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Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, “Avrupa
Birliği Türkiye’ye karşı net bir mesaj yollamalı” dedi

Meşhur ahidname
556 yıldır Bosna’da

 
 

¥ Fatih Sultan Mehmet’in 556 yıl-
lık ahidnamesi ve kaftanı, Bosna-
Hersek’teki manastırda halen
muhafaza ediliyor ve sergileniyor.
Manastırdaki müzede bulunan özel
bölmede muhafaza edilen ahidna-
me, Osmanlı’nın bölgeden ayrılma-
sının ardından çok sayıda savaş
gören ve farklı devletlerin idaresin-
de kalan Bosna-Hersek’te bugüne
kadar zarar görmeden korunmuş
durumda. Müzede Fatih Sultan
Mehmet’in Fransisken rahiplere
verdiği ahidnamenin yanı sıra kaf-
tanı da sergileniyor. Araştırma yap-
tıklarını, o dönemde kendilerinde
kaftan bulunmadığını belirten
müze yetkilileri, kaftanı Fatih
Sultan Mehmet’in verdiğini düşün-
düklerini söyledi. 5’te

Anlaşıldı bunlar rahat
durmAyAcAklAr!
¥ Tsipras, Romanya’nın
Sibiu kentinde düzenle-
nen gayriresmi AB
Liderler Zirvesi’nin ardın-
dan basına yaptığı açıkla-
mada, Doğu
Akdeniz’deki gelişmeleri
Güney Kıbrıs
RumYönetimi lideri Nikos
Anastasiadis ile birlikte
zirvenin gündemine taşı-
dıklarını belirtti.
Yunanistan’ın tezlerini
zirvede anlattığını dile
getiren Tsipras, “Mayıs ve
haziran aylarındaki zirve-
lerde, Türkiye eğer tahrik
edici tutumuna devam
ederse AB gerekli adım
ve önlemleri ele almalı.
Türkiye, tek taraflı adım-
lar yerine diğer Akdeniz
ülkeleri gibi masaya gele-

rek konuşmalı” dedi.
Rum lider Anastasiadis de
yaptığı açıklamada AB’yi
Türkiye’ye karşı ortak
harekete geçme çağrısın-
da bulundu. Anastasiadis,
Türkiye’nin faaliyetlerin-
de yer alanlara karşı kısıt-
layıcı tedbirler uygulan-
ması gerektiğini ileri
sürdü. Türkiye, Barbaros
Hayreddin Paşa sismik
araştırma gemisi ve Fatih
sondaj gemisi ile Kıbrıs
adası yakınlarında çalış-
malara başlamıştı. Rum
kesiminin Türk tarafının
hak talep ettiği bölgeler-
de uluslararası şirketlere
arama faaliyetlerinde
bulundurması Türkiye ve
KKTC’nin tepkisine yol
açıyor.

¥ EmniyEt Genel müdürlüğü tara-
fından arnavutluk'un acil müdahale
Kuvvetlerine toplumsal olaylara
müdahale yöntemleri alanında eği-
tim verildi. Emniyet Genel
müdürlüğü ve türk işbirliği ve
Koordinasyon ajansı Başkanlığı
(tiKa) iş birliğinde yürütülen
"Uluslararası Polis Eğitimi işbirliği
Projesi" kapsamında düzenlenen

"toplumsal olaylara müdahale esas-
ları eğitimi (Çevik Kuvvet Eğitimi)"
programıçerçevesinde arnavutluk'un
farklı şehirlerinden 24 polise eğitim
verildi. Başkent tiran'daki Güvenlik
akademisi’nde düzenlenen sertifika
dağıtım törenine türkiye'nin tiran
Büyükelçiliği, arnavutluk Emniyet ve
Güvenlik akademisi yetkilileri ile eği-
time katılan polisler hazır bulundu.

5’te

Türk polisinden
Arnavutluk polisine eğitim

8’de
Sayfa 3’teRifat SAİT

ERKEN SEÇİM 
OLUR MU? (1)

Bayram değil seyran değil 
papa, komşu’yu neden öptü!
¥ KatoliK dünyasının
ruhani lideri Papa
Franciscus, Bulgaristan ziya
retinin ikinci gününde baş-
kent Sofya’da bir mülteci
kampını ziyaret ederek,
ülkedeki diğer ruhani
liderleri ile birlikte barış
duası okudu. Papa
Franciscus, Bulgaristan’ın

güneydoğusunda
Katoliklerin yoğun yaşadı-
ğı Rakovski kentini ziyaret
etti. Daha sonra başkent
Sofya’ya geçen Papa,
Devlet Mülteciler Ajansının
(DAB) düzensiz göçmenle-
re denetimli barınak sağla-
dığı bir mülteci kampını
ziyaret etti. 5’te

¥ Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Vakıflar Genel
Müdürlüğünce yeniden
inşa edilen Foça Alaca
Cami’nin açılışı dolayısıy-
la bulunduğu Bosna
Hersek’te basın mensup-
larıyla bir araya geldi.
Bakan Ersoy, Osmanlı
tebaasına ait bölgelerin
tamamında, Vakıflar
Genel Müdürlüğü, TİKA
ve Yunus Emre Enstitüsü
olarak yatırım yaptıkları-
nı, 6 ülkede toplam 49
proje sürdürdüklerini
belirtti.
Bosna Hersek’te 150 mil-

yon liralık yatırımlarının
bulunduğunu ifade
eden Ersoy, TİKA’nın
Bosna Hersek’te 850
projeyi sonuçlandırdığı-
nı, Yunus Emre
Enstitüsünün de yaklaşık
8 bin kişiye Türkçe eğiti-
mi verdiğini söyledi.
Ersoy, bölgede imar ve
restorasyon projelerinin
yanında gıda yardımı da
yapıldığını, Bosna
Hersek’te 39 bin, Balkan
coğrafyasındaki 6 ülke-
de toplam 159 bin yar-
dım paketinin ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldığını
anlattı. 3’te

Vakıflardan 
Balkanlar’da 

3 yeni proje
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul’un en gözde eğlence
merkezi İsfanbul’da bu yıl birin-
cisi düzenlenen Balkan Fest’te,

birbirinden renkli anlar yaşandı.
Cadde konseptiyle toplamda 600
bin metrekarelik bir alanda konum-
lanan ve birçok farklı mağazaya ev

sahipliği yapan İsfanbul Alışveriş
Merkezi’nde katılımcıların yoğun il-
gisiyle gerçekleşen “Balkan Fest”
dopdolu içeriğiyle misafirlerini
ağırladı. 

BaLKan LEZZETLERİ

Festivalde Balkanlar’ın asırlık lez-
zeti Boşnak Böreği için belirlenen 10

kişi kıyasıya mücadele etti. Yemesi
keyifli, yapması bir o kadar da zah-
metli Boşnak Böreği Yarışması’nın
birincisine sahnede ödülü verilirken
yarışma sonrası gerçekleşen folklor
gösterileri katılımcılara adeta Bal-
kan rüzgarını estirdi. Gece Balkan
müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı
Rumeli Ekrem’in sevilen şarkılarını
seslendirdiği konserle son buldu.

Festivalin ikinci gününde ise bando
ve folklör gösterileri hız kesmeden
devam ederken baharın gelişini
müjdeleyen ve her yıl olduğu gibi
bu yıl da heyecanla beklenen Hıdı-
rellez ritüelleri tanıtıldı. Festivalin
kapanışı ise Balkan müziğinin yük-
selen yıldızı Rumeli Yakup’un birbi-
rinden güzel şarkı ve sahne şovları
ile gerçekleşti.

Tiran'da okula
destek için Türk
ürünleri kermesi

İstanbul’un önemli merkezlerinden Eyüp’te yer alan İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde
Balkan kültürünün tüm renkleri, bu yıl ilk kez düzenlenen Balkan Fest’te sergilendi

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek,
Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kara-
dağ, Hırvatistan, Kosova ve Arna-

vutluk'ta yaşayan Müslümanlar ilk
teravih namazını kılarak ramazanı karşı-
ladı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile
aynı ismi taşıyan cami ilk teravih nama-
zını kılmak için gelen vatandaşları buluş-
turdu. Kosova'nın başkenti Priştine'deki
Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni dolduran
Kosovalı müminler yatsı ve teravih na-
mazlarını kıldı. Namaz sonrası müminler
salavatlar okudu, dualar etti.  Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi
Gazi Hüsrev Bey Camisi, ilk teravih na-
mazını kılmak için gelen Müslümanlarla
doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği
(Riyaseti) Başkanı Husein Kavazovic'in
kıldırdığı teravih namazına yüzlerce kişi
eşlik etti. Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; Kuzey Makedonya'nın başkenti Üs-
küp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ilk
teravih namazını eda etmek için gelen
müminlerle doldu. Cami içinde yer bula-
mayan cemaatin bir kısmı yatsı ve teravih
namazlarını cami avlusunda eda etti. Sa-
lavatlar okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himaye-
lerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da

"Türk ürünleri kermesi" düzenlendi

Batı Balkanlar’da
İlk teravİh

Romanya Başkonsolosluğundan 
hasta çocuklaR için Resital
Romanya İzmir Başkonsolosluğunca, Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi yararına resital düzenlendi.  Ahmet Adnan
Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen resitalden önce konu-
şan Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, Romanya'nın
yılın ilk 6 ayı için Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına seçildiğini
hem bu sebeple hem de 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olması dolayı-
sıyla  etkinliği organize ettiklerini ifade etti.

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Tiran Büyükelçi-
liği himayelerinde Arnavut-
luk'un başkenti Tiran'da

"Türk ürünleri kermesi" düzen-
lendi. Başkent yakınlarında bulu-
nan Sauk ve Zall Herr "Mustafa
Kemal Atatürk" okullarına destek
amacıyla düzenlenen kermese,
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir
Meta, Türkiye'nin Tiran Büyükel-
çisi Murat Ahmet Yörük ve eşi
Ayşegül Erdal Yörük ve diğer da-
vetliler katıldı. Büyükelçi Yörük,
burada yaptığı konuşmada, ker-
mesin yaklaşık 2 aylık bir çalışma
sonucunda ortaya çıktığını söy-
ledi. Kermeste günün sonunda
elde edilecek tüm gelirin Tiran'da
bulunan Mustafa Kemal Atatürk
ilkokullarının tadilat ve iyileştiril-
mesi için kullanılacağını kayde-
den Yörük, "Hafta sonunda
Tiran'a biraz  renk katmak istedik,
bir soluk getirmek istedik." dedi.
Türkiye’den çok değişik el sanat-

ları, Türk kültürünün tanıtılaca-
ğını aktaran Yörük, "Türk dış po-
litikasının en önemli
unsurlarından birisi, insanı mer-
keze alan, insanı öne çıkaran giri-
şimci bir dış politika anlayışımız
var. Bugün bu etkinlik vesilesiyle
hem mübarek Ramazan önce-
sinde böyle bir hayır amacını da
yerine getirmiş olacağız. Bu ker-
mesin tüm gelirlerini buradaki iki
ayrı Atatürk ilkokulları için kulla-
nacağız. Bu projelerimizin hayata
geçirilmesinde aynı zamanda bu-
rada bulunan Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-
nın desteğini alacağız." diye ko-
nuştu.  Ayşegül Erdal Yörük de,
Arnavutluk'u ve Arnavutları çok
sevdiklerini dile getirerek, "Yar-
dıma ihtiyacı olan her yerde biz
bu kermeslerimizi bu seneden
sonra inşallah rutin her sene bir
kez yapmayı düşünüyoruz. Tür-
kiye’den 15 tane üreten kadın fir-
mamız burada, buradaki
çocukları ve okulu desteklemek
için." ifadelerini kullandı.

Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
Balkan kültürü 
İstanbul’da yaşanıyor
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FOÇA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy,
Vakıflar Genel Müdür-

lüğünce yeniden inşa edilen
Foça Alaca Cami’nin açılışı
dolayısıyla bulunduğu Bosna
Hersek’te basın mensupla-
rıyla bir araya geldi. Bakan
Ersoy, Osmanlı tebaasına ait
bölgelerin tamamında, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü, TİKA
ve Yunus Emre Enstitüsü ola-
rak yatırım yaptıklarını, 6 ül-
kede toplam 49 proje
sürdürdüklerini belirtti.
Bosna Hersek’te 150 milyon
liralık yatırımlarının bulun-
duğunu ifade eden Ersoy, Tİ-
KA’nın Bosna Hersek’te 850
projeyi sonuçlandırdığını,
Yunus Emre Enstitüsünün de
yaklaşık 8 bin kişiye Türkçe
eğitimi verdiğini söyledi.
Ersoy, bölgede imar ve resto-
rasyon projelerinin yanında
gıda yardımı da yapıldığını,
Bosna Hersek’te 39 bin, Bal-
kan coğrafyasındaki 6 ülkede
toplam 159 bin yardım pake-
tinin ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıldığını anlattı. Bakan
Ersoy, Vakıflar Genel Müdür-
lüğünün ramazan dolayısıyla
bu ülkelerde yaklaşık 20 bin
ramazan paketi daha dağıta-

cağını bildirdi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
Türkiye’den Bosna Hersek’e
giden turist sayısının artması
için neler yapıldığının sorul-
ması üzerine Ersoy, Türk
Hava Yollarının yanı sıra özel
hava yollarının da Saraybos-
na’ya seferler düzenlediğini
söyledi.
Osmanlı ve Türk eserleri res-
tore edildikçe, turist sayısının
da arttığını dile getiren Ersoy,
“Bosna’dan Türkiye’ye de zi-
yaretler var. Geçen sene 85-90
bin civarında Bosna’dan ziya-
retçi aldık. Ortalama her yıl
yüzde 30-35 civarında ziya-
retçi sayısı artıyor. Hem iki

ülkenin Müslüman olması
hem de bizle olan tarihi bağ-
ları sayesinde, biz restoras-
yonları tamamladıkça
karşılıklı olarak bu trafik de
artıyor.” diye konuştu.

