya’ya, Hollanda’ya
gidecekler. Bu nedenle karadan giriş bir risk
taşır, ancak hava ve sudan girişte risk yoktur.
Bizi derhal hava ve deniz yoluyla Schengen’e
kabul etmeniz lazım ve tüm üye devletler, AB
sınırları dışında sığınmacı merkezleri kurulma-
sına ilişkin sözleşme imzaladığı zaman kara-
dan da giriş yapabiliriz. Bu tamamen gerçekçi
bir plandır” diye izah etti. Manfred Weber, dış
sınırın korunması için Boyko Borisov’a teşek-
kür etti. Weber, ”Son üç yılda gördüğümüz her
şey, ülkenizin sınır kontrolünü sağlayabildiğini
ve AB’nin dış sınırlarını koruyabildiğini kanıt-
lıyor” dedi. Weber’in ifadelerine göre
Bulgaristan Schengen’e katılım koşullarının
tümünü diğer ülkelerden daha iyi yerine getir-
mektedir. Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı,
“Katılım konusunda biraz şüpheci olanlar,
sadece teorik olarak konuşmamalarını ve
Bulgaristan’ın sınırda ne yaptığını görmelerini
tavsiye ederim” diye ekledi.

Borisov hava ve deniz yoluyla
Schengen’e girmek istiyor

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya Ticaret ve
Sanayi Odası (CCIR)
ve Romanya Türk

İşadamları Derneği (TİAD)
işbirliğiyle Bükreş’te 6 Eylül
2018 tarihinde “Türkiye-
Romanya Kamu-Özel Sektör
Ortaklığı (PPP) Semineri ve
Networking Toplantısı”  ger-
çekleştirilecek. Toplantıya
Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan  ve Romanya

Cumhuriyeti İş Çevreleri,
Ticaret ve Girişimcilik Bakanı
Ştefan-Radu Oprea katılacak,
Romanya’dan üst düzey özel
sektör temsilcileri de hazır
bulunacak. Türkiye’nin
Kamu Özel Sektör Ortaklığı
(PPP) modeli ile elde ettiği
başarı dolayısıyla, toplantıda
Romanya’da yeni gelişmekte
olan PPP modelinde
Türkiye’nin tecrübesinden
faydalanması ve  iki ülke iş
dünyası arasında işbirliği
imkanlarının yaratılması

hedefleniyor. Anılan toplan-
tıda  Romanya’daki PPP pro-
jeleri hakkında bilgi verilme-
si planlanmakta olup firma-
lar arasında toplantı kapsa-
mında networking imkanı
bulunuyor. Türkiye ve
Romanya arasındaki ticari
işbirliği önemli gelişme kay-
dedildi. Halihazırda
Romanya’da 14 binin üzerin-
de Türk firması faaliyet gös-
teriyor. Türkiye,
Romanya’nın AB üyesi olma-
yan ülkeler arasındaki en

önemli ticaret ortağı konu-
munda. Romanya’daki Türk
yatırımları üçüncü ülkeler
üzerinden gelenlerle beraber
6 milyar doları aştı. 90’dan
fazla Türk müteahhit
Romanya’da başarılı projeleri
ile faaliyet gösteriyor. Kamu-
Özel Sektör Ortaklığının sür-
dürülebilir kalkınma hede-
finde çok önemli katkı sağla-
dığı göz önüne alındığında,
Romanya’da Türk özel sektö-
rü için önemli fırsatlar 
bulunuyor. 

TİKA, Üsküp İsa Bey Medresesi
Yurt binasını restore ediyor

Türkiye ve Romanya’nın PPP ortaklığı

Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
Bulgaristan’ın en büyük camileri
arasına bir yenisi ekleniyor
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Sırbistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Balkan Şampiyonası’nda
milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil eden Osmangazi Belediyespor

Badminton Takımı, kazandığı başarılarla göz doldurdu
NOVİ SAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan’da düzenlenen 17 Yaş
Altı Badminton Balkan
Şampiyonası’nda milli takım

formasıyla Türkiye’yi temsil eden
Osmangazi Belediyespor
Badminton Takımı, kazandığı başa-
rılarla göz doldurdu. www.time-
balkan.com’a göre: 17 Yaş Altı
Balkan Badminton Şampiyonası
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde
düzenlendi. 4 gün boyunca kıyası-
ya mücadeleye sahne olan şampi-
yonaya Türkiye’nin yanı sıra
Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan,
Makedonya ve Romanya’dan top-

lam 53 sporcu katıldı. Milli Takım
adına mücadele eden Osmangazi
Belediyespor’un başarılı badmin-
toncuları, şampiyonaya damga
vurdu. Ferdi müsabakalarda tek
bayanlar kategorisinde raket salla-
yan Osmangazili Ayça Özgür ikin-
ci, tek erkekler kategorisinde ise
Semih Gülmez üçüncü oldu.
Bunun yanı sıra ay-yıldızlı ekip,
tüm ülke takımlarını yenerek finale
kaldı. Finalde Sırp rakiplerine 3-2
mağlup olan Osmangazili sporcu-
lar, takım müsabakalarında ikinci-
lik başarısını elde etti. Böylece 17
Yaş Altı Badminton Milli Takımı 3
altın, 4 gümüş, 3 bronz ve 1 gümüş
madalya ile şampiyonadan ayrıldı.

Balkanlar’da
Osmangazi imzası

Türk Teknik Direktör
ARNAVUTLUK’TA
TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin sayılı pro-lisans
hocalarından biri olan Engin
Fırat, bu kez farklı bir görevi

kabul etti. Uzun yıllar Türkiye,
İran ve Güney Kore’de teknik
direktörlük yapan Fırat, Arnavut
takımı Vllaznia ile Futbol
Direktörü görevini yürütecek. Hem
Türk hem de Alman pasaportu
bulunan Fırat’ın, Irak Milli
Takımı’ndan da teklif almasına rağ-
men Arnavutluk takımının Futbol
Direktörlük görevini kabul etmesi
kabul ettiği öğrenildi. www.time-
balkan.com’a göre: antrenörlük
hayatına Fenerbahçe’de Alman
Teknik Direktör Werner Lorant ile
başlayan Fırat, Türkiyle’de daha
sonra Sivas ve Kayseri Erciyes
takımlarında görev aldı. Bir dönem
İran’da hocalık yapan Engin Fırat,
Kısa bir sürede Güney Kore’de
görev yaptı. Uzun yıllar hocalık
yapan tecrübeli hoca bu kez
Arnavutluk takımında Futbol
Direktörü olarak görev yapacak.
İşkodra şehrinin futbol takımı olan
Vllaznia takımın Başkanı Suat Lici
ve İşkodra Belediye Başkanı Votana
Ademi’nin burada görev yapma-
sında büyük katlıları olduğunu
ifade eden Fırat; ” Malumunuz
geçen hafta Irak Milli Takımından
menajerim kanalıyla bir teklif
aldım. Ancak burada Gerek
Belediye Başkanımız Voltana
Ademi ve gerekse Kulüp
Başkanımızı Suad Lici’nin buraya
gelmemde büyük katkıları ve des-
tekleri oldu. Burada bulunmaktan
dolayı çok mutluyum. Önce kulü-
bümüz için sonrasında Arnavut
futbolcu için bir katkı sağlayabilir-
sem çok mutlu olacağım.
Birikimlerimi bu kez Futbol
Direktörü olarak kulüp genelinde
paylaşacağım. Takımımız
Arnavutluk 1.Ligi’nde yer almakta-
dır. ” diyerek bu görevinden üste-
sinden geleceğini ifade etti.


