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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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Sayfa 3’teRifat SAİT

DOĞRULARI 
SÖYLE(YEME)MEK

¥ türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA)
koordinasyonunda,
Türk Hava Yolları
(THY), Anadolu Ajansı
(AA) ve Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu

(TRT) iş birliğinde
düzenlenen "Tecrübe
Paylaşım Programı"na
katılan gönüllü öğren-
ciler, Arnavutluk'ta
TİKA tarafından resto-
re edilen tarihi eserleri
yerinde inceledi. 5’te

Kitaroviç’in iddialarına
bosna Hersek'ten 
sert tepKi
¥ hırvatistan
Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic'in Bosna
Hersek'in 'istikrarsız
olduğu' ve 'militancı İslam
tarafından kontrol
edildiği' iddiaları sert tep-
kilere ve gerginliğe
neden oldu. Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Zeljko Komsic,
istikrarsız olanın Bosna
Hersek değil, Kitarovic'in
kendisi olduğunu vurgu-
layarak Hırvatistan
Cumhurbaşkanı'nın Bosna

Hersek'in aleyhine propa-
gandalarını sürdürmesine
tepki gösterdi. Konsey'in
Boşnak üyesi Sefik
Dzaferovic de bu iddi-
aların, agresif ve yabancı
düşmanı Zagreb poli-
tikasının Bosna Hersek'e
karşı "fabrikasyon yalan-
ları" olduğunu belirterek
Kitarovic'in açıklamasının,
1990'lı yıllarda
Boşnaklara karşı savaş
suçları işlemiş Hırvatların
söylemleriyle aynı
olduğunu kaydetti. 8’de

¥ Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, PAN koalisyo-
nunda en büyük parti olan
PDK Genel Başkanı Kadri
Veseli'ye resmi yazı göndere-
rek, hükumetin kurulması
için aday göstermelerini
talep etti. Cumhurbaşkanı
Thaçi'nin Veseli'ye gönderdi-

ği yazıda, Kosova
Meclisinde, hükumeti oluş-
turmak için gereken çoğun-
luğu kazanan koalisyon ola-
rak Kosova Cumhuriyeti
Hükümeti'ni oluşturmak için
yeni bir aday önerme hakları
olduğunu bildirdi. Yasal
süreç, mecliste çoğunluğu

oluşturan parti veya koalis-
yonun adayı belirlemesi
ardından en geç 15 gün içe-
risinde mecliste güvenoyuna
sunulmasını öngörüyor.
Adayın, mecliste gerekli
çoğunluğu almaması duru-
munda aynı süreç kapsamın-
da Cumhurbaşkanının 10

gün içerisinde başka bir ada-
yın önerilmesi için talepte
bulunması hakkı bulunuyor.
hükumetin ikinci denemede
de kurulmaması durumunda,
Cumhurbaşkanının en geç 40
gün içerisinde yapılması
gereken erken genel seçim
ilan etmesi gerekiyor. 4’te

¥ Yunanistan’da Temmuz
2017’de meydana gelen deprem
sonucu hasar gören İstanköy
adasının merkezindeki Defterdar
Hacı İbrahim Efendi Camii ile
adanın Germe köyündeki Gazi
Hasan Paşa Camii restorasyon

gerekçesiyle ibadete kapatılmıştı.
Ancak Yunan makamları tarafın-
dan iki caminin restorasyonu
halen yapılmadı. Geçtiğimiz gün-
lerde de İstanköy Müslüman
Türk vakfına ait 34 dönümlük
arazi tayinli vakıf idare heyeti

tarafından adadaki camilerin
tamirine maddi kaynak sağlamak
bahanesiyle bir turizm şirketine
satılmıştı. Şu anda İstanköy’deki
Türk toplumunun namaz kılabi-
leceği ibadete açık bir cami
bulunmuyor. 

KOSOVA'DA 
siyasi kriz çıktı
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, kısa adı PAN olan ve PDK, AAK
ve Nisma partilerinden oluşan koalisyonuna resmi bir yazı göndererek,
yeni hükümetin kurulması için başbakan adayını göstermesini talep etti

5’te

İstanbul’dan
Balkanlara
gençlik

buluşması
¥ “İstanbul’dan
Balkanlara Gençlik
Buluşması” etkinliği
kapsamında özel tren
seferiyle yola çıkan
100 öğrenci, tarihi
Sirkeci Garı’ndan
uğurlandı. Dünya
Çocukları Doğa
Sporları Derneğinin
organize ettiği uğur-
lama törenine,
Ulaştırma ve Altyapı
Bakan Yardımcısı
Ömer Fatih Sayan
katıldı. 8’de

İstanköy’deki
camiler hala
ibadete kapalı

tiKa’nın restore ettiği
eserleri incelediler

KlasiK otomobil
tutKunları
Hırvatistan’da
buluştu 5
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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

PTT, Kurban Bayramı için hazırladığı kam-
panya ile kargo taşımacılığında vatandaşların
yüzünü güldürecek. Şirket, yurtiçi varışlı APS

Kurye ve posta kargosuna 5 Ağustos – 9 Ağustos
tarihleri arasında yüzde 25 indirim uygulayacak.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179
yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güve-
nilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçla-
yan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını ko-
laylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT,
kampanya kapsamında 5 Ağustos – 9 Ağustos ta-
rihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta
kargosuna yüzde 25 indirim uygulayacak. Özel
günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine
ayrıcalıklar sunan PTT, bu bayram yine gönül köp-
rüsü kuracak. PTT tarafından vatandaşların tebrik
kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yay-
gınlaştırılmasını teminen ülke genelinde bir kam-
panya düzenledi. Kampanya için tasarlanan çeşitli
görsellerden basılan tebrik kartları PTT hizmet
noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yur-
tiçi APS Kurye ve posta gönderileri üzerinde kulla-
nılmak üzere etiket basımı gerçekleştirilecek.

Üreten kadınların
konuğu Boşnak 
hanımlar oldu

      
      

    

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ege Kadın Buluşması Plat-
formu İzmir Sekreteri Şen-
gül Baysak etkinlikle ilgili

şunları söyledi;
‘Ege Kadın Buluşması Plat-
formu olarak yereldeki kadın
emeğini görünür kılmak, sosyal
ve ekonomik yönden güçlen-
melerine destek olmak, üret-
meye teşvik etmek amacı ile
gerçekleştirdiğimiz projelerden
biri de "Üreten Kadınlar Paza-
rı'dır. Birincisini Mavibahçe
AVM ile 19 hafta sürmüş ve
sona ermiştir. İkinci ‘Üreten Ka-
dınlar Pazarı’mız ise İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, Kızlarağası
han yönetimi ve Dev Ajans iş-
birliği ile her çarşamba günü
saat 10.00/19.00 saatlerinde
Kızlarağası hanı giriş kapısı
önünde kurulmaktadır. Baysak
sözlerini şöyle sürdürdü, 2
Ağustos’tan itibaren cuma gün-
leri de kurulacak pazara kadın
kooperatifleri ve üreten kadın
dernekleri yer alabilmektedir.
Amacımız sadece satış yapmak
değil ayni zamanda katılan koo-
peratifleri yereldeki üretici pa-
zarlarını da tanıtmaktır. Bu
pazarlar üreten kadınların tüke-
ticiler ile aracısız buluştuğu ve
hayatin tam içinde olduğu sos-
yal ortamlardır. Üreten kadınla-
rımızı İzmirlilerle
buluşturmanın mutluluğunu

yaşıyoruz. Bu projede bizlere
destek sözü veren ve sözünü
yerine getiren İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer'e,
pazar ortamını sağlayan Kızla-
rağası han yönetimi Başkanı
Hatice Çizmeci ve yönetim ku-
rulu üyelerine, grafik tasarım
destekleri için Dev Ajans’ın ya-
ratıcısı Erhan Gölbey'e tüm bile-
şenlerimiz adına çok teşekkür
ediyoruz. Pazarın 9.hafta ko-
nuğu ‘İzmir Bosna Sancak Der-
neği Kadın Kolları’ tüketicileri
Boşnak yemek kültürünün
özgün örnekleri ile buluşturdu.’

BOŞNAK MUTFAĞI 
İLE TANIŞMAYAN 

ÇOK ŞEY 
KAYBETMİŞTİR

İzmir Bosna Sancak Derneği
Kadın Kolları Sözcüsü Selime
Güneş etkinlikle ilgili şunları
söyledi;
‘Bu etkinlik Boşnak mutfağının
İzmir’de daha çok kitleye ulaş-
masını sağladığına inanıyorum.
Bu etkinliğe bu gün ilk katılımı-
mız olmasına rağmen ilgi bir
hayli fazlaydı. Bizlerin amacı bu
etkinlikte Boşnak Böreğini,
Mantısını, Ribitsasını, Sokasını,
Treliçesini tanıtmak. Boşnak
mutfak kültürüne özgü, Boşnak
böreğini, Boşnak mantısını, tre-
liçesini, kalburabastısını ve
bunun gibi birçok yemek çeşidi-
mizi burada tanıtıyoruz ki ye-
meyen ve tatmayan kalmasın. 

PTT’den Kurban Bayramı’na
özel indirim sürPrizi 

‘Ege Kadın Buluşması’ önderliğinde İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, Kızlarağası han yönetimi ve Dev Ajan’sın iş birliği
ile gerçekleştirilen ‘Üreten Kadınlar Pazarı’nın bu haftaki

kadın derneği ‘İzmir Bosna Sancak Kadın Kolları’ oldu

APS Kurye ve posta
kargosuna yüzde
25 indirim fırsatı
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Başbakanlı-
ğı’ndan yapılan açıkla-
maya göre Başbakan

Boyko Borisov, Üsküp’te
Kuzey Makedonya Cumhur-
başkanı Stevo Pendarovski
ile yaptığı görüşmede, “Bul-
garistan, Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin Avrupa
perspektifine destek konu-

sunda daima tutarlı olmuş-
tur” diye kaydetti.
Başbakan, Bulgaristan’ın ül-
keye Ekim 2019’da Avrupa
Birliği’ne (AB) üyelik müza-
kerelerinin başlatılması için
güçlü bir destek vermeye
hazır olduğuna dikkat çekti.
Borisov, “Aynı zamanda
uzman multidisipliner komi-
tesinin ortak tarihimizle il-
gili konularda yaptığı
çalışmalarda somut ilerleme
ve sonuçları görmeyi bekli-

yoruz” diye ekledi. Bulgaris-
tan Başbakanı ve Kuzey Ma-
kedonya Cumhurbaşkanı,
politikacıların komitenin ça-
lışmalarına müdahale etme-
mesi gerektiği görüşünde
birleştiler. www.timebal-
kan.com’a göre: Borisov,
Ağustos 2017’de Üsküp’te
imzalanan Dostluk, İyi Kom-
şuluk ve İşbirliği Antlaşma-
sı’nın uygulanmasının
önemini vurguladı. Başba-
kan’ın ifadesine göre bu an-

laşma kapsamında yapılan
pratik çalışmalar ikili ilişki-
lerimiz için çok olumlu so-
nuçlar getirebilir. Başbakan
ve Kuzey Makedonya Cum-
hurbaşkanı, bölgedeki ula-
şım bağlantısı için çok
önemli olan 8 Nolu Ulaşım
Koridoru’nun inşaatını hız-
landırma olasılığını tartıştı.
Görüşmede iki ülkenin tu-
rizm alanında geliştirebile-
ceği büyük potansiyele de
odaklanıldı.