3 PROJE

Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Serdar Çam da
TİKA’nın ülkedeki hayvancı-
lığı geliştirme çalışmalarının
devam ettiğini belirterek mes-
lek edindirmeye ve üretime
dönük projelerin hayata geçi-
rildiğini ifade etti. Çam, Tİ-
KA’nın ayrıca pilot
bölgelerde küçük yatırımcıla-

rın turizm tesisleri kurmasına
yönelik çalışmalar başlattığını
bildirdi. Vakıflar Genel Mü-
dürü Adnan Ertem de Bal-
kanlar’da ecdat yadigarı
eserlerin restorasyonu kapsa-
mında bitirilen proje sayısının
7’ye ulaştığını, bu senenin ya-
tırım programına üç projenin
daha alındığını belirtti. Böl-
gede sürdürülen gıda yar-
dımlarının yanı sıra muhtaç
durumdaki Bosnalılara Bez-
mialem Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nde tedavi imkanı
sağlandığını anlatan Ertem,
Türkiye’de okuyan Bosnalı
çocuklara burs verdiklerini
kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdür-
lüğünce yeniden inşa edilen Foça Alaca Cami’nin açılışı dolayısıyla
bulunduğu Bosna Hersek’te basın mensuplarıyla bir araya geldi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’da
düzenlenen cumhur-
başkanlığı seçiminin

ikinci turunda, Makedonya
Sosyal Demokratlar Birliği
(SDSM) adayı Stevo Penda-
rovski, cumhurbaşkanlığı se-
çimini kazandığını açıkladı.
Başkent Üsküp’teki parti mer-
kezinde düzenlenen basın
toplantısında konuşan Penda-
rovski, herkesin cumhurbaş-
kanı olacağını ifade ederek,
vatandaşların bu seçimde bir-
likte ilerlemeye karar verdik-
lerini söyledi. Kuzey
Makedonya vatandaşlarının
etnik ve siyasi aidiyetlerinden
bağımsız olarak birleştiklerini
vurgulayan Pendarovski,
“Bana herkesin cumhurbaş-
kanı olmam için sorumluluk

ile görevi veren
tüm vatandaş-
lara, Makedon,
Arnavut, Türk,
Sırp, Ulah,
Roman, Boşnak
ve diğerlerine te-
şekkürlerimi su-
nuyorum.
Herkesin cum-
hurbaşkanı ola-
cağım.”
ifadelerini kul-
landı. www.time-
balkan.com’a göre: seçim
sonucuyla ülkenin ait olduğu
Avrupa Birliği (AB) ve NATO
ile ekonomik olarak gelişmiş
dünyaya doğru ilerlemenin
yolunun garantilendiğini
iddia eden Pendarovski, de-
mokratik seçimlere katılım ve
katkılarından dolayı diğer
adaylar Gordana Silyanovska
Davkova ve Blerim Reka’ya

teşekkür etti. Başbakan Zoran
Zaev da başarılı ve demokra-
tik bir seçimi geride bıraktık-
larını belirterek, Avrupalı bir
cumhurbaşkanı seçtiklerini
belirtti. Sonuçların, ülke va-
tandaşlarının zaferi olduğunu
ifade eden Zaev, “Bugünkü
seçimlerin sonucu daha da bü-
yüdüğümüzün, sorumlu karar
verdiğimizin ve ilerlemeyi
hak ettiğimizin kanıtıdır.

Bizim yerimiz NATO, Avrupa
Birliğindedir.” diye konuştu.
Ana muhalefetteki İç Make-
don Devrimci Örgütü-Make-
donya Ulusal Demokratik
Birliğinin (VMRO-DPMNE)
adayı Silyanovska Davkova
ise rakibinin kazandığını
ancak bireysel ve partisinin
adayı olarak mücadeleyi kay-
betmediklerini düşündüğünü
dile getirdi.

“Herkesin Cumhurbaşkanı
olacağım”

HALKBANK ÜSKÜp’E 
Girişimciliğe Katkı ödülü
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’da faa-
liyet gösteren Halkbank
AD Skopje (Halkbank

Üsküp) Orta ve Güneydoğu Av-
rupa’da girişimciliğin geliştiril-
mesine katkı sağlayanlara
verilen “Yüzyılın Yaratıcıları”
ödülüne layık görüldü. Başkent
Üsküp’te bir otelde düzenlenen
etkinliğe Kuzey Makedonya’nın
Dış Yatırımlardan Sorumlu Dev-
let Bakanı Elvin Hasan, yerli iş-
letmeler için yatırım ortamını
iyileştirmek için Regülasyonlar-
dan Sorumlu Bakanı Zoran Şa-
puriç, ülkedeki Türk kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri ile
çok sayıda davetli katıldı. Ulus-
lararası “Yüzyılın Yaratıcıları”
Komitesi Başkanı Sinişa Zaric,
yılda bir kere girişimciliğin ge-
lişmesine en büyük desteği
veren kurum ve kişileri ödüllen-

dirdiklerini kaydetti. Halk-
bank’ın ülkede faaliyet göster-
mesi ile birlikte bankacılık
hizmetlerinde de artış görüldü-
ğünü ifade eden Zaric, “Halk-
bank Üsküp 2018 yılında
Makedonya’daki bankacılık sek-
töründe girişimciliğin geliştiril-
mesinde öncü olarak kabul
edildi.” dedi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre: Halkbank Üsküp İcra
Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı
da girişimcileri destekleyen yatı-
rım olarak değerlendirilmiş ol-
manın kendileri için onur verici

olduğunu söyledi. Halkbank
olarak yaklaşık 25 yıldır Kuzey
Makedonya’daki ekonomik pa-
zarda faaliyet gösterdiklerini ak-
taran Sucubaşı, “Bu süreç
içerisinde mümkün olduğunca,
elimizden geldiğince ağırlıklı
olarak küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler başta olmak üzere Ma-
kedonya ekonomisine
elimizden gelen katkıyı sağla-
maya çalışıyoruz. Bunu bizim
söylememizden ziyade bunu
otoritenin söylüyor olması bizi
fazlasıyla mutlu etti.” diye 
konuştu.

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Tiran’da düzenlenen Brdo
Brijuni Zirvesi kapsamında Arna-

vutluk Başbakanı Edi Rama ile biraraya
geldi. www.timebalkan.com sitesinden
alınan bilgilere göre: Cumhurbaşkanı
Thaçi, Rama ile iki ülke arasında sınırların
kaldırılması gerekliliği konusunda uzlaş-
tıklarını belirtti. Görüşmeyle ilgili sosyal
medya hesabı üzerinden açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Thaçi, “Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama ile, iki ülke arasında sı-
nırıların kaldırılması gerekliliği yanı sıra,
Preşova, Medvece ve Bujanovça’nın Ko-
sova topraklarına katılması konusunu ele
aldık” ifadelerine yer verdi. Arnavutluk
ve Kosova bir süredir ortak bakanlar ku-
rulu toplantısı da yapıyorlardı.

Vakıflar Balkanlar’ı
himayesine alıyor Türkiye’de son dönemde

çok ilginç şeyler oluyor.
Düğmeye birileri çoktan

bastı da Reis’in siyasi dehası ve
milletimizin vakarlı duruşu, bazı
istenmeyenleri engelliyor. Fakat
sadece düğmeye basmakla
kalmayıp gaza da basıyorlar.
İçerden ve dışardan topyekûn bir
saldırı söz konusu. Özeleştiri
yapacaksak bu durumda bizim hiç
suçumuz yok mu? Var elbette. En
fazla kızdığım nokta da burası.
Bu köşede bunları sık sık yazıp,
tatlı uyarılarda bulundum. En
büyük problem zamanı geldiğinde
“kral çıplak” diyebilecek
yüreklikte, çıkarsız sağlam dava
adamlarının olabilmesi. Ama
maalesef kimi zaman yalakalık,
kimi zaman korkaklık, kimi
zaman çıkarcılık ya da mevcut
durumunu koruma endişesi, kimi
zaman da adam sendecilik
yüzünden “Kralım sen çok yaşa”
diyenlerin sesi çok daha fazla
duyuluyor. 

Hz. Ömer  (RA) örneği

İran Seferi, Hazreti Ömer’in
hilâfeti zamanında yapılmış ve
bol miktarda ganimet elde
edilmişti. Ganimetler arasında
kıymetli kumaşlar da vardı.
Harpten dönüldükten sonra
ganimetler ashap arasında
dağıtılmış ve herkes hissesine
düşeni almıştı.
Hazreti Ömer, kendisininki ile
oğlu Abdullah’ın kumaş
hissesini birleştirerek üzerine bir
hırka diktirdi.
Bir Cuma günü üzerindeki yeni
hırkasıyla hutbe irad etmeye
çıkıp:
_ “Ey mü’minler beni dinleyin
ve bana itaat edin” diye
seslendiği zaman, ashaptan biri
ayağa kalktı ve:
_ “Üzerindeki elbisenin hesabını
vermedikçe seni dinlemiyor ve
sana itaat da etmiyoruz. Çünkü
ganimetten bize düşenle bir
elbise yapmak imkânsızdı. Sen
nasıl oluyor da elbise olabilecek
kumaş alabiliyorsun” dedi.
Hazreti Ömer o ashabın
konuşmasını dinledikten sonra,
oğlu Abdullah’a:
_ “Ey Ömer’in oğlu kalk cevap
ver” dedi. Abdullah bin Ömer,
ayağa kalktı:
_ “Allah’a yemin ederim ki,
babamın üzerindeki kumaşın
yarısı benim hisseme düşen
kumaştır. Babam ikimizinkini
birleştirdikten sonra elbise yaptı”
diyerek meseleyi izah etti. 
Hazreti Ömer’in oğlunu
dinleyen sahabe tekrar ayağa
kalkarak:
_ “Ya Ömer, şimdi konuş. Hem
seni dinliyor ve hem de itaat
ediyoruz” dedi. Hazreti Ömer de
ancak ondan sonra hutbesini
okumaya devam etti.

REİS’E SORU
SORABİLMEK

Hz. Ömer (RA) daha yaşarken
cennetle müjdelenen 10 kişiden
biriydi. İslam’ın halifesi ve İslam
devletinin başkanıydı. Sert bir
mizacı vardı. Pek çok kişi ondan
çekinirdi. Cennetle müjdelenecek
kadar sağlam bu İslam Devletinin
başkanına böyle bir soruyu
sorabilmek büyük cesaret isterdi.
Ancak cesaretten ziyade, dava
adamı olmak gerekti. Mesela
böyle bir soruyu veya benzerini
külliyedeki bir kalabalık
toplantıda Reis’e sorduğunuzu
düşünün. Diyeceğim o ki; onu
seven ve saygı duyan etrafındaki
arkadaşlarımız soru sorabilsinler,
yanlış gördükleri şeyleri
uyarsınlar, tavsiyelerde
bulunsunlar. Bunu Allah rızası
için yapsınlar. 

BİZİ ŞİKAYET
EDENLERE SELAM

OLSUN!

Bunları neden yazıyorum biliyor
musunuz? Şimdi bu
yazdıklarımdan dolayı bazı at
gözü ile bakanlar, Reis’e gidip

bizi şikâyet edecekler. Rifat Sait,
sizi eleştiriyor efendim
diyecekler. Varsın yapsınlar.
Allah büyüktür. Biz yine doğru
bildiklerimizi yazıp,
söyleyeceğiz. Ama asla
saygısızlık yapmayacağız,
haddimize düşmez Allah korusun. 

KİBİRLİLER,
MUTEVAZI GİBİ

GÖRÜNÜYOR

Bilmiyorum yanındakiler Reisin
kendisine bazı şeyleri söyleme
cesareti bulabiliyorlar mı? Doğru
olanları tenzih ediyorum. Hepsi
değil ama Tayyip beyin etrafında,
parti üst kademelerinde, devletin
içinde, bürokraside bu davaya,
kendisine, ülkemize, İslam
âlemine büyük zarar veren bir
takım insanlar var. Bunlardan
bazıları çok yakın olanlar.
Kendisiyle beraber olduklarında
acayip mütevazı olan bu kişiler,
kendisinden aldıkları güçle,
dışarıda öyle bir kibirli insana
dönüşüyorlar ki, Allah korusun.
Bunların o yüzünü Reis görse
zaten gerekeni yapar. Ama
dediğim gibi içerde başka dışarda
başka stratejisi. Bizim eski
vekillerin whatsapp gruplarındaki
mesajlaşmaları istetip okumasını
istirham ederim. Eski vekillerin
telefonlarına çıkmayan, onları
adeta aşağılayan çok büyük
makamdaki insanlar büyük kul
hakkına giriyor ve küskünlüklere
neden oluyorlar. Anlatacağımız
çok şey var, burada yazmak
yanlış olur, sorulursa detaylı
anlatmaktan büyük mutluluk
duyarız. 

REİS’E GİDEN YANLIŞ
BİLGİLER

Bunların dışında seçim
dönemlerinde aday belirlemelerde
gerekli arkadaşlarımızla istişare
edilmemesi de küskünlüklere
neden oldu. Bırakın küskünlüğü
yanlış kararlar alınıp, istenmeyen
sonuçlar almamıza sebebiyet
verildi. Bu yanlış bilgiler Reis’e
de verilerek onu da yanılttılar
maalesef. 

BEKLENEN
MÜDAHALE

Bütün bu yapılanlar bazı
arkadaşlarımızı küstürdü. Bazıları
gönül koydular. Açıkçası her kes
Reis’ten sabırsızlıkla ve ivedilikle
müdahale bekliyor. AK Parti
içinde, seçimi de olumsuz
etkileyen böyle bir küskünlük
durumu var. Herkes Reis’i çok
seviyor ama müdahale gecikilince
ister istemez gönül koyup
mecburen köşesine
çekilebiliyorlar. Bunlar hainlik
yapmazlar ama kalplerindeki
kırgınlık dualarındaki aşkı azalttı.
Bu insanlarla acilen ahde vefa ile
gönül alma atağına geçmemiz
gerekiyor. 

HEM KAZANILAN HEM
KAYBEDİLEN BİR

SEÇİM

Geçtiğimiz yerel seçimleri,  analiz
yapmak isteğimizde zorlanıyoruz
zira tam olarak net değiller.
Oyların genelinde AK Parti
birinci parti. Cumhur ittifakı da
%52,4 ile güçlü durumda. Ama
İzmir, Ankara, İstanbul, Adana,
Mersin, Eskişehir, Aydın gibi
büyük şehirlerdeki durum AK
Parti açısından üzücü. Allah var
Şimdi bu durum seçimi gönülden
ve doyasıya kutlamamızı
engelliyor. Hem kazanılan hem
kaybedilen bir seçim.  Böyle
olunca, sonuçların bu şekilde
çıkmasına da kısmen etken olan
küskünlükler, seçim sonuçlarının
negatif etkisi ile olumsuz bir devri
daime maruz kalıp siyasi bir
psikolojik etkiye girdiler. Bu
psikolojik durum, etrafına
belirsizlik ve güvensizlik
salgılamaya başladı. 