Bulgaristan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre Başbakan Boyko Borisov, Üsküp’te Kuzey Make-
donya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Başbakanı Ana
Brnabiç,  Belgrad-Priştine
diyaloğunun devam et-

mesinin Kosova’da yapılacak
olası erken  seçimlerle  değil,
sadece Sırbistan’a Kosova ta-
rafından uygulanan gümrük
vergi ile ilgili olduğunu be-
lirtti. www.timebalkan.com’a
göre: Kosova seçimlerinin
Belgrad ve Priştine arasındaki
diyalogu nasıl  bir yansıma
yapacağı sorusunu cevaplaya
Sırp Başbakanı Ana Brnabiç
Sırp medyasına  verdiği de-
meçte,  Kosova ve Kara-
dağ’daki mevcut siyasi
gelişmeleri  saçmalık olarak

niteledi. “Komik, bu bir saç-
malık. Düşünün, bugün istifa
ediyor ve ertesi günü bir hü-
kümeti oturuma çağırıyor.
Bu, saçmalıktan başka ne ola-
bilir ki?” şeklinde açıklama
yapan Brnabiç,  Priştine’nin,
Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın bağımsızlık ilan etme
hakkının onayını aldığını,  Ar-

navut tarafının da sürekli ola-
rak bunu argüman olarak kul-
landığı vurguladı. Başbakan
Brabiç, “Priştine ‘nin lehine
sonuçlanan ve yüzde 100 Sır-
bistan’ a zarar veren durum
tersine döndü ve Sırp Listesi
sayesinde Kosova ‘daki Sırp-
lar artık birleşti ve güçlendi”
dedi.

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

AlternAtiva Partisi heyeti
Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Baş-

kanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
ile bir görüşme gerçekleştirdi.
AlternAtivA Partisi Genel Baş-
kanı Afrim Gashi, Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti Kültür
Bakanı Hüsni İsmaili, ve Parti
Sözcüsü Orhan Murtezani’den
oluşan heyet Ankara temasları
çerçevesinde Gevgeli göçmeni
bir Türk ailesinin çocuğu olan
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Şentop ile bir görüşme ger-
çekleştirdi. Beylerbeyi
Sarayı’nda gerçekleşen görüş-
mede Afrim Gashi, Türki-
ye’nin Kuzey Makedonya’ya
verdiği sürekli destekten ve

NATO’ya katılım protokolü-
nün TBMM’de kabul edilme-
sinden dolayı teşekkürlerini
sundu. TBMM Başkanı Şentop
ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kuzey Makedonya’ya desteği-

nin gelecekte de eksik olmaya-
cağını ve Türkiye’nin onların
yanında olmaya devam edece-
ğini söyledi. Görüşmede,
Kuzey Makedonya’nın ekono-
mik durumunu iyileştirmek

için Türk yatırımcıların yatırım
fırsatları da ele alındı. www.ti-
mebalkan.com’a göre: AlternA-
tivA heyeti bu görüşme ile
Türkiye’deki resmi ziyaretle-
rini sonlandırdı.

Afrim Gashi, TBMM Başkanı
ŞenTop ile GörüŞTü

Brnabiç: Diyalogun devamı
gümrük vergisine bağlı

Yıllardır sürekli
kullandığın, doğru
bildiğin ve örnek

verdiğin doğrular vardır ya.
Hani güvendiğin, inandığın
örnek gösterdiğin, rol model
aldığın, hayranı olduğun
doğrular ve onları söyleyen
doğru bildiğin insanlar. Hayat
aslında ortalama 70-75 yıllık bir
zaman içinde,  bu doğrular
üzerine var olur ve sona erer.
İnandığın ilkeler mi dersin,
kırmızı çizgi mi yoksa dava mı?
Ne dersen de onun üzerine
kurduğun bir yaşam biçimi ve
mantaliten vardır. Yıllardır
doğru bildiğin ve üzerine canını
verebileceğin şeyler veya doğru
zannettiğin hayaller. O
doğruları kullanamadığın, yok
saydığın, reddettiğin, terk
ettiğin, örnek gösteremediğinde
hayat anlamsızlaşır, hedefler
şaşırır, kişilik bozulur, yaşam
sevincin azalır. Başka türlü bir
yaşam yaşamaya başlarsın ki o
zaman sen olmazsın.
Başkalarının sana ve hatta
kendinin bile kendine saygın
azalır. Kimileri bulunduğu
mevkii kaybetmekten, kimileri
ailesine bir şey gelmesinden,
kimileri gelirinin veya
geçiminin kaybolabilmesinden,
kimileri başına bir şey
gelmesinden korkar.  Tüm bu
korkular içinde esas korkulması
gereken tek varlık olan Allah
(CC) nedense yoktur.  

KORKU ÖRNEĞİ

15 Temmuz’da tankın altına iki
defa giren, tankın çelik paletinin
buz gibi soğuğunu sırtında
duyup korkmayan bir 15
Temmuz gazisinin aileme zarar
gelmesinden endişe duydum ve
geri çekildim demesi not
edilmesi gereken çok özel bir
örnektir korku için. Bazen bazı
büyüklerimizin söylediği doğru
sözleri söylemeye çekiniyoruz
mesela. Yanlış anlaşılır veya
hatta tam tersine doğru anlaşılır
diye. Bir büyüğümüzün yıllar
önce söylediği bir sözü yine
kendisine söyleyip, bak sen

bunları söylemiştin ama şimdi
tam tersini yapıyorsun desek
sonumuz olur. Üstat
Bediüzzaman hazretlerinin bir
sözü aklıma geldi.
“Söylediklerin doğru olacak
ama her doğruyu her yerde
söyleyemezsin”
Peki ya yıllardır kullandığımız
sözcükler. Mesela Ergenekon
bizim unutulmaz destanımızdı
değil mi? Ama bir ara
kullanmaktan korkar olmuştuk.
Şimdi bile çok kullanılmıyor.
Cemaat deyimi Fetocuları
çağrıştırır diye kullanmaktan
korkar olduk. Ülke olarak
hakikaten önemli evreler
geçiriyoruz. Doğrular ve
yanlışlar içinde bazen neyin
doğru neyin yanlış olduğunu
karıştırdığımız zamanlar oldu.
Hatta öyle şeyler oldu ki bu da
mı dedik.
Mesela, geçenlerde Ankara’da
yabancı bir misyonda çalışan
birini soruyorum. “Fetocu
olabilir” diye şüphelendiğini
söylüyor.  Neden diye
soruyorum. Sorduğum kişinin
verdiği cevap oldukça garip:
”Arkadaş Cuma namazlarına
gidiyor” !!!
Diğer yandan siyasette apayrı
bir durum yaşıyoruz. Bugün
söylenenlerin 15 yıl sonra da
teyit edileceğini ve
tekrarlanacağını Allah için
söyleyebilir misiniz? Yaşamda
doğru zannedilenlerin yanlış
olduğunu görmek çok acı. Kim
bilir belki biz yanlış biliyoruz
olamaz mı? Ya da suizan mı
ediyoruz acaba? Kim ne derse
desin bir asır sonra biz
olmadığımızda bizler için ne
söylenecek, ne yazılacak?
Merak ediyorum doğrusu.
Doğrular bize ne zaman gerçek
olacak, gerçekleri ne zaman
kimse alınmadan rahatlıkla
söyleyebileceğiz?  Doğru
söyleyeni dokuz köyden
kovarlar ya, şimdi başka köy
kalmadı diye şehre mi göç
etmek gerekiyor? Hayırlısı
bakalım.

Selametle…

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

İZMİR MEKTUBU

DOĞRULARI 
SÖYLE (YEME)MEK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Borisov’dan Üsküp’e
dost ziyareti

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya, AB’nin Moskova
karşıtı yaptırımları nede-
niyle, Rusya’nın Sırbistan’a

gönderdiği ağır silahların geçi-
şine izin vermediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan
yalanlama geldi. İnterfaks ajansı-
nın haberine göre, Romanya Dış-
işleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Rusya’nın Sırbis-
tan’a gönderdiği silahların Ro-
manya’dan Tuna Nehri
üzerinden transit geçişine izin
verilmediği belirtildi.  Romanya
yasalarına göre ülke sınırları
içinden askeri yüklerin geçişi için
yalnızca yerli şirketlere lisans ve-
rilebileceği belirtilen açıklamada,
AB’nin Rusya’ya karşı uygula-
dığı yaptırımlar nedeniyle de
Rus silahlarının transit geçişine
izin verilemeyeceği kaydedildi.
Rusya’nın Sırbistan’a gönderdiği
tanklara ve zırhlı askeri araçlara

Romanya’da el konulduğu açık-
lanmıştı. Sırbistan, bu adımı ne-
deniyle Romanya’yı Tuna
Navigasyon Sözleşmesi’ni ihlal
etmekle suçladı.

RUSYA: TAMAMEN
YALAN

Tass ajansının haberine göre,
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada ise, "Silah
sevkiyatı ve Romanya'nın zırhlı
askeri araçları taşıyan Rus gemi-
lerine el koyduğu yönündeki
tüm açıklamalar bütünüyle
yalan. Tüm sevkiyatlar kontrat
şartlarına harfiyen uyularak ve
belirlenen sürelerde yapıldı" de-
nildi. 
Romanya medyasında çıkan ha-
berlerde ise, Romanya'nın Rus-
ya'ya Tuna Nehri üzerinden
geçiş lisansı vermediği, Rus-
ya'nın bunun üzerine Sırbistan'a
silah sevkiyatını hava yoluyla
yaptığı iddia edildi

Romanya’dan Rus ağır 
silahlarına geçit yok

YAKOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yakova’nın Sivil Toplum
Grubu, savaşta Sırp güçlerinin
işlediği suçlara yönelik savcı-

lığa bir iddianame daha teslim etti.
Yakova’nın Sivil Toplum Grubu, sa-
vaşta Sırp güçlerinin 1998-1999’da iş-
lediği suçlara yönelik iddianamenin
12’nci bölümünü Priştine’deki Özel
Savcılık Savaş Suçları Departmanına
teslim etti. İddianamede, Yakova
Bölgesinde görevli polis, asker ve
paramiliter güçlere yönelik kanıt ve
belgeler yer alıyor. 

Yakova’da Sırplara
yönelik yeni kanıtlar
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, kısa adı
PAN olan ve PDK,

AAK ve Nisma partilerinden
oluşan koalisyonuna resmi
bir yazı göndererek, yeni hü-
kümetin kurulması için baş-
bakan adayını göstermesini
talep etti.
Başbakanlık görevinden istifa
etmesinin ardından Koso-
va'da oluşan yönetim boşlu-
ğunun giderilmesi için bir an
önce erken parlamento se-
çimlerinin tarihinin belirlen-
mesi beklenirken, Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi'den beklenmedik bir
hamle geldi. Thaçi, kısa adı
PAN olan ve PDK, AAK ve
Nisma partilerinden oluşan

koalisyonuna resmi bir yazı
göndererek, yeni hükumetin
kurulması için başbakan ada-
yını göstermesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, PAN koalisyonunda
en büyük parti olan PDK
Genel Başkanı Kadri Vese-
li'ye resmi yazı göndererek,
hükumetin kurulması için
aday göstermelerini talep
etti. Cumhurbaşkanı Tha-
çi'nin Veseli'ye gönderdiği
yazıda, Kosova Meclisinde,
hükumeti oluşturmak için
gereken çoğunluğu kazanan
koalisyon olarak Kosova
Cumhuriyeti Hükümeti'ni
oluşturmak için yeni bir aday
önerme hakları olduğunu bil-
dirdi.
Yasal süreç, mecliste çoğun-
luğu oluşturan parti veya
koalisyonun adayı belirle-
mesi ardından en geç 15 gün

içerisinde mecliste güveno-
yuna sunulmasını öngörüyor.
Adayın, mecliste gerekli ço-
ğunluğu almaması duru-
munda aynı süreç
kapsamında Cumhurbaşka-
nının 10 gün içerisinde başka
bir adayın önerilmesi için ta-
lepte bulunması hakkı bulu-
nuyor. hükumetin ikinci
denemede de kurulmaması
durumunda, Cumhurbaşka-
nının en geç 40 gün içeri-
sinde yapılması gereken
erken genel seçim ilan etmesi
gerekiyor.
Hafta başında Cumhurbaş-
kanı Thaçi, erken genel seçim
tarihinin belirlenmesi için si-
yasi partilerle istişare toplan-
tıları başlatmıştı.
Cumhurbaşkanının bu ham-
lesinden sonra istişare top-
lantılarına ara verilmesi
bekleniyor..

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sakarya Uygulamalı Bi-
limler Üniversitesi
(SUBÜ) uluslararası üni-

versite işbirliklerini geliştir-
meye yönelik çalışmalar
başlattı. www.haberler.com’a
göre; Rektör Prof.Dr. Mehmet
Sarıbıyık, ilk adım olarak
Sofya, Niş,- Priştine ve Ulus-
lararası Balkan Üniversitesi'ne
çalışma ziyaretleri gerçekleş-
tirdi. Yeni üniversitenin uygu-
lamalı eğitim misyonu ve
AR-GE çalışmalarını aktaran
Mehmet Sarıbıyık, öğrenci ve
akademik personel değişim
programlarının etkin kullanıl-
ması, ortak projeler gerçekleş-
tirilmesi ve yakın akademik
işbirliklerinin geliştirilmesi

yönünde kararlar alındığını
belirtti. Son olarak Uluslar-
arası Balkan Üniversitesi'nde
görüşmeler gerçekleştiren
Rektör Mehmet Sarıbıyık,
Uluslararası Balkan Üniversi-
tesi Rektör Vekili Doç. Dr.
Şener Bilalli ve Genel Sekreter
Vİsar Ramadan bir araya

geldi. Görüşmelerin verimli
geçtiğini ve özellikle sektörle
işbirliğinin lisansüstü eğitim
aşamasına da belirten Rektör
Sarıbıyık, yeni üniversitenin
uluslararası işbirliklerinin ge-
liştirilmesine yönelik başlatı-
lan adımların diğer ülkelerle
de sürdürüleceğini kaydetti. 

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hac vazifesini ye-
rine getirmek
üzere Koso-

va’dan Suudi Arabistan'a
gidecek kafilelerin ilki
yola çıktı. Kosova’nın
farklı bölgelerinden baş-
kent Priştine’ye gelen
216 hacı adayı, Adem Ya-
şari Uluslararası Havali-
manı'ndan kalkan uçakla
kutsal topraklara gitti.
Hacı adayları, Kosova
İslam Birliği (Diyanet İş-
leri), aileleri ve yakınları
tarafından dualarla
uğurlandı. Kosova İslam
Birliği Başkanı Naim Ter-
nava, gazetecilere yaptığı
açıklamada, hac ile ilgili
tüm hazırlıkların zama-
nında tamamlandığını
söyledi.
www.akit.com.tr’ye göre;

Bu yıl Kosovalı hacılar
ile kutsal topraklara gi-
deceğini aktaran Ter-
nava, "Ülkemizin daha
iyi bir refaha sahip ol-
ması için Allah’a dua
edeceğim." dedi. Hacca
ilk defa giden Reşad
Hocay da Allah'ın çağrı-
sına cevap verdiğini
ifade ederek, ibadetleri-
nin kabul olması temen-
nisinde bulundu.
Aferdita Hoti de bu yıl
üçüncü kez hacca gidi-
yor. Kutsal topraklara
gitmekten duyduğu
memnuniyet dile getiren
Hoti, Allah'tan ibadetini
iyi bir şekilde tamamla-
masını diledi. Koso-
va'dan kutsal topraklara
toplam bin 80 hacı adayı
gidecek. İkinci ve üçüncü
kafile yarın ve öbür gün
yola çıkacak.

sakarya Üniversitesi Priştine
Üniversitesi’ni ziyaret etti

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Güner Ureya, Ko-
sova’nın Dakka
Büyükelçisi gör-

evine 5 Ağustos Pazar-
tesi günü başladı.
Kararnamesi birkaç ay
önce imzalanan Ko-
sova Cumhuriyeti
Dakka Büyükelçisi
Güner Ureya, Koso-
va’dan ayrıldı ve Ban-
gladeş’in başkenti
Dakka’da yeni gör-
evine başladı.   Güner
Ureya, Kosova Cumhu-
riyeti’nin ilk Kosovalı
Türk büyükelçisi oldu.

İlk Kosovalı Türk Büyükelçi 
Güner Ureya göreve başladı

Kosova’dan ilK
hac Kafilesi 

yola çıKtı

Cumhurbaşkanı Thaçi’ye
muhalefeTTen çağrı
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, kısa adı PAN olan ve PDK, AAK ve
Nisma partilerinden oluşan koalisyonuna resmi bir yazı göndererek, yeni

hükümetin kurulması için başbakan adayını göstermesini talep etti

Güner Ureya, ilköğretim ve
liseyi doğduğu Prizren’de
tamamladıktan
sonra, üniversite
öğrenimini Ankara
Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazeteci-
lik Bölümü, yüksek
lisansı programını
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler En-
stitüsü Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde
tamamladı, doktora
programına ise
Türkiye Ortadoğu

Amme İdare Enstitüsü’nde
devam etmektedir. Ureya
medya ve devlet kurum ile ku-
ruluşlarında mütercim,
gazeteci, danışman ve yö-

netici görevlerinde
bulundu. Koso-
va'nın Ankara
Büyükelçiliği
Müsteşarı
görevinde de bulu-
nan Güner Ureya,
son olarak Kosova
Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanlığı
Ekonomi Diploma-
sisi Departmanı’nda
görev yaptı. Güner
Ureya evli ve iki
çocuk babasıdır.

KİMDİR?
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), Kredi ve

Yurtlar Kurumu (KYK), Türk
Hava Yolları (THY), Anadolu
Ajansı (AA), Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT) ve
Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) iş birliğinde bu yıl
üçüncüsü düzenlenen prog-
rama katılan mimarlık ve in-

şaat mühendisliği bölümü öğ-
rencisi 11 gönüllü, TİKA’nın
çalışmalarında yer aldı, ülke-
deki Türk kurumlarını ziyaret
etti. Grup, başkent Üsküp’te
bulunan ve restorasyonu
süren Sultan Murat ile Alaca
camilerindeki çalışmaları ince-
leyerek tecrübe kazandı. Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde inşaat
mühendisliği bölümünden bu
yıl mezun olan Mehmet Emre
Ek, programa katılmanın ken-
disi için çok güzel bir fırsat ol-
duğunu belirterek,

restorasyon çalışmaları kapsa-
mında mimar ve şeflerin ken-
dilerine farklı görevler
verdiğini anlattı. Restorasyon
için çizimler yapıp sıva çalış-
malarında yer aldıklarını akta-
ran Ek, “Teknik ofiste
projelere bakıyor, onlarla bir-
likte kontrol ediyoruz.” dedi.
Ek, programın iş hayatlarına
da önemli katkı sunacağına
işaret ederek, “Teknik ofiste
çalışma fırsatı bulduk. Şantiye
ve içerisinde olan durumların
haricinde teknik ofiste projele-

rin nasıl incelendiği, uygulan-
dığını görme fırsatı buluyo-
ruz.” diye konuştu.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Karadeniz Teknik
Üniversitesinde mimarlık
okuyan İslam Filizfidanoğlu
da ülkede TİKA tarafından
daha önce restorasyonu yapı-
lan eserleri de yakından
görme fırsatı bulduklarını be-
lirterek, devam eden Sultan
Murat Camisinin restorasyo-
nunda birçok iş kolunda çalış-
malara katıldıklarını anlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenle-
nen “2019 Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında Kuzey Makedonya’da bulunan

gönüllüler, TİKA’nın Kuzey Makedonya’daki restorasyon çalışmalarını inceledi

Gençler Balkanlar’a
doğru yola çıktı

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya Çocukları Doğa
Sporları Derneğinin
organize ettiği uğur-

lama törenine, Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcısı
Ömer Fatih Sayan ile öğrenci-
lerin aileleri katıldı. Sayan,
burada yaptığı konuşmada
Balkanların tarihi önemine
dikkat çekti.
Sayan, “Gençlerimizi güzel
bir geziye uğurluyoruz. Sir-
keci Tren Garı çok derin ve
nostaljik bir derinliğe sahip.
Kim bilir kaç vedaya kaç ka-
vuşmaya şahitlik etti bu
salon. Sizler bugün de gönül
coğrafyamızın, köklü mede-
niyetimizin adeta kalbine,
Balkanlara yola çıkacaksınız.
Oralarda ecdadımızdan iz-
lere, kendinizden bir parçaya
rastlayacağınız bu yolculu-
ğun çok keyifli olacağını dü-
şünüyorum. Sizleri çok şanslı
buluyorum. Keşke aranızda
bulunabilseydim. Sizlere
sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın se-
lamını getirdim ve bir sözünü
hatırlatmak istiyorum. ‘Bizim
medeniyetimizde kalem kılıç-
tan önce gelir. Biz kalemin,
yazının, irfanın kalıcılığına
inanırız.” diye konuştu. Yol-
culuğun başka kültürleri an-
lamak için önemli bir araç

olduğunu dile getiren Sayan,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kendiniz için ne istiyorsanız
komşularınız için de onu iste-
yin. Afrika, Türk dünyası,
Balkanlar, Güney Asya ve
tüm kardeş coğrafyalar için
aynısını diliyoruz. Biz bin-
lerce yıllık birikimle toplum-
ların, devletlerin birlikte
yaşaması için çalışıyoruz ve
bu bayrağı sizlere devredece-
ğiz. Sizler de barış ve huzuru
yaymak için devam edeceksi-
niz. Hepinizin bu hissiyatla
hareket etmesini ve yayma-
nızı istiyorum.” www.time-
balkan.com’un haberine göre;
Dünya Çocukları Doğa Spor-
ları Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Aslan Biçici de progra-
mın 2010’dan bu yana Srebre-
nitsa soykırımını anmak ve
kültürel bağları kuvvetlendir-
mek için düzenlendiği söyle-
yerek, “Bu sene bunu trenle
yapmak istedik ama Srebre-
nitsa katliamını anmalarına
denk gelemedik. Biz de Bal-
kanları gezdirerek ve bayramı
da Saraybosna’da yapmaya
karar verdik. Sofya, Filibe,
Belgrad, Üsküp ve Balkan-
larda uzun bir yolculuğun ar-
dından en sonunda
Saraybosna’ya gideceğiz.
Özellikle de gençlerin dünya-
nın en iyi tren rotalarından
biri olan Saraybosna Mostar
arasını trenle geçmesini isti-
yoruz. “ifadelerini kullandı.