DEVAM EDECEK...

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
ERKEN SEÇİM 
OLUR MU?

(1)
Rifat SAİT

Arnavutluk ve Kosova 
SINIRLARI KALDIRDI
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PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'daki NATO Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde görev yapan
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ta-

rafından ülkenin güneybatısında bulu-
nan Prizren şehrinde iftar programı
düzenlendi. Prizren'in Şadırvan meyda-
nında düzenlenen iftar programına,  Ko-
sova Kamu Yönetimi Bakanı
ve KosovaDemokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar,
KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Türk
Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan
Baş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolos-
luğu Muavini Cenk Şen katıldı. www.ti-
mebalkan.com’a göre; 300 kişilik iftar
programı kapsamında Doğru Yol Türk
Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları tara-
fından ilahi dinletisi sunuldu. Türk Tem-
sil Heyeti Başkanlığı, ramazan ayı
boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde
bin 500 kişiye 7 iftar sofrası kuracak.

Türk askerinden 
Prizren’de 
iftar programı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da Müslümanlar
İstanbul Eyüp Sultan
Vakfı tarafından Prişti-

ne’nin merkezinde kurulan
dev iftar çadırında ilk oruçla-
rını açtı. İlk iftar keyfini yaşa-
mak için bir araya gelen
Kosovalı Türk, Arnavut ve
Boşnak yaklaşık 2 bin Müslü-
man hep birlikte iftar yaptı.
İftar yemeğine vatandaşların
yanı sıra Türkiye’nin Priştine

Büyükelçisi Çağrı Sakar, Ko-
sova Meclisinde muhalefet
partilerinden Vetvendosje Ha-
reketi lideri Albin Kurti, Priş-
tine Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Mehmet Ülker ile
diğer yetkililer de katıldı. İfta-
rını Kosovalılarla birlikte açan
Büyükelçi Çağrı Sakar yaptığı
açıklamada, “İstanbul Eyüp
Sultan Vakfı’na çok teşekkür
ediyoruz, yıllardır Kosova -
Türk kardeşliğine sağladıkları
önemli katkıdan dolayı. Ra-
mazanın ilk gecesinde bu kar-

deşlik sofrasına oturmaktan
büyük mutluluk duyduk.
Eyüp Sultan Vakfını destekle-
yen tüm sponsorlara da bura-
dan teşekkürlerimizi
iletiyoruz.” ifadesini kul-
landı. Kosova’nın muhalefet
partilerinden Vetvendosje Ha-
reketi lideri Albin Kurti de, bu
gece aynı yemeği yediklerini,
herkesle eşit olduklarını belir-
terek, tüm Müslümanların Ra-
mazan ayını kutladı.
“Ramazan ayı sınavlar ayıdır.
Zihnimizin berrak olduğunu,
kalbimizin temizlendiği ve ru-
humuzun hafiflediği aydır”
şeklinde konuşan Kurti, bu
mübarek ayın Kosova için ha-
yırlı olmasını diledi. Eyüp Sul-
tan Vakfı Yönetim Kurulu
üyesi ve Balkanlar Koordina-
törü İskender Yanovalı da
Eyüp Sultan Vakfı olarak 12
yıldır kurdukları iftar çadırı-
nın dolu olmasından mutlu-
luk duyduklarını ifade etti. “

Kosova’da ilk iftar coşkusu

BERLİN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Ra-
mush Haradinaj, Berlin
Zirvesi’nde Kosova-Sır-

bistan diyaloğunun, Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve
Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron’un sorumlu-
luğu altında yürütülmesine
karar verildiğini söyledi. Ko-
sova’nın bölünme fikrinin bu
zrvede “gömüldüğünü ”  bir
kez daha tekrar eden Başba-
kan Haradinaj, “Berlin Zirvesi,
Kosova için çok yararlı ve ba-
şarılı bir toplantı oldu. Çünkü
diyalog süreci, Kosova’nın bö-
lünmesi de dahil olmak üzere
bir öneriyle zirveye gelinme-
sini planlayan Avrupa Birliği
(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi

Federica Mogherini’den
alındı” dedi. www.timebal-
kan.com’a göre; sorumlulu-
ğun şimdi Almanya
Başbakanı Merkel ve  Fransa
Cumhurbaşkanı Macron’da
olduğunu ve bunun en büyük
bir başarıyı  teşkil ettiğini kay-

deden Başbakan Ramush Ha-
radinaj, Kosova’yı  şaşırtabile-
cek kötü bir anlaşmanın
gündemden kaldırıldığını
vurguladı. Haradinaj, bu zir-
vede,  Kosova’nın bölünmesi
konusunda yapılan  tartışma-
lara son verildiğini söyledi.

“Diyalog süreci Merkel ve Macron’a geçti”

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ramazan faaliyetleri kapsamında
başkent Priştine'ye gelen vakıf
ekipleri, ülkenin 12 farklı yerle-

şim biriminde Türkiye'deki hayırsever-
lerin desteğiyle iftar sofraları kuruyor.
İftarlara Türkiye'nin Priştine Büyükel-
çisi Çağrı Sakar, Türkiye Maarif Vakfı
Kosova Direktörü Mesut Özbaysar,
Priştine Alauddin Medresesi Müdürü

Yakup Çunaku, Fushe Kosova Müf-
tüsü Pajazit Ternava ile burada faa-
liyet gösteren Türk sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve
vakıf gönüllüleri katılıyor. Ülke-
deki camilerde tertiplenen iftar-
larda vakıf bu yıl toplam bin 536
kişiyi Türkiye'nin desteğiyle kuru-
lan iftar sofralarında buluşturmayı
hedefliyor. Büyükelçi Sakar, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki

hayır sahiplerine desteklerinden dolayı
teşekkür etti. İftara katılmaktan duy-
duğu memnuni-

yeti anlatan Sakar, ''Türkiye Diyanet İş-
leri Başkanlığına ve TDV'ye buradaki
kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi
amaçlayan iftarları ve diğer tüm yar-

dım faaliyetleri için teşekkür ediyo-
ruz. Bu iftarlar kardeşliğimizi ve

dostluğumuzu pekiştirecek
çok önemli adımlardır. Bizler

bu iftarların da katkısıyla
Müslüman kardeşlerimizle
ramazan coşkusu yaşıyo-
ruz.'' dedi. Diyanet İşleri
Başkanlığı Din Hizmetleri

Müşaviri Nevzat Sabri Akın
da geleneksel olarak Koso-

va'da iftar vermeyi sürdürdük-
lerini dile getirdi.

TDV, KosoVa’DaKi
camileri mesken tuttu
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kosovalı ihtiyaç sa-
hibi yüzlerce Müslüman’ı ülke genelindeki cami-
lerde kurduğu iftar sofralarında buluşturuyor
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TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar'da bölgesel işbirliğini
artırmak amacıyla başlatılan
Brdo-Brijuni Süreci'nin "Liderler

Buluşması" Arnavutluk'un
başkenti Tiran'da başladı. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre; Arnavut-
luk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın ev
sahipliğinde düzenlenen
buluşmaya, PolonyaCumhurbaşkanı
Andrzej Duda, Kosova Cumhurbaş-
kanı Haşim Thaçi, Hırvatistan Cum-
hurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitarovic, Slovenya Cumhurbaşkanı
Borut Pahor, Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic,  Sırbistan Cumhur-
başkanı Alekdandar Vucic, Bosna Her-
sek Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Milorad Dodik ve konseyin
Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic'in yanı
sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fe-
derica Mogherini de katılıyor.

Arnavutluk’ta 
bölgesel işbirliği 
buluşması

SİBİU/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras, Türkiye’nin Kıbrıs
adası yakınlarındaki doğal gaz

arama faaliyetleriyle ilgili, “Avrupa
Birliği Türkiye’ye karşı net bir mesaj
yollamalı.” ifadesini kullandı. Tsipras,
Romanya’nın Sibiu kentinde düzenle-
nen gayriresmi AB Liderler Zirve-
si’nin ardından basına yaptığı
açıklamada, Doğu Akdeniz’deki geliş-
meleri Güney Kıbrıs RumYönetimi li-
deri Nikos Anastasiadis ile birlikte
zirvenin gündemine taşıdıklarını be-
lirtti.
Yunanistan’ın tezlerini zirvede anlattı-
ğını dile getiren Çipras, “Mayıs ve ha-
ziran aylarındaki zirvelerde, Türkiye
eğer tahrik edici tutumuna devam
ederse AB gerekli adım ve önlemleri
ele almalı. Türkiye, tek taraflı adımlar
yerine diğer Akdeniz ülkeleri gibi ma-
saya gelerek konuşmalı.” dedi.

Tsipras, Türkiye ile yaşanan mesele-
nin ikili değil bir Avrupa sorunu oldu-
ğunu, AB’nin Doğu Akdeniz’deki
enerji kaynaklarını ve jeopolitik çıkar-
larını koruması gerektiğini savunarak,

“AB Türkiye’ye karşı net bir mesaj
yollamalı.” ifadelerini kullandı.
Rum lider Anastasiadis de yaptığı
açıklamada AB’yi Türkiye’ye karşı
ortak harekete geçme çağrısında bu-

lundu. Anastasiadis, Türkiye’nin faa-
liyetlerinde yer alanlara karşı kısıtla-
yıcı tedbirler uygulanması gerektiğini
ileri sürdü. Türkiye, Barbaros Hayred-
din Paşa sismik araştırma gemisi ve
Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs adası ya-
kınlarında çalışmalara başlamıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da
yaptığı açıklamada tepkilere karşı,
“Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında
gerçekleştirmekte olduğu sondaj faali-
yetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı
aktörlerce yapılan açıklamaların kabul
edilmesi mümkün değildir.” ifadele-
rini kullanmıştı.
GKRY, ada çevresinde tek taraflı ola-
rak ilan ettiği 13 parseli uluslararası
şirketlere ihale ederek lisanslandırı-
yor.
Rum kesiminin Türk tarafının hak
talep ettiği bölgelerde uluslararası şir-
ketlere arama faaliyetlerinde bulun-
durması Türkiye ve KKTC’nin
tepkisine yol açıyor.

Yunan ve Rumlar Türkiye’yi 
AB’Ye şikAYeT eTTi

FOJİNİCA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fatih Sultan Mehmet’in 556 yıl
önce Bosna-Hersek’i fethin-
den sonra Fransisken rahip-

lere özgürlük bahşettiği ahidname,
Fojinica’daki yüksek tepe üzerine
inşa edilmiş Katolik manastırdaki
din adamlarınca asırlardır korunu-
yor. Manastırdaki müzede bulu-
nan özel bölmede muhafaza
edilen ahidname, Osmanlı’nın böl-

geden ayrılmasının ardından çok
sayıda savaş gören ve farklı dev-
letlerin idaresinde kalan Bosna-
Hersek’te bugüne kadar zarar
görmeden korunmuş durumda.
Müzede Fatih Sultan Mehmet’in
Fransisken rahiplere verdiği ahid-
namenin yanı sıra kaftanı da sergi-
leniyor. Araştırma yaptıklarını, o
dönemde kendilerinde kaftan bu-
lunmadığını belirten müze yetkili-
leri, kaftanı Fatih Sultan
Mehmet’in verdiğini düşündükle-

rini söyledi.
www.timebalkan.com’a göre; yet-
kililer müze hakkında şunları söy-
ledi: “1463’ten bu yana ahidname
ve kaftan burada. Sadece rahiplere
ait olan müzelerimiz var. Dört beş
yıl önce bu müze yapıldı. O zaman
asıldı buraya ikisi. O zamana
kadar sadece rahiplerin kendi mü-
zesinde duruyordu ve oraya
kimse giremiyordu. Bu müze ya-
pıldıktan sonra buraya çıkarttık ve
artık herkes görebiliyor.

Ahmet GÖKSAN

ÇÖZÜMÜN 
NEFRETİ

“Türk’ün 11 yıllık çilesini inkar edenler
11 yıl Türk’e yaptıklarını hak bilenler,
Türk’ün uluslararası toplantılarda söz
hakkını engelleyerek Kıbrıs’a sahip çıkan-
lar ve İslam Konferansını bile etkileyerek
Müslüman Türk halkını büsbütün sessiz ve
nefessiz bırakmak isteyenler dostumuz
olamaz”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

İngiltere’nin AB’den boşanma işlemi
şu ana dek kesinleşmemiş olsa bile
birlik ülkeleri arasında tartışma ko-

nusu olmaya devam ediyor. Boşanma işle-
minden sonra adı geçen ülkenin birliğe
yaptığı bütçe katkısının bundan sonra
diğer ülkelerce nasıl karşılanacağı tartışılı-
yor. İngiltere’nin boşanması sonrasında
İsveç’in yapacağı katkının 15 milyar Kron
olduğu belirtiliyor. İsveç’in bu bedeli öde-
mek için ya ek vergiler koyması veya sos-
yal yardımlarda kısıntıya gitmesi
gereekiyor. Bunun ötesinde birlikten ayrıl-
manın ne kadar doğru ve gerçekçi olacağı
tartışılıyor olması birliğin geleceğini de
tehdit ediyor. İsveç’in AB para birliği Eu-
ro’ya da katılmadığını kaydediyoruz. 