Üsküp’te restorasyon
çalışmalarına katıldı

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Resmi ziyaret kapsa-
mında İsrail'de bulunan
Kitarovic'in, mevkidaşı

Reuven Rivlin ile yaptığı gö-
rüşmede, Bosna Hersek hak-
kında kullandığı "istikrarsız "
ve "militancı İslam tarafından
kontrol edildiği" ifadeleri, iki
ülke arasındaki gerginliği ye-
niden tırmandırdı. Bosna Her-
sek Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Zeljko Komsic, istik-
rarsız olanın Bosna Hersek
değil, Kitarovic'in kendisi ol-
duğunu vurgulayarak Hırva-
tistan Cumhurbaşkanı'nın
Bosna Hersek'in aleyhine pro-
pagandalarını sürdürmesine
tepki gösterdi. Konsey'in Boş-
nak üyesi Sefik Dzaferovic de
bu iddiaların, agresif ve ya-
bancı düşmanı Zagreb politi-
kasının Bosna Hersek'e karşı
"fabrikasyon yalanları" oldu-
ğunu belirterek Kitarovic'in
açıklamasının, 1990'lı yıllarda
Boşnaklara karşı savaş suçları
işlemiş Hırvatların söylemle-
riyle aynı olduğunu kaydetti. 

‘İSLAMOFOBİK’

Bosna Hersek Güvenlik Ba-
kanı Dragan Mektic de Kita-
rovic'in açıklamalarının
"ciddiyetten uzak ve sorum-

suzca" olduğunu ifade etti.
www.star.com.tr’nin haberine
göre; Bosna Hersek'teki en
büyük Boşnak partisi konu-
mundaki Demokratik Eylem
Partisi (SDA) de Kitarovic'in
açıklamalarına sert tepki gös-
terdi. Partiden yapılan yazılı
açıklamada, Kitarovic'in ifa-
delerinin, onun Bosna Hersek
ve Boşnaklara karşı İslamofo-
bik politikasının bir göstergesi
olduğu ifade edilerek uluslar-
arası kamuoyundaki hiçbir
ciddi faktörün bu iddiaları
dikkate almayacağı vurgu-
landı. 

Ilımlı açıklamalarıyla bilinen
eski Hırvatistan Başbakanı
Jadranka Kosor ise Kitaro-
vic'in ifadeleri için komşu
Bosna Hersek'ten özür diledi.
Kosor, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, "Dost ve
komşu ülke Bosna Hersek'ten
ve tüm halklarından özür dili-
yorum." ifadesini kullandı.
Kitarovic daha önce de Bosna
Hersek'te binlerce silahlı mili-
tan olduğunu iddia etmiş,
Müslüman Boşnakları hedef
alan bu iddialar nedeniyle iki
ülke arasındaki ilişkiler geril-
mişti.

Hırvat Cumhurbaşkanı
ne demek istedi?

TİKA gönüllülerİ 

Eren: Türkiye bursları sosyal eşitsizliği azaltıyor 
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

YTB Başkanı Eren, "Tür-
kiye Bursları"nın sosyal
eşitsizliği azaltmada çok

önemli model olduğunu vur-
gulayarak, "Dezavantajlı ülke-
lerden binlerce başarılı
öğrenciyi Türkiye'de burslandı-
rıyoruz ve mezun ediyoruz."
dedi. Yurtdışı Türkler ve Ak-

raba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR), TRT World Rese-
arch Centre ve TRT World Citi-
zen iş birliğinde "Uluslararası
Koruma Altındaki Öğrencilerin
Yüksek Öğrenimi Konferansı"
gerçekleştirildi. Konferans ile
Türkiye'de uluslararası koruma
altındaki öğrencilerin yüksek-
öğrenimde karşılaştığı sorunlar

ele alındı. Bu doğrultuda yeni
yaklaşımlar ve ortaklıklar oluş-
turularak çözüm önerileri su-
nulacak. YTB Başkanı Abdullah
Eren, konferansın açılışında
yaptığı konuşmada, 2011 yılın-
dan itibaren "Türkiye Bursları"
adı altında bir marka oluştur-
duklarını ve dünyanın çok
farklı ülkelerinden öğrencileri
Türkiye’de misafir edip burs
verdiklerini söyledi
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Avrupa’da yer alan Slovenya’nın başkenti
Ljubljana, ülkenin tam ortasında yer alıyor

İzmir’de yazılı ve İnternet
portalı olarak yayın ha-
yatına devam eden, 8

Balkan Ülkesinde dağıtımı
yapılan, THY’de ücretsiz
verilen  üç gazeteden biri
olan Balkan Günlüğü gaze-
tesinde, köşe yazılarımın ya-
nında süreli olarak İzmir’in
ve Buca’nın Tarihi ve Kültü-
rünü yazıyorum.
Geçen haftaki Köşe yazımda
DOĞU AKDENİZ’deki
sıcak gelişmelere referans
olarak 192 yıl önceki Os-
manlı Donanmasının yok ol-
duğu ‘’ NAVARİN ‘’
olayını kaleme almıştım.
Avrupalıların oluşturduğu
Haçlı Ordusu ile İzmir’in ‘’
GAVUR İZMİR’’’e dönüş-
türülmesi ve 1071 Malaz-
girt’ten , Çakabey’e ve
Umurbey’den  günümüze
başımıza örülmek istenen
Çorap’ların , ‘’ Tarih
Boynca ‘’ günümüze kadar
devam etmesinin sebep ve
gerekçelerini yine  tarihten
ders alarak irdelemeye
devam edeceğim.

1071 Malazgirt Zaferinden
sonra Batı Anadolu’ya
doğru ilerleyen Selçuklu
Türk’leri, Türk Devletinin
kurucusu  Kutalmışoğlu Bi-
rinci Süleyman Şah  tarafın-
dan  1076 yılında İzmir’i
fethederek Denizlerle ilk
defa da tanışmış oldular.

Ege adalarını ele geçiren
Türklerin Komutanı ilk Türk
Amiral, Oğuzların Çavuldur
Boyundan Çakabey’dir. Ça-
kabey Alparslan’ın Anado-
lu’nun fethi için
görevlendirdiği en başarılı
bir komutandır da.

Çakabey 1081 – 1079 yılları
arasında İzmir’i Bizanslılar-
dan temizleyen komutandır.
İzmir başta olmak üzere,
Foça, Urla, Çeşme ve Sığa-
cığı ele geçirdi.
Çakabey, Anadolu’da ka-
rada güçlü olan Türk Devle-
tinin Deniz’dede güçlü
olması gerektiğini planlayan
bir dahidir..

Çakabey Mücadelenin bi-
rinde Bizans’lı komutan Ka-
balıka Aleksandr’a esir
düştü.

Çakabey’in öldürülmesin-
den sonra 1097 yılında Bi-
zans Generali Prens İoannis
Dukas 10.000 kişiyi katlede-
rek İzmir’i geri aldı.
O yıllarda Ceneviz’liler, Bi-
zanslılardan geniş imtiyazlar
alarak İzmir’e yerleştiler.

223 yıl sonra1320 yılında
İzmir  tekrar Türk’ler tara-
fından fethedildi.. 
1334 yılında Aydınoğulları
Beyliğinin başına geçen
Gazi Umur Bey’de Karade-
nize kadar açılan Çakabey
gibi Türk Amiral’di. Umur-
bey tahta geçtiğinde  yirmi-
beş yaşında idi.

Umurbey Gözüpekliği ve
Atılgan kişiliği ile Türk Mil-
letinin tarih boyunca yetiştir-
diği en büyük
kahramanlardan biridir.

Ege Denizinde kurduğu
büyük donanmayla Haçlı,
Ceneviz ve Bizans donan-
malarına kök söktürmüştür.
1328 yılında İzmir Kale’sini
ve Limanını Cenevizlilerden
alan Gazi Umurbey Çanak-
kale Boğazında Haçlı Do-
nanmasına ağır darbe vurdu.
Bozcaada, Sakız Adası, Ge-
libolu, alarak 250 gemiye
komuta ederek Atina kapıla-
rına dayandı.

Bazı araştırmacılar Gazi
Umur Bey’in 1338 yılında
Fatih Sultan Mehmet
Han’dan tam 115 yıl önce
Karadeniz seferi esnasında

300 gemiden oluşan donan-
masını karadan yürüterek
Patras Körfezi’ne geçirdiğini
söylemektedir.

Gazi Umurbeyin durdurula-
mayan yükselişini gören Av-
rupalılar, Haçlı Ordusunu
kurarak  28 Ekim 1344 yı-
lında Rodos Saint – Jean Şö-
valyeleri ile birlikte İzmir
Liman’ına saldırdılar.

Aşağı Kale olarak adlandırı-
lan Sahil kenarını ele geçi-
rip, Aydınoğulları
Donanmasının nerede ise ta-
mamını yaktılar.
Haçlılar bu Kale’de 59 sene
hüküm sürdüler.

Şövalyelerin ele geçirdiği
Aşağı Kale’ye Aydınoğul-
ları ‘’ HIRİSTİYAN İZMİR
‘’ kendilerinin bulunduğu
bölgeye ise ‘’ MÜSLÜ-
MAN İZMİR ‘’ adını verdi-
ler. Günümüzde Gavur
İzmir’in TAM ANLATILA-
MAMASI  aslında 700 yıl
önceki konuma dayanmak-
tadır.

1348 yılında Rumeli yö-
nünde yaptığı seferden dön-
dükten sonra ‘’ GAVUR
İZMİR ‘’ ‘e saldırı düzenle-
yen Gazi Umurbey Kale sur-
larına tırmanırken  aldığı ok
yarası ile hayatını kaybetti. 

30 yıldan fazla süregelen,
Büyük Şehirler dahil, Ka-
saba ve Köylerimizin Şehit-
lik Mezarlıkları ile dolduğu,
Doğu ve Güney Doğu sınır-
larımızda fütursuzca oluştu-
rulan, terör kantonları, Ege
Deniz Sahanlığı ve Ada’la-
rın durumu, şimdi de Doğu
Akdeniz’de oluşturulan
Haçlı Seferleri ve Orduları,
700 yıl öncekilerinin aynile-
ridir.

Bizler, var olduğumuz sü-
rece, düşmanlıklarını artık
alenen ilan eden güçler, Al-
parslan’ların, Çakabey’lerin,
Umurbey’lerin zamanında-
kilerın aynileridir.

Son yıllarda Haçlı mantığı
ile oluşturdukları, Koalis-
yon. geçmiş tarihin renkli iz-
düşümüdür.

Bize düşen, birlik ve bera-
berliğimizin  var olandan
daha yüksek seviyelere çı-
karmak için,  önyargılarımız,
yanlış anlaşılmalara meydan
verecek söylemlerden kaçı-
nıp, FİKİR VE DÜŞÜNCE-
LERİMİZİ SAĞLIKLI BİR
ORTAMDA  tartışabilmek-
ten geçmektedir.

Kanaat önderlerinin en sık
kullandığı bir cümle var, dı-
şarıdan gelecek tehlikelere
karşı  ‘’ Müttefiklerimiz
veya  Hasımlarımızla Diplo-
matik kanalların sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi ‘’
BUNU KENDİ BAHÇEMİ-
ZİN İÇİNDEN BAŞLAYA-
RAK bir adım atabilirsek,
dışarılardakilerin ellerindeki
kozlar alınıp, onların bizimle
Diplomatik kanalları işlet-
mek için sıraya gireceğinden
hiç kuşkum yok.

YÜCE RAB-BİM ,VATA-
NIMA, BAYRAĞIMA,
EZAN’IMA VE BİZİ YÖ-
NETENLERE ZAVAL
VERMESİN.
İyi Haftalar dileğiyle.

Remzi DOĞAN

1071  MALAZGİRT ZAFERİ,
GAVUR İZMİR’DEN, MÜSLÜMAN
İZMİR’E  ALINACAK DERSLER VE

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Slovenya’nın büyüleyici
başkenti LJUBLJANA

LJUBLJANA KALESİ

375 metre yükseklikte yer alan Ljubljana Kalesi, şehrin doğu kıs-
mında yer alıyor. Mimarisi ile oldukça dikkat çekici kale, her yıl
binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Yıl boyunca çeşitli or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapan kale yeşil bir tepe üzerinden
tüm kente hükmediyor. 11. Yüzyılda inşa edilen kaleye çıkmak
için iki yol kullanılıyor, yürüyerek ve fünikelerle. Kale içinde yer
alan Sloven Tarihi Müzesi, Kukla Tiyatrosu, Aziz George Şapeli
ve Gözcü Kulesi turistlerin ilgi odağı oluyor. Kalenin açılır kapa-
nır kapılarının 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna karşı ko-
runma amacıyla yapıldığı söyleniyor.

LJUBLJANA KÖPRÜLERİ

Ljubljana Nehri üzerinde birçok köprü yer alıyor. Köprüler ara-
sında özellikle Ejderha Köprüsü ve Üçlü Köprü dikkat çekiyor.
Üç köprü şeklinde tasarlanan üçlü köprü, şehrin merkezinde bu-
lunan Preseren Meydanı'na açılıyor. Granitle kaplanan köprü
şehrin tarihi ve doğasıyla sağladığı mükemmel uyumu ile göz
dolduruyor. Bir diğer popüler köprü Ejderha Köprüsü ise iki ya-
nında yer alan yeşil ejderhaları ile şehrin en gözde yerlerinden
biri oluyor.

TİVOLİ PARKI

Ljubljana'nın en büyük parkı olan Tivoli, yeşilliği, sakinliği ve
huzur veren yapısı ile doğa severlerin beğenisini kazanıyor. Par-
kın içinde yer alan gül bahçesi, Podturn ve Çekin malikâneleri
farklı bir hava yaratırken elindeki balıktan su fışkırtan heykel ise
parka şirin bir görünüm katıyor. 17. Yüzyıl Rönesans akımına
uygun olarak tasarlanan Podturn Manor, 19. yüzyılda Avus-
turya İmparatorluğu'nun emri ile baştan sona neoklasik tarzda
yenileniyor. Çağdaş Slovenya Tarihi Müzesi olarak fonksiyon
gören Çekin Malikanesi ise 1720 yılında barok mimarisi kullanı-
larak tasarlanıyor. Ayrıca parkta 1880 yılında yapılan bir gölet de
yer alıyor. Göletin içinde balıklar ve etrafında kuşlar, Tivoli Par-
kı'na bambaşka bir ambiyans katıyor.

PRESEREN MEYDANI

Şehrin merkezinde yer alan Preseren Meydanı, en kalabalık tu-
ristik mekânların başında yer alıyor. Meydanın en gösterişli ya-
pısı Fransizkan Kilisesi, Fransizkan tarikat geleneğine uygun
olarak somon pembesi renginde yaptırılıyor. 1646 yılında inşa
edilen kilise 1700'lerde ön cephesi barok şeklinde yeniden tasar-
lanıyor. Meydana ismini veren ünlü şair France Preseren'in
bronz heykeli ise meydanda yerini alıyor. Heykelin hemen arka-
sında 19. yüzyılın başlarında yapılan Neo-Rönesans özelliklere
sahip Ljubljana Merkez Eczanesi bulunuyor. Meydan ayrıca
Ulusal Kütüphane'ye ve Zale Mezarlığı'na da ev sahipliği yapı-
yor. Sokak sanatçılarının müziklerini icra ettiği ve birçok organi-
zasyonun gerçekleştiği meydan, mutlaka ziyaret edilmesi
gereken yerlerin başında geliyor.

SLOVENYA ULUSAL MÜZESİ

Tivoli Parkı'nın hemen yanında yerini alan Slovenya Ulusal Mü-
zesi, Taş Devri'nden bu yana farklı dönemlerden kalma yaklaşık
400 binden fazla tarihi objeyi sergiliyor. Slovenya tarihini gözler
önüne seren müze, özellikle sahip olduğu eski para koleksiyonu
ile ilgi odağı oluyor. 1821 yılında kurulan müzede uygulamalı
sanatlar, baskı ve çizimler, nümizmatik ve arkeoloji olmak üzere
dört bölüme ayrılıyor. Ulusal müzede yer alan en ilginç eserler
arasında ise kemikten yapılmış dünyanın ilk müzik aracı flüt yer
alıyor. Ayrıca müzede Slovenya'nın sahip olduğu tek mumya ve
tabut da bulunuyor.

www.sozcu.com.tr
sitesinden alınmıştır….

Doğal güzellikleri ile dikkat
çeken Ljubljana tarihi ve ken-
disiyle aynı adı taşıyan nehri

ile adından söz ettiriyor. Kolay ula-
şımı, sıcakkanlı insanları ve güveni-

lirliği ile keyif veren Slovenya, özel-
likle şehrin sembolü olan Ljubljana
Ejderhası ile ön plana çıkıyor. Gücü
ve cesareti simgeleyen bu heykel,
Ljubljana Kalesi'nde yer alıyor. Alp

dağlarının eteklerinde kurulan şehir,
doğayla uyum içinde inşa edilen bi-
naları ile muhteşem bir görünüşe
sahip. Yüksek yaşam kalitesi ve sun-
duğu imkanlar nedeniyle öğrenciler

tarafından en çok tercih edilen şehir-
ler arasında yer alıyor. Küçük ve
şirin bir şehir olan Ljubljana, canlı ve
enerjik yapısıyla Orta Avrupa şehir-
lerini andırıyor.

remzidogan1956@hotmail.com
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“Keşke Yunan galip gel-
seydi” alçaklığından
sonra, “90 yıllık reklam

arası bitti” diyebilen milletvekilini
görmüştük. Şimdi de Bursa Belediye
Başkanının 30.Ağustos zafer
Bayramı için, “30 Ağustos halkın
genelini ilgilendiren bir bayram
değildir" sözleri, Türk Milletinin vic-
danını kanatırken, şehitlerimizin
kemiklerini sızlattı... Mevlana’nın
“Suskunluğum asaletimdendir, Her
lafa verilecek bir cevabım var. Lakin
bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de
adama bakarım adam mı diye?" ünlü
sözü aklıma geldi nedense!!!
Maalesef ülkemizde ağzından çıkan
sözlerin yaratacağı tahribatı düşün-
meden konuşan, aklından geçeni söy-
lerken, düman saydığı yabancı güç-
lerle aynı safta buluşup,  ihanet cep-
hesine hizmet ettiğini idrak edeme-
yen yeni bir tür üredi... Bu hafta için-
de bir grup içinde sohbet ederken bir
vatandaşımızın “tarihimizi
İngilizlerin yazdığını, her şeyin yalan
olduğunu, bizi kandırdıklarını,
Lozan’da Ege adalarını ve 1,5 milyon
kilometrekare toprak kaybettiğimizi”
iddia edince, gerçeklerin tam tersi
olduğunu ne kadar uğraştıysam  da
yeterince ikna edemedim. Çünkü
siyasal İslamcı bakış açısı tarafından
algı yönetimiyle birçok insanımıza bu
yanlış ve çarpık düşünceler yıllar
içinde enjekte edilmişti. Yani
Cumhuriyet tarlası emperyalizme
uşaklık eden zararlı maşalar tarafın-
dan çoktan sürülmüştü... Bu bakış
açısına sahip bir kısım vatandaşımız,
Lozan’ı karalamaya çalışırken,
nedense Osmanlı’nın çöküşü ve Türk
Milletinin ölüm fermanı olan
SEVR’e toz kondurmamaktadırlar...                                                                                                                                                             
Osmanlı Devleti'nin imzalamış oldu-
ğu SON ANLAŞMA ve Osmanlı'nın
siyasi varlığını tamamen bitiren
anlaşma olarak tarihe geçen SEVR
ANTLAŞMASI, Türkleri haritadan
silmeyi, geldikleri Orta Asya stepleri-
ne geri göndermeyi amaçlamaktay-
dı... 

(SEVR ANTLAŞMASI; Dünya
Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile
Osmanlı İmparatorluğu hükümeti ara-
sında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın
başkenti Paris'in 3 km batısındaki
Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan
Seramik Müzesi'nde (Musée National
de Céramique) imzalanmıştır.)

- Türklerin çoğunlukta olmadığı top-
raklar, Türk boyunduruğundan kurta-
rılacaktır.

- Osmanlı Devleti, kendi toprakları
üzerinde yaşayan Ermeni ve Rumlara
karşı “görülmemiş bir zulüm” uygu-
lamışlardır.

-  Osmanlı Devletinin savaşın çıkma-
sında ve yüz binlerce insanın ölme-
sinde büyük bir sorumluluğu vardır,

gibi suçlamalarla Osmanlı Devletine
imzalatılan SEVR Antlaşması, Türk
milleti için bir ölüm fermanından
başka bir anlam ifade etmiyordu.
Nihai hedefi Anadolu’da ki Türk var-
lığına son vermekti.

Türk milleti, kendisine karşı yönelti-
len bu ölüm fermanı karşısında Gazi
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı
sayesinde Sevr’i geçersiz kılmayı ve
Lozan Barış Antlaşmasıyla, hür ve
bağımsız bir yeni ulusal devlet kur-
mayı başardı...

Cumhuriyetimizin tüm kazanımları-
nın ve bu Cumhuriyeti bize armağan
eden ATATÜRK ve SİLAH ARKA-
DAŞLARININ kıymetini bilelim...
Üç kuruşluk siyasi çıkar uğruna bizi
biz yapan, tarihi anlam ve değeri olan
MİLLİ BAYRAMLARIMIZI ve
ÖNEMLİ GÜNLERİMİZİ önemsiz-
leştirmek, yok saymak, tarihi şahsi-
yetlere karşı saygıda kusur etmek
sadece sizleri küçültür, küresel güçle-
rin maşası, düşmanların hizmetkarı
yapar...