Emperyal ülkeler bugüne değin
kendi denetimleri altına aldıkları ülkelerin
gelişmesini sınırlı tutmalarına karşın bir
yandan da iç çatışmaları körükledikleri bi-
liniyor. Bununla yetinmeyerek halkını sö-
mürdükleri ülkelerde ‘Bize saldırı oldu’
gerekçesinin arkasına saklanarak katliam
yaptıkları da biliniyor. 13 Nisan 1919 tari-
hinde Hindistan’da İngiltere tarafından
düzenlenen Amritsar katliamının 100. yıl
dönümünde katledilenler anıldılar. Yaşan-
mış olan olayı özet olarak da olsa anımsat-
mak gerekiyor. Etrafı duvarlarla çevrili
olan Jallianwala Bagh isimli bahçede tu-
tuklanan önderlerinin serbest bırakılmaları
için gösteri yapıyorlardı. Silahsız olan ve
aralarında çocukların da bulunduğu gruba
İngiliz askerleri saldırarak katliam yaptı-
lar. Resmi makamlara göre ölenlerin sa-
yısı 379 kişi olarak açıklanırken
göstericilerin açıkladığı sayı ise binin üze-
rinde idi. İngiltere’nin bu güne değin ko-
nuya ilişkin olarak da özür dilemediğini
belirtmek gerekiyor. Bu olay aynı ülkenin
askerlerinin Kıbrıs Türk’lerine karşı yap-
tıkları 27 – 28 Ocak 1958 günkü saldırıyı
anımsatıyor. 
İ-kinci Paylaşım Savaşı sonrasında orta-
lıklara atılan Ermeni savları konusunda
Türkiye’nin özür dilemesi isteniyor. Aynı
yıllarda Almanya’da Hitlerin örgütlediği
Nazilerin yaptıkları için daha sonraları
özür dilenmişti. Özür dilenirken Alman
ulusu değil Nazilere suçlanıyordu. Ceza-
yir’de Fransız askerlerinin yaptıkları kat-
liam nedeniyle yine Fransız ulusu değil
katliam emrini veren General Salan suçla-
nıyordu. Osmanlının son döneminde ya-
pıldığı savlanan olaylar için de
Türkiye’nin özür dilemesinin söz konusu
olamayacağını kaydetmek durumundayız.   
Buna koşut olarak son yıllarda Türkiye ile
sorunu veya sıkıntısı olan ülkeler sıraya
girmiş gibi Türkiye’yi suçluyorlar ve par-
lamentolarından karar alıyorlar. Aldıkları
bu kararların uluslararası alanda hiçbir
yaptırım gücü yoktur. Aldıkları kararlarla
nefret ve kin söylemlerini öne çıkarıyor-
lar. Kendi iç sorunları unutturarak ucuz
kahramanlığa soyunuyorlar. 
BM Soykırım Sözleşmesinin 3.ve 4. mad-
deleri Soykırım suçunun kişisel olduğuna
ilişkindir. Türkiye’ye yönelik suçlamalar
yukarıda da belirttiğimiz gibi nefret dili-
nin kullanılmasıdır. Her yıl bu ve benzeri
suçlamalarla karşılaşmamanın yolu BM
kararlarını dikkate alarak karşı çıkmaktır.
Sessiz kalındığı sürece bu saldırılar son-
suz dek sürüp gidecektir.
BM Genel Yazmanı Bay Antonio Guter-
res 06 Ekim 2018 – 10 Nisan 2019 döne-
mine ilişkin Kıbrıs raporunu BM
Güvenlik Konseyi’ne sunarak görüşünü
bir kez daha resmileştiriyordu. Raporun
içeriğine bakıldığı zaman yıllardır söyle-
nenlerin ötesinde değişen yeni bir hususun
olmadığını görüyoruz. Farenin dağı bile
doğurmadığı gerçeği ile yüzleşiyoruz.
Karşımızdaki unsur sürekli olarak tik tak
değiştirerek zaman kazanıyor. Kurulması
düşünülen olası yeni yapıda Kıbrıs
Türk’lerinin eşitliği ile yönetime katılımı
konusunu kabul etmiyorlar. Bu koşullarda
egemenlik konusunun da gündeme taşın-
ması gerekiyor. 
Annan’ın belgesinin oylanmasının 15. yı-
lında federasyon olgusunun gündemden
kalktığı dünyada buralarda dolaşarak fazla
zaman yitirmemek gerektiğini düşünüyo-
ruz. Çekoslovakya modelinin nasıl çöktü-
ğünü hemen herkes biliyor. Bay
Guterres’in ısıtarak bu konuyu gündeme
taşıyor olması anlaşılır olmanın da ötesin-
dedir. Son açıklanan raporun karşımızdaki
unsura olumsuz tutumunuza devam edin
mesajını da verdiğini de düşünüyoruz.
Kıbrıs uyuşmazlığının çözümünün kuraca-
ğımız Ulusal Konseyde üretilecek öneri-
lerle olanaklı olacağının bilinmesi
gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Katolik dünyasının ruhani lideri
Papa
Franciscus, Bulgaristan ziyare-

tinin ikinci gününde başkent Sofya’da
bir mülteci kampını ziyaret ederek, ül-
kedeki diğer ruhani liderleri ile bir-
likte barış duası okudu. Papa
Franciscus, Bulgaristan’ın güneydo-
ğusunda Katoliklerin yoğun yaşadığı
Rakovski kentini ziyaret etti. Daha
sonra başkent Sofya’ya geçen Papa,
Devlet Mülteciler Ajansının (DAB)
düzensiz göçmenlere denetimli barı-
nak sağladığı bir mülteci kampını zi-
yaret etti. Papa
Franciscus, Bulgaristan’daki ziyareti-
nin sonunda başkent Sofya’nın mer-
kezinde, “Bağımsızlık” meydanında
düzenlenen dini bir törene katıldı.
Papa, bu törende ülkede temsil edilen
dinlerin ruhani liderleri ile birlikte

barış duası okudu. Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci’nin de katıldığı toplu duada
Papa Franciscus, “Sevgi ateşini taşı-
yan meşalemizle savaşların buzlarını
eritmek istiyoruz.” dedi. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre; Papa Fran-
ciscus, duanın okunduğu noktaya
yakın Ortodoks ve Katolik kiliselerin
bulunduğunu ve yakın mesafede bir
sinagog ve caminin yanı sıra Ermeni
kilisesinin de bulunduğunu belirtti.
Farklı dinlerin temsilcilerinin bu me-
kanlarda yüzyıllar boyunca buluştuk-
larını anlatan Franciscus, “Her
birimiz, nerede olursa olsun, Yara-
dan'a dönerek, ‘Tanrım, senin barışına
alet et’ diye dua edebilir” dedi. Vati-
kan’ın dini üstünlüğün kabul etme-
yen Bulgar Ortodoks Kilisesinin
ruhani lideri Patrik Neofit’in törene
katılmaması dikkati çekti. Papa Fran-
ciscus Makedonya'yı da ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, “Avrupa Birliği
Türkiye’ye karşı net bir mesaj yollamalı” dedi

Papa Franciscus Bulgaristan'da 
mülteci kAmPını ziyAret etti

“Fatih’in Ahidnamesi” 556 yıldır 
Bosna’daki manastırda korunuyor
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Aslında Kosova’da ya-
şananların Rus dış po-
litikası açısından

köklü bir kırılma anı oldu-
ğunu da görmek gerekiyor.
Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra eski etki  ala-
nında adım adım gerileyen
Rusya için Kosova’nın 2008
yılında bağımsızlığını ilan et-
mesi bardağı taşıran son
damla oldu. Nitekim Rusya,
aynı yıl içinde Güney
Osetya’daki krize doğrudan
müdahale etti. Bu müdahale-
nin ardından da Gürcis-
tan’daki Batı yanlısı
yönetimin devrilmesi için ge-
rekli siyasi zemini hazırladı.
Benzer bir zemin hazırlığı,
enerji kartı kullanılarak Uk-
rayna’da da gerçekleştirildi.
Turuncu Devrim ile iktidara
gelen Batı yanlısı yönetimin
toplumsal desteği kaybetmesi
sağlandı. Batı yanlıların yeni-
den iktidarı ele geçirmek için
sokağa dökülmesi ise Kı-
rım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın
Rusya tarafından desteklenen
ayrılıkçı gruplara iç savaşa
sürüklenmesiyle sonuçlandı.
Tüm bunlar eski Sovyet ala-
nında Rus etkisini artırsa da
Balkan ülkelerini Rusya’ya
karşı konsolide etti.
Elbette Rusya’nın Balkan-
lar’daki etki alanını yitirme-

sinde bölge ülkelerinin ikti-
sadi beklentilerin payı
büyük. Bölge ülkeleri, ekono-
mik zorlukları aşmak için AB
üyeliğine bel bağ- lamış du-
rumda. Ekonomik açıdan çal-
kantılı bir dönem geçiren
Rusya’nın ise bu ülkelere
daha fazla yatırım, ucuz
kredi veya hibe yardımlar
sağlaması bugün için zor gö-
rünüyor.
Rusya’nın elinde ‘yumuşak
güç’ dışında kalan tek kart ise
enerji. Zira Vladimir Putin’in
iktidara gelmesinden bu
yana, Rusya’nın sahip ol-
duğu petrol ve doğalgaz re-
zervleri sadece ekonomik bir
girdi kalemi olarak değil aynı
zamanda bir dış politika ens-
trümanı olarak da kullanılı-
yor. Aslında bütün Avrupa,
Rusya’dan gelen doğalgaza
bağımlı durumda. Avrupa
Birliği de uzun süredir bu ba-
ğımlılığı azaltmak için arz çe-
şitliliğini artırmanın yollarını
arıyor. Avrupa içinde doğal-
gaz konusunda Rusya’ya
olan bağımlılık, kıtanın doğu-
suna doğru geldikçe daha da
artıyor. Rus doğalgazına en
bağımlı ülkeler ise Balkan
coğrafyasında. Yüzlerini
Brüksel’e dönen Balkan ülke-
leriyse bu konuda Batı Av-
rupa ülkelerinin ikiyüzlü

tutumundan şikâyetçi.
Bunun en somut örneği, rafa
kaldırılan Nabucco projesi.
Balkan coğrafyasının enerji
ihtiyacına yönelik tedariki,
Hazar havzasındaki hidro-
karbon kaynaklarıyla çeşit-
lendirmeyi hedefleyen bu
proje, Batı Avrupa ülkelerinin
finansman yükünü karşıla-
mak istememesi yüzünden
rafa kaldırılmıştı.
Bugün bölge ülkeleri TANAP
projesi ile Türkiye’den üze-
rinden gelecek Azerbaycan

doğalgazını dört gözle bekli-
yor. Ancak TANAP, Balkan
coğrafyası için temel tedarik-
çinin Rusya olduğu gerçeğini
değiştirmiyor. Bu nedenle de
Balkan ülkelerinin liderleri,
siyasi sorunlarla enerji alışve-
rişini ayrı başlıklar olarak de-
ğerlendiriyor. Rusya ise enerji
kartını kullanarak Balkan ül-
kelerinde kaybettiği mevzi-
leri geri kazanmanın peşinde.
Ancak Batı’nın son dönem-
deki yaptırımları Rus enerji
sektörünü zorluyor. Rusya,
mali sıkıntılar nedeniyle Tür-
kiye ve Ukrayna güzergâhla-
rını devre dışı bırakacağı
Güney Akım projesinden
vazgeçmek zorunda kalmıştı.
Güney Akım’ın boşluğunu
dolduracak Türk akımı pro-
jesi ise hem Türkiye’nin
enerji koridoru olma iddia-
sını güçlendiriyor hem de
Balkan ülkelerinin enerji ihti-
yacını karşılama konusun-
daki endişelerini gideriyor.

RUSYA’NIN KRİZİ

Rusya’nın geçmişi; kendisini,
Batılı ya da Batı’ya rakip bir
güç olarak gördüğü tarihi dö-
nemlerden oluşuyor. Çarlık
Rusya’sından bu yana süre-
gelen bu ikilemi bugün “Av-
rasyacılar” ve “Atlantikçiler”
başlığı altında görmek müm-
kün. Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasının ardından
işbaşına gelen Boris Yelt-
sin döneminde uygula-
nan Atlantikçi
politikalar Rus halkı
açısından hayal kı-
rıklıklarıyla sonuç-
landı. Özellikle
Vladimir Putin’in
iktidara gelişinden
bu yana Atlantikçi
eğilimlerin siyaset
sahnesinden silin-
diği ve Avrasyacı
bakış açısının Rus dış
politikasını domine ettiği
aşikâr. Öyle ki bugün
Rusya’da toplumsal tabana
sahip üç büyük siyasi parti
de Avrasyacı bir çizgiyi savu-
nuyor. Ancak her biri ‘Avras-
yacılık’ kavramını farklı
biçimlerde tanımlıyor. Pu-
tin’in Birleşik Rusya Partisi
daha çok kültürel ve jeopoli-
tik bir yorumlamaya sahip.
Komünist Parti, bu kavramı
sosyalist bir iktisat teorisiyle
ilişkilendirirken, Jirinovs-
ki’nin lideri olduğu ve is-
miyle tezat biçimde aşırı
sağcı bir çizgi izleyen Liberal
Demokrat Parti ise Rus kimli-
ğini öne çıkaran bir tanım-

lama yapmayı tercih ediyor.
Avrasyacı yaklaşımın Rus ya-
yılmacılığını savunan popü-
list temsilcisi Aleksander
Dugin’in ileri sürdüğü tezler,
Rusya’nın mevzi kaybetse de
Balkanlar’dan tümüyle çekil-
meyi göze alamayacağını
gösteriyor. Dugin Balkan-
lar’da; kuzeyde Sırpların ve
kısmen de Bulgarların Avras-
ya’nın itici gücü sayılabilece-
ğini, Yunanistan’ın da daha
güneyde önemli olduğunu ve
Ortodoks Rusya ile inanç ya-
kınlığı çerçevesinde Balkan-
lar’ın kuzeyi ile birleştirici
entegrasyon projeleri gerçek-
leştirilmesinin yararlı olaca-
ğını belirtmektedir. Ayrıca
uzak gelecekte Avrasya eği-
limli Balkan Federasyonu ta-
savvur edilebilirse bunun
jeopolitik programının asgari
olarak, Sofya-Moskova-Belg-
rad-Atina şeklinde doğru ol-
mayan bir eşkenar dörtgenin
oluşturulması şeklinde for-
müle edilebileceğini dile ge-
tirmektedir.
Ancak ne var ki Dugin’in
bahsettiği bütün bu Balkan
başkentleri uzunca bir süre-
dir yüzlerini Brüksel’e çevir-
miş durumda. Bu, tarih
boyunca büyük güçlerin re-
kabet alanı olan Balkan coğ-
rafyasında ibrenin artık Batılı

güçlerden yana olduğunun
en açık göstergesi. Rusya’nın
bir güç sembolü olarak pa-
zarladığı “Putin imajı” bile
bu ülkeleri Batı ile girdikleri
işbirliğinden vazgeçirecek bir
etkiye sahip değil. Balkan-
lar’da enerji dışında reel poli-
tikaya dair bir dış politika
enstrümanı üretemeyen
Rusya, tüm bölge ülkelerinde
sistemin dışına itilmiş marji-
nal grupları desteklemeyi
sürdürüyor.
Çarlık Rusya’sı ve Sovyet dö-