Süheyl ÇOBANOĞLU

99. YILINDA 
SEVR 

MUHİBLERİ

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkelerinde yaşayan
üniversite öğrencileri,
Eyüpsultan’ı ziyaret etti. İki

ülke öğrencilerinin daha iyi kaynaş-
ması ve ortak kültürel değerlerimizi
keşfetme amaçlı yapılan gezide
Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı.
Balkan ülkelerinde yaşayan üniver-
site öğrencileri kardeş ülke
Türkiye’ye düzenlenen gezide,
Eyüpsultan’ı da ziyaret etti. İki ülke
öğrencilerinin daha iyi kaynaşması
ve ortak kültürel değerlerimizi keş-
fetme amaçlı yapılan gezide
Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı. İlk
olarak Ensari Konağı’nda kahvaltı
yapan gençler, daha sonra
Eyüpsultan’ın tarihi yerlerini rehber
eşliğinde gezme imkanı buldu.
Ardından Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken’i ziyaret eden
üniversite öğrencileri ve Kuzey
Makedonya Milletvekili Recep
Memeti, Başkan Deniz Köken’e
hediye takdim etti.
Ülkemizin Balkan coğrafyası ile beş
yüz yıllık kadim bir tarihe sahip

olduğunu belirten Başkan Deniz
Köken, “Çok badireler atlatıldı ama
hamdolsun çok daha güzel günler
bizleri bekliyor. Hepiniz üniversite
okuyormuşsunuz başarılarınızın

devamını temenni ediyorum.
İnşallah Avrupa içinde, daha büyük
yerlerde sizleri görürüz” dedi.
Kahvaltı programında öğrencilere
eşlik eden Eyüpsultan Belediye

Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Uysal
ise,“Balkanlarda katliamlar yapıldı.
İnsanlarımıza zulmedildi. Birimizin
ayağına diken batsa diğeri yüreğin-
de hissetti. Aydınlık bir gelecek için
hep beraber birlik içerisinde olur ve
bunlara göğüs gerersek acıları sara-
bileceğimize inanıyorum. Bu tür
programlar aramızdaki güçlü bağı
daha da çok perçinleyecektir.
Makedonya’da yetişen insanlar, ana
yurdumuz Anadolu’yu görsünler.
Osmanlının merkezini keşfetsinler.
Bizim gençlerimiz de Balkanları
ziyaret etsinler. Bir kaynaşma çerçe-
vesi içinde birlikte yaşamaya
devam edelim” diye konuştu.
Dünya Balkan Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı Recep
Varol da çeşitli üniversitelerden
buraya öğrenciler getirerek, kültür-
ler arasında birlik, beraberlik ve
işbirliğinin gelişmesine destek
olduklarını ve bu tür etkinliklere
devam edeceklerini söyledi.
Programa katılan öğrencilerden
Selma Memeti, geziden oldukça
memnun kaldıklarını, kardeş ülke
Türkiye’yi görme imkanı buldukları
için mutlu olduklarını söyledi.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dünyası Belediyeler
Birliği (TDBB) Başkanı, Dünya
Belediyeler Birliği Eş Başkanı

ve Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bosna-
Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey
Üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya
geldi. TDBB Başkanı, Dünya
Belediyeler Birliği Eş Başkanı
ve Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-
Hersek’te çeşitli temaslarda bulun-
du. www.hakimiyet.com’a göre;

program kapsamında Bosna-Hersek
Kurucu Lideri Aliya İzzetbegovic’in
oğlu Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir
İzetbegovic’i ziyaret eden Başkan
Altay daha sonra
Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi
Sefik Dzaferovic ile bir araya
geldi. Türkiye Cumhuriyeti ile
Bosna-Hersek’in güçlü dostluğu
bağlamında Bosna-Hersek genelin-
de TDBB tarafından uygulanan pro-
jeler hakkında bilgi veren Başkan
Altay, dost iki ülkenin geçmişe
dayanan köklü bağları bulunduğu-
nu, bu bağları daha güçlendirmek
için TDBB olarak çalışmaların süre-
ceğini söyledi.

Balkanlı öğrencilerden
Eyüpsultan’a ziyarEt

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Tarihi Kunduracı
Çınarı Festivali kapsamında
Bulgaristan'dan Buca'ya gelen

göçmen sanatçılar, Buca Belediye
Başkanı Av. Erhan Kılıç'ı ziyaret etti.
Başkan Kılıç'a özelilgi gösterdiği için
teşekkür eden konuklar, 50 yıllık has-
retin son bulduğunu ifade etti. Buca
Belediyesi olarak her zaman yanla-
rında olduklarını dile getiren Başkan
Kılıç ise," Kültür köprüsünü hep bir-
likte inşa ediyoruz" dedi.
Nesilden nesle kentin kültür mirasını
yaşatmak için çalışmalarına devam
eden Buca Belediyesi, Balkanlar'dan
kültür köprüsü kurdu.
Belediye tarafından Kaynaklar ve
Karacaağaçköylerinde iki gün süre-
cek Uluslararası Tarihi Kunduracı
Çınarı Festivali kapsamında
Bulgaristan'dan Svetlina 1948 Halk
Kültür Evi Folklor ve Müzik Ekibi
Buca'ya geldi.

Balkanlar'dan 
50 yıllık hasret 
Buca'da dindi

Başkan Aydın Bosna’da
AçılışA kAtıldı
GLAMOC
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın, Türk
Dünyası Belediyeler

Birliği'nin Bosna Hersek'te yap-
tırdığı Kültür Merkezi’nin açılı-
şına katıldı. Türk Dünyası
Belediyeler Birliği (TDBB) ve
Glamoc İslam Birliği işbirliğin-
de, Beykoz, Gebze, Kocaeli
Büyükşehir, Sancaktepe,
Selçuklu ve Zeytinburnu
Belediyelerinin destekleriyle
Bosna Hersek'in Glamoc şehrin-
de inşa edilen ‘Eğitim ve Kültür
Merkezi’ törenle hizmete açıldı.

www.timebalkan.com’a göre;
Kültür Merkezi’nin açılış töreni-
ne, Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Boşnak
üyesi Sefik Dzaferovic, TDBB
Başkanı ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Bosna Hersek İslam
Birliği Başkanı (Reisu’l Ulema)
Husein Kavazovic, TDBB Genel
Sekreteri Fahri Solak, Beykoz
Belediye Başkanı Murat Aydın
ve birliğe üye belediye başkan-
ları katıldı. Ülkenin batı bölgesi-
nin gelişmesine ve savaşın izle-
rinin silinmesine katkı sağlamak
amacıyla bin 100 m2 kapalı alan
üzerine 5 katlı inşaa edilen mer-
kezin içerisinde 100 kişilik kon-

ferans salonu, seminer salonları,
4 çalışma ofisi, helal gıda resto-
ranı, gençler için spor salonu ve
misafirhane yer alıyor.  Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Boşnak üyesi Sefik
Dzaferovic, merkezin inşa edil-
mesine katkı sağlayanlara teşek-
kür ederek: “TDBB, bu şekilde
Türkiye ile Bosna Hersek ara-
sındaki dostluğu bir kez daha
kanıtlamıştır. Birlikte atılan
adımlar çok daha etkili olacak-
tır. Savaştan sonra tekrar mem-
leketlerine dönen vatandaşları-
mızın yaşam şartlarını iyileştir-
mek adına böyle projeleri des-
teklemeye devam edeceğiz.”
dedi.

Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri, Eyüpsultan’ı ziyaret etti

Konya - Bosna Hersek kardeşliği büyüyor 



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 08

5 Ağustos 2019
PazartesiBalkan Haberleri8

İsmet TOPALOĞLU

MESTANLI 
DAİMA 

KALBİMDE

Bu yıl 22-28 Temmuz ara-
sında Bulgaristan’ın Kırcaali
ili Mestanlı ilçesi onuncu

kez çeşitli dönemlerde göç eden va-
tandaşlarına “Mestanlı daima kal-
bimde” sloganı adı altında kapılarını
açtı. Temmuz ayın son haftası Mes-
tanlı ilçesinin ana sokağa trafiğe ka-
patılarak dünyanın çeşitli ülkelerden
gelen misafirlerin dikkatine çeşitli
stantlar kuruluyor.  Bir hafta bo-
yunca spor müsabakaların yanı başı
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Haftanın son akşamında final olarak
Mestanlı kasabasına spor alanında
değerli hizmetlerde bulunmuş büyü-
müz “Hasan Semerci” adını taşıyan
statta Bulgaristan’ın tanınmış sanat-
çıların konserleri sonrası havayı
fişek gösterisiyle “Mestanlı daima
kalbimde” etkinlikleri bir dahaki
yıla kadar kapanmış oluyor. Bu yıl
etkinliklere yurt içi ve yurt dışı katı-
lımlar 10 bin kişi olarak açıklan-
mıştı bu rakam ileri tarihlerde
ataların doğdukları toprakları ziyaret
istemelerin sayısı her yıl daha da
artmaktadır.   
Mestanlı ilçesi küçük bir ilçe olma-
sına rağmen dört kıtaya yayılacak
kadar büyük bir ilçe unvanını kazan-
mış oldu. Avrupa, Amerika, Afrika
ve Avustralya kadar gidip yerleşen
dağınık bir topluluk haline geldi.
Dönemin belediye başkanı olan Er-
dinç Hayrullah, Mestanlı ilçesinin
dağılmış halkını özlem ile bir araya
getirmek için “Mestanlı daima kal-
bimde” sloganı adı altında bir etkin-
lik yapmaya karar vererek,
davetiyeleri hazırlayıp ulaşılabildiği
adreslere ulaştırarak on yıl önce ilk
buluşmayı gerçekleştirmişti. On yıl
önce Mestanlı eski belediye başka-
nın ve DPS/HÖH hareketi MYK
üyesi milletvekili yapmış Erdinç
Hayrullah’ın “Mestanlı daima kal-
bimde” temelini attığı etkinliklerine
her geçen yıl katılım daha da art-
makta. 
Bu yılki “Mestanlı daima kalbimde”
etkinlikleri dünyaca önemli bir
olaya sahne oldu. Dünya ve olimpi-
yat şampiyonun adını taşıdığı spor
salonun önünde Cep Herkülü NAİM
SÜLEYMANOĞLU’NUN heykelin
açılışı yapıldı. Benim çocukluğum
Mestanlı kasabasında geçti Naim
Süleymanoğlu benim çocukluk ve
hayatımın 35 yaşıma kadar yaşadı-
ğım mahalledeki evimin bir ev arası
evde ailesiyle yaşadı. Naim Süley-
manoğlu gözümün önünde büyüdü
ve yetişti. Küçük yaşta benim de ta-
kıldığım spor salonuna gelir ve ilk
halter ağırlıklarıyla orada tanıştı.
1986 yılı Naim Süleymanoğlu
Avustralya Melborun şehrinde dü-
zenlenen olimpiyat yarışmaları tur-
nuvası sırasında Türkiye
Cumhuriyetine geldiğinde Bulgar
basını olaya geniş yer verdi. O dö-
nemde Bulgar devletinin Türklere
ve Müslüman Pomak halkına uygu-
ladığı asimilasyon politikasına karşı
gelenleri Eski Zaara siyasi mahpus-
hanende tutuyorlardı. Ben de o dö-
nemde Bulgar devletinin yürüttüğü
asimilasyon politikasına karşı gelen-
lerle birlikte Eski Zaara mahpusha-
nesinde yatmaktaydım. Naim
Süleymanoğlu’nun Türkiye Cumhu-
riyet’ine gelmesi bizim cezaevi
mağdurlarına cesaret vermişti rejime
karşı daha cesaretle gitmiştik. Artık
hayatımızdan endişe etmiyorduk
Naim Bulgar devletin Mahpushane-
lerine kapatılan asimilasyon politi-
kasına karşı gelen Türklerin hayatı
dünya basınına açıklayarak garanti
altına alınmıştı.
Bulgaristan Kırcaali ilin Mestanlı il-
çesi Türk halkı Bulgaristan Türkle-
rin hayatında tarih boyuca çok
önemli dönemlerde yön vermişti
hala yön verme devem etmekte.

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Öğrenci grubu programın ilk
gününde restorasyonu
devam eden Ethem Bey Ca-

misi'ni ziyaret etti. Başkent Tiran’ın
tam merkezinde yer alan Ethem Bey
Camisi’nin, kendine özel iç ve dış
duvar süslemelerinin tümü 1821 yı-
lında Ethem Bey tarafından yapıl-
mıştır.  Çoğunluğu mimar olan
öğrenciler, çalışmaları yerinde ince-
leyerek, projede görevli uzman ve
akademisyenlerden bilgi aldı. Cami
ziyaretinin ardından TİKA’nın
Tiran’daki Ofisini ziyaret ederek, Tİ-
KA’nın bölgedeki geçmiş ve şimdiki
dönem projeleri hakkında TİKA
Tiran Koordinatör’den bilgi aldı.
Programın ikinci günü, öğrenciler,
Osmanlı-Türk kültür mirası açısın-
dan en zengin şehirlerinden biri olan
Berat’ı ziyaret etti. Berat’ın 1417 yı-
lında Osmanlı hâkimiyetine geçme-
sinin ardından külliyeler, camiler,
tekkeler aracılığıyla şehirde sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatı şekil-
lendirmeye başladı. Öğrenciler ilk
olarak 1827-28 yılında yapılan Berat
Bekarlar Cami’ni ziyaret etti. Bu-

güne kadar ufak restorasyonlar ge-
çirse de, TİKA ile tüm yapı ele alına-
rak kapsamlı çalışmalar yürütülen
Cami Süleyman Paşa Cami olarak
da biliniyor.  Bütün süslemeleri Batı-
lılaşma Dönemi duvar resim özellik-
lerini taşıyan caminin mimarının
“Mimar Kasım Ağa” olduğu ifade
ediliyor. Öğrenciler, projede görevli
uzmanlardan aldıkları bilgilerin ar-
dından yine önemli bir Osmanlı
eseri olan Hünkar Camii ve hemen
arkasında bulunan Halveti Tekke-
si’ni ziyaret etti. Gönüllüler, restoras-
yonu devam eden yapıların çatı
parçalarını temizleyerek, görevli uz-
manlar eşliğinde günümüz restoras-
yon anlayışının önemli inceliklerini
ve uluslararası standartları öğrendi-
ler. Arnavutça’da Xhamia Mbreti
yani Kral Camii olarak da adlandırı-
lan cami, Evliya Çelebi’nin eserle-
rine göre yapı Sultan II. Bayezid’in
1492 Arnavutluk seferi sırasında
Ohri/Elbasan yolundan Vlora’ya gi-
derken padişah fermanıyla yaptırıl-
mıştır. Hünkar Cami ve 1781-82
yılında inşa edilen Halveti Tekke-
si’nin bulunduğu bölge Berat’ta Kale
surları dışında yapılan ilk külliye ya-
pısı örneğidir. Bu külliyenin etra-

fında oluşan mahalleye Hünkâr Ma-
hallesi adı veriliyor. Programda
Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Tiran
Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden gö-
nüllü öğrenciler ardından Arnavut-
luk’un güneyinde bulunan
Gjirokastra (Ergiri) şehrine gittiler.
Buradaki tarihi dokuyu yerince ince-
leyen öğrenciler, Gjirokastra Pazar
Cami’ni ziyaret etti. Evliya Çelebi’ye
göre bir zamanlar ondan fazla cami-
nin yer aldığı bölgede bugün kentin
tek sağ kalan Pazar Camii  1757 yı-
lında inşa edildi. Restorasyon çalış-
malarının devam ettiği camide
gönüllü öğrenciler, çatı için taş kırma
ve diğer yürütülen çalışmalarda
görev aldı. Gönüllüler, şehirden ay-
rılmadan önce daha önce restoras-
yonu TİKA tarafından tamamlanan
ve Gjirokastra Kalesi içerisinde yer
alan saat kulesini de ziyaret etti.
Yoğun geçen programda, öğrenciler
Arnavutluk’ta yer alan diğer dönem
tarihi eserleri de ziyaret etme fırsatı
buldu. 16 öğrenci, mimarlık açısın-
dan farklı dönem eserler arasında
karşılaştırma yaparak, özellikle res-
torasyon alanında doğrudan uz-
manlarla bir araya gelerek tecrübe
sahibi olma imkanını yakaladılar.

Yunanistan’da Temmuz 2017’de meydana gelen deprem so-
nucu hasar gören İstanköy adasının merkezindeki Defterdar
Hacı İbrahim Efendi Camii ile adanın Germe köyündeki Gazi

Hasan Paşa Camii restorasyon gerekçesiyle ibadete kapatılmıştı
İSTANKÖY
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’da Temmuz
2017’de meydana gelen
deprem sonucu hasar gören

İstanköy adasının merkezindeki
Defterdar Hacı İbrahim Efendi
Camii ile adanın Germe köyün-
deki Gazi Hasan Paşa Camii res-
torasyon gerekçesiyle ibadete
kapatılmıştı. Ancak Yunan ma-
kamları tarafından iki caminin
restorasyonu halen yapılmadı.
Geçtiğimiz günlerde de İstanköy
Müslüman Türk vakfına ait 34 dö-
nümlük arazi tayinli vakıf idare
heyeti tarafından adadaki camile-
rin tamirine maddi kaynak sağla-
mak bahanesiyle bir turizm
şirketine satılmıştı. Şu anda İstan-
köy’deki Türk toplumunun

namaz kılabileceği ibadete açık bir
cami bulunmuyor. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu Başkanı
Halit Habip Oğlu (ABTTF), “İs-
tanköy adasında açık olan ve
namaz kılınabilen Defterdar Hacı
İbrahim Efendi Camii ile Gazi
Hasan Paşa Camii 2017 depre-
minde hasar gördükleri gerekçe-
siyle Yunan makamlarınca
kapatılmıştı. Yunan makamların-
dan gerekli izinlerin alınmasına
ve aradan iki yıl geçmesine rağ-
men restorasyon çalışmalarına
halen başlanmaması akıllarda res-
torasyonun kasıtlı olarak gecikti-
rildiğine dair soru işaretleri
uyandırmaktadır. Restorasyonun
geciktirilmesiyle İstanköy’deki
Türk toplumunun din ve ibadet
özgürlüğü ihlal edilmektedir. Öte
yandan tamir bahanesiyle de İs-

tanköy Müslüman Türk vakfına
ait taşınmazlar tayinli vakıf idare
heyetince satılmaktadır. Yunanis-
tan dünyada kültürel mirasın ko-
runması çalışmalarında küresel
boyutta çaba göstererek aktif rol
alırken buna tamamen tezat bir
şekilde İstanköy’deki camiler ör-
neğinde olduğu gibi kendi sınır-
ları içerisindeki Osmanlı’dan
kalma tarihi eserlere sahip çıkma-
yarak sorumluluk ve yükümlükle-
rini yerine getirmiyor. Ülkemiz
Yunanistan’dan kültürel mirasının
bir parçası olan İstanköy’deki Os-
manlı döneminde inşa edilen ca-
milere sahip çıkarak onları bir an
önce restore etmesini ve adada ya-
şayan Türk toplumunun din ve
ibadet özgürlüğüne mutlak saygı
göstermesini talep ediyoruz”
dedi.

Şükrü ÇALIŞKAN

AKTÖR 

Sinema, politika, siyaset,
spor, iş ve bilim duKnyaları
gibi hayatımızın

her alanında goKrduKğuKmuKz, duy-
dugJumuz, hayranı oldugJumuz,
sevdigJimiz ve sevmedigJimiz
aktoKrler var. Bunların içerisinde
en dikkat çekenleri şuKphesiz ki si-
nemanın aktoKrleridir. Popüler kül-
türde aktoKr bilindiği uKzere sinema
veya dizi filmlerinin en ön pla-
nında olan başrol oyuncuları için
kullanılan bir kavramdır. Peki,
acaba her basLrol oyuncusunun ne
kadarı aktoKr sınıfına giriyor? İsim
yapmış olanlar mı, oyunculugJu
ustalaşmış olanlar mı, yoksa
“markalaşmış” oyuncular mı se-
yircilerin neredeyse hemen hepsi
tarafından aktoKr olarak goKruKlüyor?
Yoksa tüm bunlardan bağımsız si-
nema severlerin buKyuKk boKluKmuK
oyuncuların karakterinden çok fil-
min konusunu mu daha bir merak
içinde takip ediyorlar? 
Tüm bu soruların şüphesiz cevap-
ları muhatabına göre çeşitlilik arz
edecektir. 
Ancak, şunu söylemek mümkün
ki 20-30 yıl oKncesinde bu sorunun
cevabı daha net verilebilirdi:  Fil-
min konusundan çok, baş karakter
oyuncularının karizmasına ilgi
duyulurdu. Bence geçmiş ile
guKnuKmuKz arasındaki muhtelif ko-
nularda olduğu gibi sinema konu-
sunda kendini gösteren bakış
açısındaki bu değişimin sebebi
seyircilerin “bilinçlenmesi” ile il-
gilidir.
Örneğin, TuKrkiye'de aktoKr denil-
digJinde bircLok isim sayabiliriz
fakat bunların arasında canlandır-
dıkları karakterlerle zihnimize ka-
zınmış olan Kemal Sunal ve
CuKneyt Arkın şüphesiz listenin
zirve sahipleridir. GuKnuKmuKzde ise
bu çizgiye en yakın bir tek Kı-
vancL TatlıtugJ’un ismini verebili-
rim. Ancak duKnya sinemasında ise
bu isimler sayamadıgJımız kadar
çoktur: Alain Delon, Omar Sharif,
Slvester Stallone, Jean Claude
Van Damme, Al Pacino diye uzar
gider liste... 
Peki, bizdeki aktoKrlerle yabancılar
arasında ne gibi fark olabilir? Bu
soruya çoğumuzun hayranlıkla
filmlerini izlediği ve benim için
idol aktörlerden olan Fransız asıllı
Alain Delon’un denk geldiğim bir
roKportajında yer alan şu sözlerle
yanıt vermek isterim: 
“Ben bir AktoKruKm çuKnkuK ben ya-
şadıklarımı yaşayarak oynarım
ama Jean Paul Belmando oyna-
dıgJını yaşar, işte ben bu yuKzden
aktörüm o ise oyuncu.”

Yunanistan’ın İstanköy
İnadı sürüYor
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Osmanlı döneminde inşa edilen
küçük, ahşap mahalle camileri, şehrin en mütevazi köşelerinde manevi ve

kültürel bir abide olarak bugün de ayakta kalmaya devam ediyor

Saraybosna'nın
manevi bekçileri: 
Mahalle caMİlerİ 

Osmanlı ruhunun Balkan-
lar'da en yoğun hissedil-
diği şehirlerden biri olan

Saraybosna'da, o dönemlerde
inşa edilen küçük, ahşap ma-
halle camileri, şehrin en müte-
vazı köşelerinde manevi ve
kültürel bir abide olarak bugün
de varlığını sürdürüyor. 1463 yı-
lında Bosna Hersek'in Osman-
lı'nın idaresine girmesiyle
şehirde önemli değişimler ya-
şanmış, zaman içerisinde "mer-
kez" haline gelen
Saraybosna'da, doğan ihtiyaçlar
üzerine mahallelere küçük,
ahşap camiler inşa edilmişti. Bu
asırlık mütevazı mahalle cami-
leri, taşıdıkları manevi havayı
bulundukları küçük sokaklar-
dan Saraybosna'ya yaymaya
bugün de devam ediyor.
Şehrin eski mahallerinde bulu-
nan bu camiler, mimari yapıları
ve tarihi dokuları ile dikkat çe-
kerken, ibadethane olmalarının
yanında Osmanlı ve İslam me-
deniyetinin şehirdeki "mühür-
leri" olarak da görülüyor.

YAPILAN 
BAĞIŞLARLA

Saraybosna'nın, Osmanlı döne-
minde bir şehir olarak büyü-
meye başlamasıyla birlikte,
merkezdeki büyük camilerin
yanı sıra mahallelerde de cami-
lere ihtiyaç duyulmaya başladı.
Mahalle sakinleri de doğan ihti-
yaç nedeniyle çeşitli şekillerde
yapılan bağışlarla yaşadıkları
mahallelere cami inşa etti.