nemindeki siyasi bağlarla kı-
yaslandığında da Rusya’nın
Balkan coğrafyasındaki etkisi
yakın tarihte hiç olmadığı
kadar gerilemiş bir halde. Gi-
dişatı  terse çevirmek ise Rus-
ya’nın küresel bir aktör
olarak uluslararası arenaya
dönme iddiasının altını ne
kadar doldurabileceğiyle il-
gili. Özellikle Ukrayna ve Su-
riye’deki gövde gösterisinin
ardından, Kremlin yönetimi-
nin dozu giderek artan güçlü
siyasi söylemini, ekonomik
ve tek- nolojik bir altyapıyla
destekleyip destekleyemeye-
ceğine ilişkin ciddi soru işa-
retleri mevcut. Rusya’nın
izlediği enerji ihracatına da-
yalı ekonomi modeline yöne-
lik ülke içinde başlayan
eleştiriler bu konuda parlak
bir tablo çizmiyor.
Son çeyrek asır dikkate alın-
dığında Rusya’nın Balkan-
lar’a olan tarihi ilgisi,
Moskova’dan çok Balkan ül-
kelerinin işine geliyor. Avro-
Atlantik kuruluşlarla
bütünleşmek isteyen Balkan
ülkeleri, yeri geldiğinde Rus-
ya’nın bu ilgisini Batı’ya karşı
bir dış politika kartı olarak
kullanmaktan da çekinmiyor.
Bölge ülkeleri, buna rağmen
Rusya ile girdikleri konjonk-
türel işbirliğini de asla bir
stratejik ortaklık olarak ta-
nımlamıyor. Bu açıdan bakıl-
dığında Rusya’nın
Balkanlar’daki pozisyonunu
Soğuk Savaş’ın ardından Ba-
tı’ya kaptırdığını da kabul
etmek gerekiyor.
Rusya’nın elindeki imkânlar
şimdilik bu gidişatı tersine
çevirmek için yeterli görün-
müyor. Bu durumda Rusya,
geçmişteki kader birliğine
vurgu yapan söylemini koru-
yarak ve enerji kartını daha
fazla kullanarak Batı’nın hata
yapmasını beklemek zo-
runda. Eğer NATO vaat ettiği
güvenlik şemsiyesini sağlaya-
maz ve AB de Balkan ülkele-
rinin ekonomik refaha
yönelik beklentilerini karşıla-
yamazsa, bölge ülkelerinde
yeni bir arayış başlayabilir.
Brexit ile AB içinde iyice su
yüzüne çıkan çatlaklar ve va-

roluş krizi, Trump’ın müt-
tefiklerini kızdıran

tavırlarıyla NATO
içinde başlayan hu-
zursuzluklar, Rusya
açısın- dan Balkan-
lar’a dönüş için bir
umut ışığı. Ancak
bu tablo, belirleyici
gücün artık Rusya
olmadığının da gös-

tergesi.
Yine de Balkan ülkele-

rinin Rusya’yı tümüyle
kaybetmeyi göze alama-

yacağını söylemek de yanlış
olmayacaktır. Çünkü Krem-
lin, sayıca giderek azalsa da
toplumun bazı kesimlerinin
gözünde halen gerçek bir
hami olma konumunu koru-
yor. Gürcistan, Ukrayna ve
Moldova örnekleri ise
Rusya’nın bu kesimleri kulla-
narak kargaşa yaratma ve bu
ülkelerdeki iç siyaseti dizayn
etme konusunda ne kadar
mahir olduğunun kanıtı.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Balkanlar’da küresel rekabet
ve Rusya’nın mevzi kaybı
Rusya’nın Balkanlar’da izlediği stratejilerden biri de bu milliyetçi grupların korkularını

diri tutmak. Aslında bütün Avrupa, Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı durumda
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Dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini her
geçen gün değişen gündemden anlaya-
biliyoruz. Gün geçmiyor ki, yeni bir

hâdise olmasın, yeni bir dert eklenmesin haya-
tımıza. Bizi yakından-uzaktan ilgilendiren
konular gelip gündemimize oturuyor. Ne
zaman mühim bir konuyu yazmaya niyetlen-
sem, yeni gelişmeler sabote ediyor kendi gün-
demimizi. Aklımdaki konu günümüz çocukla-
rın ve çocukluğunu yaşamaya çalışan küçük
bedenlerin ahvâli. Ancak nasıl ki bazen önemli
bir konuyla uğraşırken yanımıza gelip soru
sormaya çalışan çocuğumuza “dur şimdi daha
önemli meseleler var” diyorsak, bu konuyu da
öyle erteledim. Oysaki geleceğimiz için onlar
çok daha mühim.
Geçenlerde çocukluğumu yaşadığım, büyüdü-
ğüm, benim güvenli bölgem olan mahallemde
dolaşırken etrafta koşuşan çocuklara pek rast-
layamadım. O mahalleden geçerken, farkında
olmadan bana neleri öğrettiğini, nasıl korun-
mam gerektiğini, nelerden beslendiğimi, neler-
den korktuğumu ve zamanla bu korkularımı
nasıl yendiğimi bana anlatmaya başladı. Bir
anda istedim ki, tüm çocuklar bizim eski
çocukluğumuzu yaşasın, onlar da özgür olsun.
Özgürler mi, yeterince ya da bu özgürlükten ne
anlıyoruz biz. Özgür çocuk her istediğini yaptı-
ran değil, kendi çocukluğunu özgürce yaşayan
çocuktur. Bizler bu önemli bir evrede ne kadar
özgür bırakıyoruz acaba onları. “Daha ne olsun
ki, her istediği oyuncağı alıyoruz, istediği
parka götürüyoruz, zaten onlar çocuk, fazla da
şımartmamak gerek, sonra tepemize çıkarlar,
evin içinde özgür olsunlar yeter” diyoruz belki.
Sokak hayvanları için verdiğimiz mücadeleyi,
hatta onları bile kendi tabii ortamlarından alıp
evimizde daha güvenli diye sakladığımız bir
dönemde, çocuklarımızı kendi doğal ortamla-
rında büyütebiliyor muyuz?

ÇOCUĞUN DOĞAL ORTAMI

Bütün hayatımız boyunca çalışıp duruyoruz.
Kalabalık bir aile içinde büyüdüysek, bir gün
kendi evimizi almak için gecemizi günümüze
katıyoruz. Onlara bir ev bırakalım diye buna-
lımlı dünyanın içinde hep daha çok çalışıyo-
ruz, zamanımızın çoğunu onlara daha güzel bir
“gelecek” yaşatmak için harcıyoruz.
Küçük bir evse içinde bulunduğumuz, daha
konforlu bir eve sahip olmak için didinip duru-
yoruz. Yetmiyor, koca koca sitelere göz diki-
yoruz: Bekçisi olsun, akıllı ev olsun, hatta ev
kendi kendini kilitlesin.
Çamaşır makinesi yetmiyor, kurutma makine-
miz de olsun, elektrikli süpürgeler çok ses
çıkarıyor, sessizi olsun, her şey dokunmatik
olsun, çocuğa babaanne bakamaz, eğitimli
bakıcısı olsun, onun da bir diploması olsun vs.
Evet, anne ve babalar güzel bir “gelecek” için
çalışıyor ne de olsa. Yıllar sonra kendi velileri-
ni tanıyamayacak çocuklar yetiştirdiğimizin
farkında değiliz çok kere. Dur şimdi daha
önemli meselelerimiz var değil mi? Onları
daha büyük bir eve hapsetmek için daha çok
çalışmamız gerek.
Çocuğun doğal ortamı sadece evi değil oysa
dikkat ederseniz, son dönemde bir sürü hasta-
lık türedi. Çocuklarımızı uyuşturuyorlar, ikide
bir psikologlara müracaat edenler var, eczane-
den bir sürü ilaç ile evine dönüp çocuğun ağzı-
na ne olduğunu bilmediğimiz hapları içirtiyor-
lar. Hiperkatifse ver sakinleştiriciyi, uyuşuksa
ver enerji ilacını. Asperger sendromu varmış,
neymiş, sosyal ipuçlarını seçememe, sohbete
başlama veya sohbeti sürdürme gibi doğuştan
gelen sosyal becerilerin eksikliği, rutinin dışın-
da oluşan değişikliklerden hoşlanmama vs.
gibi belirtileri varmış.
Obezite, uyku bozukluğu, otizim, dikkat eksik-
liği, ardından çocuklardaki şeker hastalıkları,
bilmem ne sendorumu gibi durumlarda doktor-
ların kapıları çalınıyor.
Eskiden ağaçtan düştüğümüzde acile gidilirdi.
Şimdi sanal ortamda yalan kişilikler ediniyor-
lar, mahalledeki su savaşının yerini pubg
oyunları, momo ya da mavi balina oyunları ile
tuhaf intiharlara şâhit oluyoruz. Ünlü youtuber-
lara özenip mahremlerini dünyaya açıyorlar,
tiktok gibi tuhaf şeylerle salaklaşıyorlar.
Çocuklarımızı bir akvaryumun içinde büyüt-
mekten vazgeçelim. Kurslara götürmek için
sabah akşam koşturmaktan vazgeçelim.
Bakınız bir sürü âlim kişi çok güzel okullarda
okumadı, normal bir eğitim aldı.
Çocukluklarına bakarsanız belki de bir köyde
büyüdü. Ağacı sevdi, köpeği sevdi, kuzu ile
koştu, arkadaşlarıyla mahallenin içinde hayata
hazır oldu. Mahalleyi kaybedip mahallenin
ağabeyleri de sitelere yerleştikten sonra, yerine
akıllı evlerde “bekçili” ortamlarda sadece tuhaf
hastalıklar ürettik.
Çocukların doğal ortamı, akraba ile kaynaş-
mak, dede ve ninelerin kucağında masal dinle-
mek, mahalle oyunlarında dizlerini kanatana
kadar oynamaktır. Enerjisini öyle atar, eve
gelince uslu çocuk olur çünkü gün boyu yorul-
muştur. Şimdiki çocuklar öyle veya böyle
demeyin, onlara neleri sunduk ona bakın.
Çocuk her zaman çocuktur. Umarım yeniden
mahallelerde çocuk cıvıltıları duyarız, özellikle
büyük şehirlerde yetişen tüm çocuklar mutsuz.
Oyuncak alarak bu mutsuzluğu gideremezsi-
niz. Mahallenize dönün ve biraz nostalji yaşa-
yın, yarın çok geç olabilir... 

www. timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır.

Leyla Şerif EMİN

MAHALLEMİZE
DÖNME 
VAKTİ

TİKA’dan Valandova Belediyesi’ne
Hıdırellez Şenlİğİ coŞKusu
Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 28'inci
Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır
Belçika’nın başkenti Brüksel’de resmi bir törenle kardeşlik ve işbirliği anlaşmasını imzaladı

    

VALANDOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın güneydo-
ğusundaki Valandova şehrin-
de, 28'inci Uluslararası

Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi
açılış töreni düzenlendi. Valandova'ya
bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen
şenliğin açılış törenine, Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan
Şener, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, Makedonya'nın Dış
Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı
Elvin Hasan, Valandova Belediye
Başkanı Pero Kostadinov, Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan
Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP
Milletvekili Saffet Sancaklı, TİKA
Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire
Başkanı Mahmut Çevik ile Kuzey
Makedonya'dan milletvekillerinin
yanı sıra Türk kurum ve kuruluşları-
nın temsilcileri ve çok sayıda vatan-

daş katıldı. İhsan Şener, burada yaptı-
ğı konuşmada, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın selamlarını ileterek, şenli-
ğin 28 yıldır düzenlenmesinde katkı
sağlayanları tebrik etti. İnsanların bir-

birlerini daha kolay anladığı, kültür-
lerini daha rahat yaşadıkları bir döne-
me girildiğini kaydeden Şener, iki
ülke hükümetleri olarak yeni kültürel
birikimleri çoğaltmak üzere çalışan
her türlü resmi ve sivil örgütlerin
çoğalması ve güçlenmesi için destek
vermeye devam edeceklerini söyle-
di.TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa
Daire Başkanı Mahmut Çevik ise
yerel halkın 2 bin yıllık Türk tarihine
ve Türk devlet geleneğine sahip çık-
tıklarını kaydetti. Rumeli'deki kültü-
rel mirasa ve soydaşlara sahip çıktık-
larını belirten Çevik, "Buluştuğunuz
farklı medeniyetlerin köprüsü oldu-
nuz. Sizler Rumeli havzasını barış ve
esenlik yeri haline getirdiniz." dedi.
Valandova Belediye Başkanı
Kostadinov da festivale katılmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
festivalin Kuzey Makedonya'nın
değerlerini tüm dünyaya tanıttığını
söyledi. 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edremit Körfezi Motosiklet
Kulübü ve Midilli Motosiklet
Kulübü’nün motosiklet tutkunla-

rı, Foça’da mola verdi. Foça Belediye
Başkanı Fatih Gürbüz, Edremit Körfezi
Motosiklet Kulübü Başkanı Nuri
Kesim, körfez kulübü motosikletçileri
ve Midilli Motosiklet Kulübü üyeleri
ile başkanlık makamında görüştü.
Midilli ve Edremit Körfezinden gelen
motosiklet tutkunlarını Foça’da görme-
nin kendilerini çok mutlu ettiğini belir-
ten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz,
misafirleri ile bir süre sohbet etti.
Özgürlük tutkunu tüm Motosikletçileri
Foça’yı görmeye davet eden Belediye
Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘Yunanistan
Midilli ve Edremit Körfezinden gelen
dostlarımızla birlikte Foça’da
Uluslararası Motosiklet Festivali yap-
mak isteğindeyiz. Motosiklet
Festivalinin keyif ve eğlencesi birlikte
yaşayacağız’’dedi. Edremit Körfezi
turu yaptıktan sonra Foça’ya ulaşan
Motosiklet tutkunları, ilçenin doğal ve
tarihi zenginlikleri ile yöresel mutfak
lezzetlerini keşfettikten sonra, Selçuk-
Efes’e ulaşmak üzere yola çıktılar.

BALIKESİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Boşnak Halkına bir asrı aşkın
süredir yurt olan Ayvalık
Küçükköy’de, Balkan ülkele-

rinin Hıdırellez’i olarak nitelendi-
rilen Geleneksel Boşnak Teferiç
şenlikleri yapıldı. Ayvalık
Belediyesi ile Küçükköy Birlik ve
Dayanışma Derneği işbirliğinde 4.
Teferic Şenlikleri Halil Başyazgan
Cumhuriyet Kültür Merkezi’nden
Küçüköy Merkeze yöresel müzik
grubu Brateband eşliğinden yürü-
yüş düzenlendi. Folkloru, mutfağı
ve sosyal yaşamı ile Boşnak kültü-
rünün korunması ve tanıtılmasının
amaçlanan şenliğe, Ayvalık
Kaymakamı Gökhan
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin, Jandarma
Komutanı Özay Dörttepe, Pendik
Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Başkanı
Erdoğan Erden ve çeşitli illerden
gelen Boşnak dernekleri ile sayısız
vatandaş katıldı.

GÖÇLERİN KENTİ

“Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, Geleneksel Boşnak Teferiç
Şenlikleri ile ilgili yaptığı konuş-
mada ‘’ Ayvalık bildiğiniz gibi bir-
çok coğrafyadan göç almıştır. Bu
coğrafyaların farklı kültürlerinden
beslenen bir kenttir.  Bu kültürlerin
hepsini koruyup geleceğe aktar-
mak yerel yönetimler olarak bor-
cumuzdur. Ayvalık yaşayan tüm
kültürleriyle güzeldir ve tüm kül-
türleriyle yaşayacaktır. Bildiğiniz
gibi 1912’de ki Balkan savaşı sıra-
sında, Balıkesir bölgesine Boşnak
mübadilleri zorunlu göç etmişler-
dir. Fakat Küçükköy’ümüzün mer-

kezine Boşnak halkının yerleşmesi
ve yer edinmesi 10 yıllık bir süreci
almıştır. 1918 yılında Birinci
Dünya Savaşında bölgede rum
halkının hareketlenmesi ve Boşnak
halkının can güvenliği kalmaması
nedeniyle; Boşnak Halkı Bursa
sınırlarına kadar geri gönderilmiş-
tir. Fakat kısa süre bu topraklarda
yaşamış olan Boşnak halkı vatan-
severliğini göstererek Yarbay Ali
Çetinkaya ile birlikte hareket etmiş
ve 15 Eylül 1922  de,
Ayvalık’ımızın düşman işgalinden
kurtulmasında büyük rol oyna-

mışlardır. Bu tarihten itibaren
Küçükköy ‘e yerleşen Boşnak halkı
Türkiye Cumhuriyetinin kurulma-
sıyla yeni kimliklerine sıkı sıkıya
tutunmuşlardır.’’ Başkan Mesut
Ergin sözlerini Çalsın akerdeonlar,
eğlenme zamanıdır  .  Şimdi bura-
da hep beraber, tüm Ayvalık
“bahara merhaba” diyelim! Nice
baharlarımız olsun! diyerek
tamamladı. Başkan Mesut Ergin
ardından  Pendik Bosna Halk
Oyunları derneği Folklor ekibi ve
Güreleler halk oyunları derneği
ekipleri sahne aldı.

Ayvalık Belediyesi’nden 4. Teferiç Şenliği

Kırcaali’ye Brüksel’den kardeş geldi

BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İmza törenine Bulgaristan’ın Brüksel
ve Lüksemburg Büyükelçisi Maya
Dobreva, Avrupa Milletvekili

Necmi Ali, Kırcaali Hıristiyan Cemaati
Başkanı Otets Petır, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmed, belediye ve
yerel meclis temsilcileri katıldı. Emir
Kır, Kırcaali’ye yapmış olduğu ziyaret-
ten çok etkilendiğini belirtti.
Brüksel’de de uygulanabilecek olan
birçok girişim ve iyi uygulamalar
olduğunu belirtti. Bölgedeki farklı
etnik kökenlerden ve dinlerden insan-
ların barış içinde yaşamalarından çok
etkilendiğini belirtti. Bulgaristan’dan
döndüğü zaman, Brüksel’in Saint-
Josse belediyesindeki dini cemaatler ile
bir araya gelerek, meslektaşı Hasan
Azis’in Kırcaali’de uyguladığı etnik

modelini orada da uygulamaya başla-
dığını söyledi. www.timebalkan.com’a
göre; Emir Kır, kardeşlik anlaşmasının
idari hizmetler anlaşması ile başladığı
için memnuniyetini dile getirerek, bu
anlaşmanın formalite olmadığını
belirtti. Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis sıcak karşılamadan dolayı
ve Kırcaali’ye görülen ilgiden dolayı
meslektaşına teşekkür etti. Müh. Azis,
“12 yıl Avrupa Birliği üyeliğimizden
sonra Avrupa’nın başkenti ile kardeş
olmamız çok doğaldır. Biz bu kardeşli-
ğin gerçekleştirileceğine emindik.
Çünkü Avrupa’nın başkenti sadece
Brüksel değil, Avrupa’nın başkenti
tüm Avrupalılarının yaşadığı bölgeler-
dir. Bunların arasında Saint-Josse,
Sofya ve Kırcaali de yer almaktadır.
Kırcaali hoşgörü başkenti olarak anıl-
maktadır. Burada belediye başkanı,

papaz ve müftü hep beraber bir araya
gelip kahve içiyor. Kırcaali birliğin ve

hoşgörünün modelini temsil etmekte-
dir” dedi.

Yunan motosiklet 
tutkunları Başkan 
Gürbüz’ün konuğu oldu
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Kıbrıs Rum Yönetimi lideri
Nikos Anastasiadis, her za-
manki yalanlarına dün bir tane

daha ekledi. Yaptığı açıklamada, “En
kısa zamanda çözümü isteyenler Kıb-
rıslı Rumlardır. 42 yıl geçti ve geçen
zaman olumsuz olgular yarattı” diye-
rek hem Rum siyasiler arasında en çok
yalan söyleyen Tassos Papasopulos’un
yalan söyleme rekorunu egale etti,
hem de tüm müzakere sürecini başın-
dan beri günbegün yaşamış olan bizleri
de enayi yerine koydu. Tassos Papado-
pulos, Rum Yönetimi Başkanlığı döne-
minde Kıbrıslı Türklerin gözlerinin
içine baka ve yüzü de hiç kızarmadan
“1963-1974 yılları arasında hiçbir Kıb-
rıslı Türk, Rumlar tarafından öldürül-
medi” diyerek asrın yalanını
patlatmıştı. Tassos Papadopulos’un
Makarios Yönetiminin Kıbrıs adasın-
daki yaşayan Türkleri yok etmek için
1962 yılında hazırlattığı “Akritas
Planı”nın mimarı olduğunu bilmesem,
Rumların Türklere saldırdığı 21 Aralık
1963 tarihinden 4 Mart 1964 tarihine
kadar 103 Türk köyünü yakıp yıktıkla-
rını, evlerini yağmaladıklarını, tüm za-
hire ve hayvanlarına el koyduklarını ve
yüzlerce kardeşimizi şehit ettiklerini
kitaplar yazmasa, BM temsilcisi Orte-
ga’nın yazdığı Raporda yer almasa
kendisine inanacağım ama attığı yala-
nın tutar tarafı yok. Makarios, 12
Şubat 1977 tarihinde BM Genel Sekre-
teri Kurt Waldheim başkanlığında rah-
metlik Kurucu Cumhurbaşkanımız
Rauf R. Denktaş ile Ledra Palas otelde
Kıbrıs’ta Federal bir Cumhuriyet kuru-
lacağına dair I. Doruk Anlaşmasını im-
zaladıktan sonra kahrından
ölünce,  yerine vekâleten Meclis Baş-
kanı olan Spiros Kyprianou, ertesi yıl
da seçimleri kazanarak Kıbrıs Rum
Yönetimi Başkanı seçilmişti. Kabine-
sine Dışişleri bakanı olarak aldığı, son-
raki dönemlerde de Ticaret, Sanayi ve
Turizm Bakanlıkları görevinde bulu-
nan Nikos Rolandis, Kyprianou ile
“Türklerle anlaşma yapmaktan kaçın-
dığı, müzakereleri uzattığı ve sonuç-
landırmamak için elden geleni ardına
koymadığı” sebepleriyle önce kavga
etmiş, sonra da Bakanlık görevinden
istifa etmişti. 

AÇIK SÖZLÜ ROLANDİS

Açık sözlü bir kişi olan Nikos Rolan-
dis, 2013 yılında yaptığı açıklamada
“1948'den başlayarak bugüne kadar
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik
15 inisiyatifi reddettik ve sonra kalkıp
ödünler verdik diyoruz” diyerek bu-
güne değin müzakerelerde çözüme
yaklaşılan her seferde, Rumların olum-
suz yaklaşımı ve Türkleri kurulacak
yeni devlete ortak etmemek için çeşitli
bahaneler üreterek masadan kalktıkla-
rını, çözüm önerilerinin her seferde
Rumlar tarafından reddedildiğini dile
getirmişti. Rumlarda ve özellikle de
Rum siyasilerde yalan çok. Aynen,
Kıbrıs sorununun 21 Aralık 1963 tari-
hinde Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türk-
lere saldırması ile başladığını, BM
Temsilcisi Ortega’nın 1964 tarihli
Kıbrıs Raporunda belirttiği gibi 103
Türk köyünün yakılıp yıkıldığını,
Türklerin taşınır ve taşınmaz malları-
nın yağmalandığını ve 25 bin Kıbrıslı
Türk’ün göçmen olduğunu ağızlarına
asla almadan, “Kıbrıs sorununun 20
Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Kıbrıs adasına ayak bas-
ması ile başladığı” gibi her konuda
kendi çıkarları doğrultusunda bir dizi
yalan söyleyerek, Batı dünyasını ve
dünya medyasını inandırmaya çalış-
maktalar. Bizler ise, bir dönem göreve
gelen yeteneksiz ve ıskarta politikacı-
larımızın aldıkları ve uygulamaya koy-
dukları “Milli mücadele tarihimizi
tarih kitaplarımızdan çıkarmak” kararı
nedeni ile günümüzde, geçmişini bil-
meyen gençlere sahip olmanın acısını
ve olumsuzluklarını yaşamaktayız
maalesef. Şimdi bu gençlerimiz, ken-
dilerine bu bilgileri aktaran bazı öğret-
menlerimiz ve bir kesim insanımız,
tarihi bilgi yoksunluğu ve bilgi eksik-
liği nedeni ile Rumların yıllardır söyle-
dikleri yalanlara ister istemez kanmak
durumunda kalmışlar ve Kıbrıs soru-
nunun da 20 Temmuz 1974 tarihinde
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs ada-
sına ayak basması ile başladığı inancı
içindeler. Artık bu ayıbı düzeltmenin
ve de Rumların da yalan propaganda-
larının önüne geçmemizin zamanı
geldi de geçiyor bile.

Şükrü ÇALıŞKAN

TÜRK 
SİNEMASıNA 

dAİR

Merhabalar; Çok saygıdeğer, Bal-
kan Günlüğü okuyucuları. Yeni
başlamış olacağım bu yazı dize-

lerime isterseniz biraz kendimi tanıtarak
başlıyayım. Bendeniz; Şükrü Çalışkan
1970 yılında İstanbul'un güzel şirin ve bal-
kan göçmenlerinin yoğun olduğu semti
Bayrampaşa’da 7 kardeşlerden oluşan
1955 yıllarında, eski Yugoslavya şimdiki
Makedonya'nın Üsküp şehrinden göç
etmiş bir ailenin oğlu olarak Dünya’ya
geldim.1985 yıllında başladığım Kuyum-
culuk mesleğimin yanı sıra,1988 yıllında
sinema sektörüne girdim çeşitli tiyatro
oyunlarının yanı sıra, dizi, sinema klip çe-
kimlerinde yer aldım. Bunların akabinde
İ.T.T. Derneğinde folklor oynadım. Fakat
bunca yaptığım işlerin içinde; Sinema
benim için her zaman içinde olmayı arzu-
ladığım bir meslek olmuştur. Sinema
benim için bir tutku olmuştur.
Ne var ki; Rahmetli annemin, tiyatro yap-
mama gönlü yoktu. Zira benim için korku-
yordu. Anacığım lütfen beni affetsin diye
çok dualar ettim. Zira çok sevdiğim bir
meslek olarak her zaman bu içimde kaldı.
Diyeceğim şudur ki; ilkyazı dizelerime Si-
nema ile başlamak istedim. Sinema Dün-
ya’ya açılabilmenin en etkin ve
vazgeçilmez yollarından biridir. Eski savaş
dönemlerine bakın Nazi Almanya'sı,
A.B.D vesaire buna benzer çok örnekler
mevcut, kendi ülkelerinin gücünü göster-
menin kolay yolu olarak sinemayı araç
olarak kullanmışlar.
Gelelim bizim Sinemamıza. Evet günü-
müz itibari ile dizi ve sinema ihracatımız
devletimizin de büyük katkıları ile şimdiye
dek, görülmemiş bir şekilde çok olumlu
ilerliyor. Hollywood sinema endüstrisi
çıkıp 128 milyon dolar bütçe harcayıp bir
sinema filmi yapıyor ve bu tüm dünyada
destek görüyor. Ya Allah'ın aşkına!  Size
saçma gelmesin ama bizim onlardan hiçbir
eksiğimiz yok. Biz Türkler buna da el
atsak layıkıyla yaparız Evelallah. Üstelik
arkamızda devletimiz var.
Çalışmayı az seven bir toplum olarak ha-
zıra alaşıkız. Ne teolojiyi iyi kullanabiliyo-
ruz nede bunları yapabilecek insanların
kıymetini biliyoruz. Bakın size bir örnek
vereyim, Hollywood, yıllar öncesinden
Rocky diye bir hikayeden kahraman çıka-
rıp hem dünyanın parasını kazanıyor hem
de olmayacak bir şekilde bunu filminde si-
yasete dönüştürüp rant elde edebiliyor.
Peki, bizde öyle kahramanlar yok mu? Var
tabiki. Hem de saysız miktarca.
Osmanlıya ait çok sayıda filmlerimiz oldu
ama bizim kadarda ecdadını ayaklar altına
alan bir millet yoktur. Ya bu işi bilmiyo-
ruz, ya da gerekli eğitime sahip yönetmen
veya oyunculara sahip değiliz. Mesela ta-
rihte Kürşat diye bir kahramanımız var
Çin ordusunu 30 kişi ile tutmuş Çin seddi-
nin yapılmasına vesile olmuş. Bir filmi
dahi yok.
Makedonya'da Türk kökenli olup Tür-
kiye’de oyunculuk yapmak için bekleyen o
kadar çok kaliteli oyuncu arkadaşlarım var
ki ama gelin görün ki bizim Sinemamız
hala batının egemenliğine esir olmaktan
kurtulamıyor.
Devletimiz her türlü desteği sağlıyor. As-
lında çok da büyük paralara gerek yok.
Cesaret, istek, azim ve birazda profesyonel
olmak yeter.
Bana bu imkânı sunan başta şahsına mün-
hasır kişilik olan büyüğüm abim Rifat Sait
beyefendiye, çok zarif, naif; Sevilay Sait
hanımefendiye huzurlarınızda teşekkürü
borç bilirim.
Saygı ve Selamlarımla.