AA muhabirine mahalle camile-
rinin geçmişi ve önemi hak-
kında değerlendirmede
bulunan Saraybosna Müzesi
Müdürü Mirsad Avdic, Osman-
lı'nın kurduğu bu tip şehirlerin
mahallelerinde, zamanla cami-
lere ihtiyaç duyulduğunu akta-
rarak, ticari merkeze yakın
olduğu için şehirdeki büyük ca-
milerde genellikle öğle ve ikindi
namazlarının kılındığını, ma-
halle camilerinde ise akşam,
yatsı ve sabah namazlarının kı-
lındığını ifade etti.

AHŞAP VE TUĞLA

Mahalle camilerinin büyük ca-
milere göre daha basit, ahşap
veya tuğladan yapıldığını belir-
ten Avdic, bu camilerin yapısı
gereği insan ve mahalle fıtratına
daha uygun olduğunu dile ge-

tirdi. Avdic, söz konusu cami-
lere "daha sıradan" insanların
isimlerinin verildiğine dikkat
çekerek, "Örneğin burada bir
Bozacı Camisi var. Camiyi yap-
tıran adam bozacıymış, ismi de
Bozacı Camisi olmuş. Çekrekçi
Camisi de var. Orayı yapan da
çarkçıymış." ifadesini kullandı.

DERİCİLERE 
ÖZEL CAMİ

Çarşıdaki tabakhanede çalışan-
ların yaptırdığı mahalle cami-
sinden de söz eden Avdic,
dericilerin üstlerine sinen ağır
deri kokusu nedeniyle merkez
camilerdeki cemaati rahatsız
etmek istemediklerini, bu ne-
denle kendilerine bu camiyi
yaptırdıklarını ve namazlarını
burada kıldıklarını anlattı.
Avdic, mahallede yaşayan in-
sanların camilerin işleri ve ihti-
yaçlarıyla da kendilerinin
ilgilendiklerini belirterek, bu
ibadethanelerin mahalle içinde
"ailenin bir parçası" olarak gö-
rüldüğünü söyledi.

16. YÜZYIL ALTIN ÇAĞ

16. yüzyılın Saraybosna'da ca-
miler için "altın çağ" olarak nite-
lendirildiğini aktaran Avdic, bu
dönemde şehirdeki cami sayısı-
nın 126'ya ulaştığını ve sekizi dı-
şında tamamının mahalle
camileri olduğunu kaydetti.
Avdic, Osmanlı'nın bölgeden çe-
kilmesinden sonra Bosna Her-
sek'teki Avusturya-Macaristan

İmparatorluğu ve Yugoslavya
idareleri döneminde 22 caminin
çeşitli sebeplerle yıkıldığına işa-
ret ederek, söz konusu camiler-
den bir kısmının yıkımın
ardından tekrar inşa edildiğini
dile getirdi. 16. yüzyıldan kalan
camilerin bugün devletin koru-
ması altında olduğunu kayde-
den Avdic, bu yapıların birer
"kültür abidesi" olduğunu ifade
etti.
Avdic, Saraybosna Müzesi ola-
rak kayıp ve yıkılmış camilerle
ilgili çalışmalar da yaptıklarına
dikkati çekerek, At Meyda-
nı'ndaki Bakırbaba ve Beyaz
Tabya'daki Fatih Sultan Meh-
med camileri gibi bazı eski ca-
mileri tekrar gün yüzüne
çıkardıklarını sözlerine ekledi.

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıştır…
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PRİZREN /BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Truth Lies Here” temasıyla
düzenlenecek festivalde
yaklaşık 40 ülkeden 282

belgesel ve kısa film seyirciyle buluşa-
cak. Festivalin sanat direktörü Veton
Nurkollari, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, festivale Türkiye’den 5 filmin
katıldığını söyledi. DokuFest’in Priz-
ren’de düzenlenmesinin avantaj oldu-
ğunu belirten Nurkollari, “Prizren
şehri özellikle yaz aylarında atmosfer
olarak çok canlı ve açık havada kur-
duğumuz 5 nehir sineması, kale sine-
ması, gezici sinema gibi sinemalar

festivalimize değişik bir hava katı-
yor.” diye konuştu. Prizren Belediye
Başkanı Mütaher Haskuka da festiva-
lin Prizren’i dünyaya tanıttığını dile
getirdi. Haskuka, “Dokufest kendi
alanında Avrupa’da ilk 10 ve dünyada
ilk 25 festival arasında. Biz de bu festi-
vale destek vermekten gurur duyuyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.Festivalde,
film gösterimlerinin yanı sıra atölye
çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri,
konferanslar ve konserler düzenlene-
cek. Festival 10 Ağustos’ta sona ere-
cek. Yarışma kategorisinde ödüller
festivalin son gününde sahiplerini bu-
lacak.

ZAGREB /BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fransız otomobil firması Citro-
en’in 100. kuruluş yılı dolayı-
sıyla düzenlenen “23. Dünya

Citroen 2CV Buluşması” etkinli-
ğine 37 ülkeden 3 binin üzerinde
klasik otomobil getirildi. Hırvatis-
tan’ın başkenti Zagreb yakınların-
daki Samobor’da düzenlenen “23.
Dünya Citroen 2CV
Buluşması”renkli görüntülere
sahne oldu. Fransız otomobil fir-
ması Citroen’in 100. kuruluş yılı
dolayısıyla düzenlenen etkinliğe
37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik
otomobil getirildi. Eski Yugoslav-

ya’nın da en popüler otomobille-
rinden biri olan ve halk arasında
“Spacek” olarak adlandırılan Cit-
roen 2CV model klasik otomobil-
lerin şehir turu büyük ilgi gördü.
Hırvatistan Citroen 2CV Kulübü
Başkanı Goran Skrbin, yaptığı
açıklamada, Spacek’e merakının
çocukluğunda başladığını ifade
ederek, babası Branko’nun da tam
bir Spacek tutkunu olduğunu kay-
detti. Eski Yugoslavya’daki Spacek
hayranlığına da değinen Skrbin,
bu aracın Slovenya’nın Koper şeh-
rinde üretilmesi nedeniyle özel-
likle Slovenlerin Spacek’e büyük
ilgi gösterdiğini anlattı.
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TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bu yıl ikincisi düzenlenen
“Ortak Tarihe Yolculuk” gezi-
sine katılacak lise ve üniver-

site öğrencileri, Tiran Yunus Emre
Enstitüsü tarafından Arnavutluk’un
başkenti Tiran’dan Türkiye’ye yolcu
edildi. Öğrencilerin uğurlanması
dolayısıyla düzenlenen törende ko-
nuşan Türkiye’nin Tiran Büyükelçi-
liği Müsteşarı Muammer Hakan
Cengiz, programa katılacak öğrenci-
lere İstanbul ve Çanakkale’de geze-
cekleri yerler hakkında bilgi
vererek, “Türk dilini ve kültürünü
öğrenme yolunda bugün çok önemli
bir adım atıyorsunuz.” dedi. Tiran
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü
Ömer Osman Demirbaş da gezinin
ilk defa geçen sene düzenlendiğini
hatırlatarak, “Belki farklı sınırları-
mız var, farklı farklı devletlerde ya-
şıyoruz ama birçok konuda
kaderimizin aynı olduğu kanaatin-
deyiz.” diye konuştu. www.timebal-
kan.com’a göre: Türkiye’nin Tiran
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ata-
kan Doğan ise Türk kurumlarının
Arnavutluk’ta bulunmalarının asıl
amacının iki ülke arasındaki tarihi
ve kültürel derin ilişkileri daha da
ileriye taşımak olduğunu söyledi.

ArnAvut 
öğrenciler

“OrtAk 
YOlculuk”

gezisine
uğurlAndı

Prizren’de “18. DokuFest 
Belgesel ve Kısa Film Festivali”
Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bu yıl 18’ncisi düzenle-

nen “DokuFest Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali” başladı

KlasiK otomobil tutKunları  
Hırvatistan’da buluştu
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Karadağ’da 
FaruK 
Hadzibegic 
dönemi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Shkendija, UEFA Avrupa
Ligi 2. ön eleme turu
rövanş maçında

Dudelange ile 1 – 1 berabere
kalarak turnuvadan elendi.
www.timebalkan.com’a göre;
Kuzey Makedonya şampiyonu

Shkendija, UEFA Avrupa Ligi 2.
ön eleme turu rövanş maçında
Lüksembur temsilcisi
Dudelange ile 1 – 1 berabere
kalarak Avrupa kupalarına
veda etti. Shkendija, Üsküp’teki
ilk maçı 2 – 1 kaybetmişti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
turunda 4 takım tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp

düzeyindeki iki numaralı tur-
nuvasının 2. ön eleme turu
rövanşında 4 karşılaşma oynan-
dı.
Ermenistan’ın Ararat-Armenia,
Litvanya’nın Süduva,
Lüksemburg’un Dudelange ve
Slovakya’nın Bratislava takım-
ları 3. ön eleme turuna yüksel-
di.

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ A Milli Futbol Takımı’nın
teknik direktörlüğüne,
Türkiye’de bir dönem

Gaziantepspor, Denizlispor ve
Diyarbakırspor’u da çalıştıran Faruk
Hadzibegic getirildi. Karadağ Futbol
Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,
gerçekleştirilen yönetim kurulu toplan-
tısının ardından Hadzibegic’in milli
takımın başına getirilmesine oy birli-
ğiyle karar verildiği ve 61 yaşındaki
Bosna Hersekli teknik adam ile 2020
yılının sonuna kadar anlaşmaya varıl-
dığı belirtildi. Hadzibegic, yarın
Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki
Futbol Evi’nde düzenlenecek basın
toplantısının ardından 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020)
Elemeleri’nde A Grubu’nda yer alan
Karadağ Milli Takımı’ndaki görevine
başlayacak. www.timebalkan.com’a
göre: Faruk Hadzibegic, Bosna Hersek
A Milli Takımı’nın yanı sıra 2005 yılın-
da Gaziantepspor, 2006’da ise
Denizlispor ve Diyarbakırspor’da
görev yaptı.

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...

         

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda 
1 altın 1 gümüş

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Karadağ’da düzenle-
nen Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda takımlarda

birer altın ve gümüş madalya

kazandı. www.timebalkan.com’a
göre; Türkiye Masa Tenisi
Federasyonundan yapılan açıkla-
mada, başkent Podgoritsa’da 11
ülkenin katılımıyla düzenlenen
şampiyonada A Milli Kadın
Takımı, finalde Romanya’yı 3-1
yenerek büyüklerde tarihinde ilk

kez altın madalyaya ulaştı. Türk
Kadın Milli Takımı, Sibel
Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe
Özkaya ve Özge Yılmaz’dan oluş-
tu. Final maçında Sibel Altınkaya
2, Özge Yılmaz da 1 kez rakipleri-
ne üstünlük sağlarken, Ece Haraç
ise mağlup oldu.

Erkekler gümüş madalya kaldı A
Milli Erkek Takımı, finalde
İtalya’ya 3-2 yenilerek ikinci oldu.
Milliler, bu yıl ilk kez Balkan
Şampiyonası’na davet edilen
İtalya’ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2
mağlup olarak gümüş madalya
aldı.

Türkiye, Karadağ’da düzenlenen Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası’nda takımlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı

Shkendija, Avrupa’ya veda etti