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, Ramazan ayı
nedeniyle ülkede yaşayan

Müslüman cemaatin önde gelen
temsilcileri ile iftar yemeğinde bu-
luştu. Radev'in düzenlediği iftara,
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan
Ulusoy'un aralarında bulunduğu
büyükelçiler, başmüftülük başta
olmak üzere, ülkedeki dini liderler,
bölge müftüleri, diplomat, kültür, si-
yaset, bilim ve Türk basın çevreleri-
nin önde gelen isimleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev, "Devlet ida-
releri ve dini kurum liderlerinin rolü,
geleneklerimize aykırı yabancı, dış
dini akımlara meydan vermemek,
asırlarca kurulan mutabakat ve birlik
modelini tehdit eden dış baskılara
izin vermemek olmalı. İftar yemeği
affın ve hoşgörünün sembolü olup,
son günlerde Papa Fraciscus'un Bul-
garistan ziyaretinde yaptığı bir dizi
etkinliğe de bağdaşıyor. Farklı din-
lere mensup insanlarıyla Bulgaristan
sağlam bir hoşgörü kültürü kurdu-
ğunu bütün dünyaya

gösterdi." dedi. Radev, barış ve dost-
lukla gelen herkese kapılarının açık
olduğunu vurgulayarak farklılıkla-
rın değil, bölücü fikirlerin problem
teşkil ettiğini belirtti. Gençlerle
daima yakın temas içinde olduğu-
nun altını çizen Radev, önyargı du-
varlarının ancak gençlerin güvenli
duruşu sayesinde aşılabileceğini dile
getirdi ve İmam Hatip Liseleri öğ-
rencileriyle görüşmelerinde, bu
gençlerin bilgileri ve azminden çok

etkilendiğini söyledi. Radev, "İftar
insanları birbirine yakınlaştırıyor.
Hangi dine mensup oldukları
önemli olmaksızın, iftar farklı olan-
lara da kucak açıyor. Nefreti, kini,
hasetliği, intikam duygularını sevgi,
aşk ve anlayışla değiştirirsek, daha
güçlü ve daha mutlu olacağız. Bütün
dinler kendi kitaplarında yazılanları
yeniden gözden geçirirse, dinler ara-
sındaki sorunların büyük kısmı orta-
dan kalkacak" diye konuştu.

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aziz Yuhanna Bazilikası’nda yö-
nettiği ayin sonrasında Selçuk
Belediye Başkanı Filiz Ceri-

toğlu Sengel’i makamında ziyaret etti.
Selçuk’ta bir kadın belediye başkanı
görmekten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Patrik Bartholomeos; “
Her zaman Selçuk’ta bulunmaktan ve
burada ayinlerimizi rahatlıkla gerçek-
leştirmekten çok mutluyuz” dedi. I.
Bartholomeos; “Bugün kadınları bele-
diye başkanı olarak, milletvekili ola-
rak görüyoruz. Tüm bunlarla iftihar

ediyor; Selçuk’un ilk kadın belediye
başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e gör-
evinde başarılar diliyorum” dedi. Kül-
türlerin ve medeniyetlerin buluşma
noktası Selçuk, bu yıl da Aziz Yu-
hanna Yortusu’na ev sahipliği yaptı.
Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ta-
rafından yönetilen ayine Türkiye’nin
yanı sıra yurt dışından da pek çok
Hristiyan katıldı. Fener Rum Patriği
Bartholomeos, "Müslümanlara yeni
başlamış olan mübarek Ramazan ayı
dolayısıyla en içten tebriklerimi ve Hı-
ristiyan Ortodoks cemaatinin en iyi
dilekleri ve tebriklerini arz ediyorum"

dedi. Ayine Yunanistan Cumhurbaş-
kanı Prokopis Pavlopulos'un eşi Vla-
sia Pavlopulos da katıldı.

‘BU KENTİN 
YABANCISI DEĞİLİM’

Patrik Bartholomeos bir kez daha Sel-
çuk’ta bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek; “Birçok kez
Selçuk’ta bulunduk ve ayinlerimizi
yönettik. Tüm kurumlardan ve Selçuk
halkından her daim destek ve sami-
miyet gördük. Yani buranın yabancısı
değilim” diye konuştu.

Selçuk’ta Aziz 
Yuhanna yortusu
Patrik Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan Cumhur-

başkanı Prokopis Pavlopulos'un eşi Vlasia Pavlopulos da katıldı

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından Arnavutluk'un Acil
Müdahale Kuvvetlerine top-

lumsal olaylara müdahale yöntem-
leri alanında eğitim verildi. Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği
ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı
(TİKA) iş birliğinde
yürütülen "Uluslar-
arası Polis Eğitimi İş-
birliği Projesi"
kapsamında düzenle-
nen "Toplumsal olay-
lara müdahale esasları
eğitimi (Çevik Kuvvet
Eğitimi)" programı
çerçevesinde Arnavut-
luk'un farklı şehirle-
rinden 24 polise
eğitim verildi. Başkent
Tiran'daki Güvenlik

Akademisi’nde düzenlenen sertifika
dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran
Büyükelçiliği, Arnavutluk Emniyet
ve Güvenlik Akademisi yetkilileri ile
eğitime katılan polisler hazır bu-
lundu. Arnavutluk Güvenlik Akade-
misi Müdürü Bilbil Memaj, burada
yaptığı konuşmada, iki ülke arasın-

daki iş birliği kapsamında gelecekte
de bu tarz eğitimlerin gerçekleşece-
ğini söyledi. A.A’nın haberine göre;
yakın iş birliğinden dolayı Türk Poli-
sine teşekkürlerini ifade eden
Memaj, "Bu eğitim çok özel bir eği-
tim, çünkü deneyimi birçok kitlesel
faaliyet yönetimi gerçekleştiren Türk

Polisinden alıyoruz."
dedi. Türk meslektaş-
larının bu tarz toplum-
sal olayların
yönetimini başarıyla
gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Memaj,
"Polisin özellikle de
kitlesel faaliyetleri yö-
netmede tarafsız ol-
ması gerekmekte.
Bizim siyasetten etki-
lenmememiz gereki-
yor ve bu durumda
çok dikkatli olmalıyız."
diye konuştu.

Türk polisinden Arnavutluk polisine eğitim

Bulgar Cumhurbaşkanı Radev 
Müslümanlara iftar verdi

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 Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B 

Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00

BAS KI TA Rİ Hİ: 13 Mayıs 2019
BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.Ş.

ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş 
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR   TEL: 0 232 251 76 32
www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com

Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li 
500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 

pos ta üc re ti ila ve olu nur.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 09

6 Mayıs 2019
Pazartesi 9Balkan Haberleri

Avrupa ülkelerinde aşırı sağın gö-
rünür ve sevimli yüzünü oluştu-
ran bu siyasi hareketlerin, Avrupa

ülkelerinde zemin bulmasını sadece artan
mülteci sorununa veya Orta Doğu’da ya-
şanan gelişmelere istinaden artan İslam
düşmanlığına bağlamak da doğru değil.
Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, geçmişi
olan, katmanlı büyüyen bir sorundur. AB
içerisindeki çekişmelerin ülke politikala-
rına yansıması, iç politikalarda hükümet
edenlerin çaresizliği, örnek bir ülke olan
Finlandiya gibi ülkelerde dahi yükselen
ve artık zemin bulup kökleşen AB karşıtı
bir aşırı sağ hareketiyle bizi karşı karşıya
getirmektedir.
Avrupa’da ki aşırı sağın bir de karanlık
yüzü var. Siyasi hareketlerin eklemlen-
diği, aşırı sağın bu tarafı ile gün yüzüne
çıkan ilişkilerin artık saklanmadığı, geniş
tabanlı ve sıkı organize olan, iş birliği ile
hareket eden ırkçı ve karanlık bir aşırı sağ
hareketi artık Avrupa’da mevcuttur. Yu-
muşak söylemlerin ve siyasi hedeflerin
arkasında yer alan, karanlık ve geniş ta-
banlı, terörize olmaya meyilli bir aşırı sağ
hareketi, bugün Avrupa’yı kuşatmış du-
rumda. Moskava’dan Lizbon’a, İtal-
ya’dan Norveç’e kadar, her fırsatta bir
araya gelen bir aşırı sağ ağı ve iş birliği
zemini oluşmuş durumdadır.
Avrupa aşırı sağının görünmeyen yüzü,
90’lı yılların başından bugüne pek çok şe-
kilde ve değişik isimler altında kendini
göstermektedir. Avrupa’da uzun süre göz
ardı edilen ve bir tehdit olarak görülme-
yen bu hareketler, bir yandan aşırı sağ si-
yasi hareketleri tabanda beslerken, öte
yandan günümüzde AB ülkelerindeki
yerleşik siyasi sistemleri ve anayasal dü-
zenleri tehdit eder hale gelmiştir. Neo-
Nazi eksenli bu hareketler, pek çok
yönüyle paramiliter özellikler taşımakta
ve geçmişteki aşırı sağcı örgütler ve ku-
rumlar olan, Alman SS, Waffen-SS ya da
Avusturya’daki Heimwehren, İtalya’daki
Squadre d’azione ya da Sırp Çetnik yapı-
lanmalarını örnek almaktadırlar. Buna
ilave olarak bu hareketlerde ABD kay-
naklı “Ku Klux Klan”da olduğu gibi
Hrıstiyan aidiyeti akımlarının varlığını
da tespit etmek mümkündür.
Batı Avrupa’da aktif olmayan, ancak Bal-
kan ülkelerinde, Doğu Avrupa’da aktif
olan paramiliter aşırı sağ hareketler, diğer
ülkelerdeki terörize olmamış görünen
aşırı sağ hareketlere talim için ev sahipliği
yapmaktadır. Norveç'in Utoya adasında
yakın tarihin en büyük katliamını gerçek-
leştiren Breivik ve son olarak Yeni Zelan-
da'nın Christchurch kentindeki kanlı
cami saldırılarını düzenleyen ve “Lone
wolf (yalnız kurt)” olarak tanımlanan ka-
tillerin eylemleri bu örgütlerle bir bağ-
lantı olduğunu açıkça ortaya koymasa
da, hem Utoya’daki saldırı hem de
Christchurch saldırısında, saldırıyı ger-
çekleştirenlerin manifesto olarak kaleme
aldıkları açıklamalarda, saldırıları gerçek-
leştirenlerin Avrupa’daki paramilitarize
aşırı sağ örgütlerle bağını ortaya koymak-
tadır. Christchurch saldırısını gerçekleşti-
ren teröristin Avrupa aşırı sağ
hareketlerinden biri olan Avusturya kim-
lik hareketi ile olan bağı, saklanamayacak
derecede gün yüzüne çıkmıştır.
Paramilitarize olmuş örgütler haricinde,
Almanya’daki NSU örgütü gibi, daha ba-
ğımsız hareket eden ve sistematik planlı
cinayetler işleyen aşırı sağ örgütlerle, aşırı
sağın siyasi boyutundan, terörize olmuş
boyutuna Batı Avrupa’da artık katmanlı
bir aşırı sağ hareketi mevcuttur.
Terörize olmuş bu gruplar haricinde,
Alman PEGİDA ve Fransız “Kimlik Ha-
reketi” terörize olmuş gruplarla, siyasi
hareket arasındaki söylem bazındaki bağı
sağlayan gruplar olarak dikkat çekmekte-
dir. Özellikle 2003 yılında Fransa’da basit
bir internet fenomen hareketi gibi ortaya
çıkan “Kimlik Hareketi” bugün Fran-
sa’da yaşanan olayların da arka plan des-
tekçilerindendir. Kimlik Hareketi,
günümüzde Almanya, Avusturya ve İs-
viçre gibi ülkelerin yanısıra, İskandinav
ülkelerinde de zemin bulmaktadır. Kim-

lik hareketi yanında Almanya’da 2014 yı-
lında ortaya çıkan PEGİDA hareketi, AfD
nin bir siyasi hareket olarak güçlenme-
sinde önemli bir rol oynamıştır. Kimlik
Hareketinin, aşır sağın düşüncelerine
göre eğitimlerin verildiği ve bu düşünce-
lerin yaygın ideolojiye dönüştürüldüğü
“Devlet Politikaları Enstitüsü” adı altında
kurmuş olduğu bir düşünce kuruluşu
dahi vardır.
Gerek Kimlik Hareketi’nin gerekse PEGİ-
DA’nın söylemleri, aşırı sağ siyasi hare-
ketlerin yumuşatılmış hedef gösteren
söylemlerinden farklı olarak, daha sert,
açık ve doğrudan hedef gösteren ifadeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Her neka-
dar kendilerini ırkçı olarak tanıtmasa-
larda, kültürel bir değişime karşı çıkarak,
kendi kimliklerini koruma iddiasındadır-
lar. Homojen bir toplum talebinde ve ya-
bancı kültürlere karşı, göçmen karşıtı
söylemleriyle, Avrupa’da orta sınıftan
geniş bir halk kitlesine hitap eden ve des-
tek bulan bu grupların, hem terörize
olmuş aşırı sağ gruplarla, hem de aşırı
sağ siyasi hareketlerle örtüşen birliktelik-
leri, Avrupa’daki aşırı sağın geniş ve or-
ganize yapısı hakkında bilgi vermektedir.
Siyasi hareketlerden paramilitarize orga-
nizasyonlara, küçük yerel gruplardan,
PEGİDA ve Kimlik Hareketi gibi orga-
nize aşırı sağ gruplara kadar, söylemlerde
ortak bileşke ise açık seçik İslam düşman-
lığı olarak kendisini göstermektedir.
Bütün bu sayılan yapıdaki aşırı sağ ör-
gütlerin İslam düşmanlığı bağlamında
söylemlerinde görülen özellik Hıristiyan
ve Yahudi kültürü ile yoğrulan “Akşam
Ülkesi’nin ” İslamlaşmasının önüne geç-
mektir. PEGİDA açılımında, A’nın Aben-
dland=Akşam Ülkesi kavramına açıkça
yer vermesi ve Hıristiyan-Batı kültürü-
nün İslamlaşmasının önüne geçilmesini
savunması, kimlik hareketinin, Pers im-
paratorluğuna karşı savaşan ve Perslileri
yenerek Akşam Ülkesi’ni kurtaran Spar-
talıların kalkanlarındaki sembol olan
“Lambda”yı hareketlerinin  sembolü ola-
rak seçmeleri, bu hareketlerin beslendiği
tarihsel damarların izlerini ortaya koy-
maktadır. Chrischurch saldırısında katilin
silahı üzerindeki yazılanlar da aşırı sağın
beslendiği bu kanalları göstermesi açısın-
dan ilginçtir.
Tüm yüzleriyle kısaca ortaya koymaya
çalışılan bu hareketler, bütün yönleriyle
kendilerini yeni sağ ya da yeni liberalizm
olarak tanımlasalar da, Almanya gibi ül-
kelerde, siyaset dışı olan Kimlik Hareketi
gibi örgütler, aşırı sağ ve ırkçı yaklaşım-
ları nedeniyle istihbarat birimleri tarafın-
dan takip edilmekte ve kontrol altında
tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak, siyase-
ten güçlenen aşırı sağ, hem orta sınıf
halka, hem de kurumlara sirayet etmiştir.
Şu anda Avrupa’da devlet kurumlarında
yerleşik bir aşırı sağ varlık gözlemlen-
mektedir.
İkinci Dünya savaşı öncesindeki aşırı sağ
hareketlerden çok farklı olan bu yeni ya-
pılar, katmanlı ve birbirleriyle görünmez
sıkı bir iş birliği halindedir. Ana söylem-
leri “Akşam Ülkesini İslamlaşmadan kur-
tarmak” olan aşırı sağ hareketler,
eşcinsellik, uyuşturucu tüketimi, pedofili
gibi Batı toplumlarındaki sosyal problem-
leri, herkese bulaşacak olan bir mikrop
olarak tanımlamaktalar ve Akşam Ülkesi-
nin geleneksel değerlerine dönerek,
Akşam Ülkesinin batışına engel olunması
gerektiğini savunmaktalar. Bu açıdan, Ba-
tının aydınlanma hareketini sorgulayan
ve aydınlanma öncesi kültürel değerlere
dönüş arzulayan bu aşırı sağ hareketler,
sadece Avrupa’da yaşayan Müslümanlar
ve yabancılar için değil, gelecekte Avru-
pa’nın varlığına kast eden bir veba mik-
robu, gibi şimdiye kadarki yerleşik
aydınlanma kültürünü de tehdit eden bir
vakıa olarak karşımızdadır.

Aşırı sağın karanlık gölgesinde
BAlkAnlAr ve AvrupA

BİTTİ...

2

ANADOLU AJANSI’NDAN
ALINMIŞTIR

Yumuşak söylemlerin ve siyasi hedeflerin arkasında yer alan, karanlık ve geniş tabanlı, terörize
olmaya meyilli bir aşırı sağ hareket, bugün Balkanlar’ı ve Avrupa’yı kuşatmış durumda
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MAGLAY/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı Serdar Çam, Bosna Her-
sek’in her zaman Türk

halkının gönlünde ve aklında oldu-
ğunu ifade etti. Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından restorasyonu gerçekleştiri-
len Bosna Hersek’in Maglay şehrin-
deki tarihi Kurşunlu Camisi’nin
açılışında konuşan Çam, yağışlı ve
soğuk havaya rağmen törene gelen va-
tandaşlara Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy’un selamlarını iletti. www.time-
balkan.com’un haberine göre:
Kurşunlu Camisi’ne ilk kez ailesi ile
2013 yılında geldiğini ve inşaatta ince-
lemelerde bulunduğunu aktaran Çam,
caminin restorasyonunda emeği geçen
tüm kurum ve kişilere teşekkür ede-
rek, bu tarihi caminin daha uzun yıl-
lar hayırlı bir şekilde ibadete vesile
olması temennisinde bulundu. Çam,
Bosna Hersek’in her daim Türk halkı-
nın gönlünde ve aklında olduğunu
vurgulayarak, özellikle yatırım ve faa-
liyetler çerçevesinde bakıldığında
Bosna Hersek’in Türkiye için öncelik-
ler sırasında olduğunu söyledi. Kur-
şunlu Camisi’nin restorasyonu devam
ederken 2014 yılında bölgede sel fela-
keti yaşandığını anımsatan Çam, o dö-
nemde TİKA aracılığıyla yürütülen
çalışmalar çerçevesinde 500’e yakın ev
ve işletmenin düzenlenmesine katkı
verildiğini ifade etti. Çam, bundan
sonra benzer bir doğal afetin yaşan-
maması temennisinde bulunarak, böl-
genin ve Bosna Hersek’in ekonomik
ve kültürel kalkınmasına devam et-
mesini diledi. 

Maglay Kurşunlu 
Camisi ibadete açıldı

Türk Kızılayı Srebrenitsa’da
iftar verdi
SREBRENİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Kızılayı, Emmaus
Uluslararası Dayanışma
Forumu iş birliğinde

Bosna Hersek’in doğusun-
daki Srebrenitsa şehrinde
iftar verdi. Bosna Hersek’te
1992-1995 yılları arasında ya-
şanan savaşta soykırıma
sahne olan Srebrenitsa’da dü-
zenlenen iftara, savaşta ya-
kınlarını kaybeden
kurbanların aileleri ve yüz-
lerce kişi katıldı. İftara katılan
Türkiye’nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç, ilk if-
tarını Srebrenitsa’da
yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, Srebre-
nitsa’nın özel bir yere sahip

olduğunu ve burada yaşa-
nanların asla unutulmaya-
cağını söyledi.
Türk Kızılay temsilcisi
Suat Sokollu da Bosna
Hersek genelinde iftar dü-
zenlemeye devam edecek-
lerini belirterek, ülkedeki
ilk iftarın Srebrenitsa’da
düzenlenmesinin sembolik
bir anlam taşıdığını ifade
etti.
www.timebalkan.com’a
göre: Emmaus Uluslararası
Dayanışma Forumu Müdür
Yardımcısı Elmedin Skrebo
da Türk Kızılayı ile ortak ça-
lışmalarının devam edece-
ğine işaret ederek, “Türk
Kızılayı, ramazan faaliyetle-
rine Srebrenitsa’dan başla-
mak istedi. Bu akşam bizimle

burada olan herkese teşek-
kürler.” dedi.

GELENEKSEL TOP
ATIŞI

Başkent Saraybosna’daki ilk
iftar da Sarı Tabya’da gele-
neksel top atışıyla gerçekleşti.

Saraybosna’daki Müslüman-
lar geleneksel top atışı ve
akşam ezanıyla birlikte ilk if-
tarlarını yaptı. Başkentteki ta-
rihi Başçarşı sokakları da
oruçlarını açmak isteyenlerle
dolup taştı. Ramazan ruhu ve
bereketinin hissedildiği so-
kaklardaki restoranlar iftar

için özel menüler hazırlarken,
Saraybosnalılar ilk iftarın
mutluluğunu yaşadı. Bosna
Hersek’te ramazan sofraları-
nın vazgeçilmezi olan pidele-
rinin kokusu ise iftar öncesi
şehrin sokaklarını sardı. Fı-
rınların önünde uzun kuy-
ruklar oluştu.

TİKA’dan Kuzey Makedonya’da
KırsAl KAlKınMAyA desTeK 
PİRLEPE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Kuzey

Makedonya’nın güneybatı-
sında Pirlepe ve Manastır şe-
hirleri arasında Pelagoniya
bölgesinde Kanatlar ve  Bu-
daklar köylerinde yaşayan 100
çiftçi aileye, iklime bağlı kal-
madan, bütün yıl boyunca
sebzeciliğin yapılabileceği sera
tarım işletmeleri kuruldu.
TİKA, faaliyet gösterdiği ülke-
lerde ekonominin canlanması,

üretimin teşvik edilmesi ve çe-
şitlendirilmesi projelerini her
yıl geliştirerek uygulamaya
devam ediyor. Bu kapsamda,
özellikle ekonomik açı-
dan ağır şartların hâkim
olduğu kırsal bölgelerde
tarım ve hayvacılık sek-
törlerinde gerçekleştiri-
len projeler ile
ekonominin canlanma-
sına ve kırsal kalkın-
maya katkı sağlıyor.
Ekonomik kalkınması
tarıma dayalı olan
Kuzey Makedonya’da
nitelikli gıda üretiminin

artırılarak işsizliğin azaltıl-
ması, kırsal kesimden göçün
önlenmesinde aile sera tarım
işletmelerinin katkısı büyük

yer kaplıyor. TİKA, Kuzey Ma-
kedonya’nın güneybatısında
en verimli tarım arazilerinin
bulunduğu Pelagoniya bölge-

sinde Kanatlar
ve  Budaklar
köylerinde yaşa-
yan ve ihtiyaç
sahibi 100 çiftçi
aileye, iklime
bağlı kalmadan,
bütün yıl bo-
yunca sebzecili-
ğin
yapılabileceği
sera tarım işlet-
meleri kurdu.

Ayrıca, işletmelere fide yetişti-
rilmek üzere verimi yüksek
sebze tohumu (biber ve doma-
tes) temin edildi. TİKA tarafın-
dan kurulan sera tarım
işletmelerinde hasatın bütün
yıla yayılarak, yüksek verim
ve kaliteli ürün çeşidinin artı-
rılması ile pazar rekabet gücü-
nün artırılması ile aile
gelirlerinin iyileştirilmesi he-
defleniyor. Kırsal kesimde ka-
dınlar tarafından yürütülecek
bu proje ile bölgede kadının
ekonomik hayata katılımının
sağlanarak, aile gelirlerine
katkı sağlaması planlanıyor. 
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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro’luk piyango

CSKA Sofya'da Penev
dönemi sona erdi

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Lig’de
ağırladığı Mladost’u 1-0 yenerek
şampiyon oldu. Başkent

Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oyna-
nan şampiyonluk grubu 5. hafta maçında
Kızılyıldız, 82. dakikada Milan
Pavkov’un attığı golle 1-0 galip geldi.
www.timebalkan.com sitesinden alınan
bilgilere göre: Sırbistan Süper Lig
Şampiyonluk Grubu’nda puanını 54
yapan Kızılyıldız, bitime iki hafta kala en
yakın rakibi Radnicki’nin 8 puan önünde
yer alarak 29. şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan’da 
Şampiyon Kızılyıldız

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe’nin yeni sezon
transfer bütçesi, Eljif Elmas’ın
satışından sağlanacak. 19

yaşındaki futbolcuyu uzun süredir
Avrupa’nın önde gelen birçok
kulübü takip ederken, bu takımla-
rın scoutları sarı-lacivertlilerin
maçlarına gelerek futbolcuyu

yakından izliyor. Genel fikir; üst
düzey, şampiyonluğa oynayan
takımlar için henüz erken olsa da
futbolcunun potansiyelinin olduğu
ve gelecek vaat ettiği yönünde...
İtalyanlar 15 milyon Euroya yakın
bir bonservis bedeli önerse de
Fenerbahçe Yönetimi bu miktarı az
buldu. Futbolcunun gelişiminin
henüz tamamlamadığı düşünüldü-

ğünde sarı-lacivertliler, Eljif’in
daha yüksek miktarlara satılma
ihtimalini hesaplıyor. www.milli-
yet.com.tr haberine göre; bu
nedenle yönetim minimum 20 mil-
yon Euro civarında bir bonservis
bedeli isteyecek. Ayrıca olası satı-
şından pay talep edecek. Eljif
Elmas da kariyer planı çerçevesin-
de aklı yurtdışında... 

KASTAMONU
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Belarus'un başkenti
Minsk'te 21-30 Haziran
tarihlerinde düzenlene-

cek Avrupa Oyunları hazırlık-
ları kapsamında
Kastamonu'daki ikinci etap
kampını sürdüren Erkek Milli
Boks Takımı, Bulgaristan
Erkek Milli Boks Takımı ile
ikili kamp yapıyor.
Bulgaristan'dan gelen 8 spor-
cu ve 2 antrenör Türkiye Boks
Federasyonu Kastamonu
Kadıdağı Kamp
Merkezi'ndeki hazırlıklarını
sürdüren Türk sporcularla
çalışmalarına başladı. Milli
takımı başantrenörü

Reymundo Zamora Nunez,
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, farklı ülkelerle kamp
yapmanın teknik ve taktisel
açıdan sporcuları geliştirdiği-
ni söyledi. Kampın birçok
fayda sağlayacağına inandığı-
nı ifade eden Nunez, "Çünkü
her zaman yabancı sporcular-
la, farklı boksörlerle çalışma-
ya ihtiyacımız var. Modern
boks artık bunu gerektiri-
yor. Şampiyonalar için bu
pratiği yapmak önemli.
Antrenmanlarımızın
ardından Bulgaristan ekibiyle
maçlarımız olacak.
Bulgaristan her zaman boks
konusunda iyi bir ülkedir.
Bunu değerlendirmek istiyo-
ruz." diye konuştu.

Avrupa Oyunları'na hazırlanan
Erkek Milli Boks Takımı'nın

Kastamonu kampına
Bulgaristan Erkek Milli Boks

Takımı da katıldı

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Boksta Bulgaristan
ile ikili kamp

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerin-
den CSKA Sofya'da teknik direktör-
lüğe yaklaşık 3 ay önce getirilen

Lyuboslav Penev, görevinden istifa etti.
Anadolu Ajansı’na göre: sosyal paylaşım
sitesi Facebook hesabından istifa kararını
duyuran 52 yaşındaki Bulgar teknik
adam, "3 ay önce, CSKA'nın zor zaman-
lar yaşadığı bir dönemde, görevi devral-
dım. Kulübü ligde ve Bulgaristan
Kupası'nda zirveye taşımayı hedefliyor-
dum. Ama yönetim arkamda durmadı.
Kırgın ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
CSKA Sofya'da 2009 ve 2015'te teknik
direktörlük koltuğuna oturan Penev, aynı
kulüpte futbolculuğu döneminde ise 123
maçta 88 gole imza atmıştı. Ligde 65
puanla ikinci sırada yer alarak şampiyon-
luk yarışını sürdüren CSKA Sofya, dep-
lasmanda Çerno More'u konuk edecek.
Bulgar Dobromir Mitov ise sezon sonuna
kadar takımı çalıştıracak.


