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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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2’DE

sayfa 3’terifat saİt

İstİfalar 
ve anılar

¥ çekya'nın başkenti
Prag'ta düzenlenen V4
ve Batı Balkan Bölgesi
ülkeleri zirvesi sonrası
Polonya Başbakanı Ma-
teusz Morawiecki,
Çekya Başbakanı An-
drej Babis, Macaristan
Başbakanı Viktor
Orban ve Slovakya Baş-
bakanı Peter Pellegrini
ortak bildiri yayınladı.

Vişegrad Grubu Ülke-
leri (V4 - Polonya, Ma-
caristan, Slovakya ve
Çekya),
Batı Balkan Bölgesi ül-
kelerinin (Arnavutluk,
Bosna Hersek, Kuzey
Makedonya, Kosova,
Karadağ ve Sırbistan)
Avrupa Birliği (AB)
üyeliğine destek verdi-
ğini açıkladı. 3’te

¥ Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk'ta muhar-
rem ayı dolayısıyla aşure
dağıtıldı. Kuzey Make-
donya'nın başkenti Üs-
küp'teki tarihi Türk
Çarşısı'nda bulunan
Murat Paşa Camisi
önünde, Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçiliği hi-
mayesinde Din Hizmet-
leri Müşavirliği
tarafından aşure prog-
ramı düzenlendi. Prog-
rama, Din Hizmetleri
Müşaviri Murat Alkan ve
ülkedeki Türk kurum ve
kuruluş temsilcilerinin
yanı sıra Üsküplüler
yoğun ilgi gösterdi.

Alkan, basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada,
Üsküp'teki halkla bera-
ber Müslümanlar için
mübarek olan hicri yıl-
başını ve Muharrem
ayını idrak etmenin
mutluluğu içerisinde ol-
duklarını ifade etti. 500
yıldır devam eden aşure
ikramı geleneğini
devam ettirdiklerini dile
getiren Alkan, "Murat
Paşa Camii önünde hiç-
bir din, ırk ayrımı yap-
maksızın bütün
kardeşlerimize ikram
etmek üzere bugün bir
aşure programı tertip
ettik." dedi. 8’de

Üsküp ve Tiran
aşureye doydu

Vişegrad, Batı 
Balkanlar’ın yanında

¥ açılış töreni için
okula gelen, Yunan dev-
leti tarafından atanmış
Müftü Naibi Cihad Halil'e
tepki gösteren öğrenci-
ler, ana giriş kapısında
kol kola girerek Müftü
Halil'in okula girmesine

izin vermedi. Yaşanan
tartışmaların ardından
atanmış Müftü Halil, yan
kapıdan içeriye alındı.
Öğrencilerin çoğu açılış
törenini protesto ettiği
için törenin yapıldığı
okul bahçesi boş kaldı.

Yunanistan'da, Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığın dini liderleri,
müftüler ve azınlığa ait
vakıfların idare heyetleri,
devlet tarafından yapılan
atama yoluyla belirleni-
yor. Türk azınlık ise bu

uygulamalara karşı çıka-
rak kendilerinin seçtiği
müftülerin görev yapma-
sını istiyor. Geçen yıl da
öğrenciler, Türkçe ders
saatlerinin azaltıldığı ge-
rekçesiyle protesto gös-
terisi düzenlemişti.

¥ Türkiye Maarif Vakfı-
nın Bosna Hersek'teki
okulunu ziyaret eden Tür-
kiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç,
okulun hem nitelik hem
nicelik bakımından örnek
olduğunu ve Bosna Her-
sekliler açısından cazibe
eğitim merkezi haline
geldiğini ifade etti. Eği-
tim-öğretim dönemine

geçen sene başlayan oku-
lun yöneticilerinden bilgi
alarak öğrencilerle sohbet
eden Koç, okulun, kısa sü-
rede hızlı ve dinamik bir
başarı elde ettiğini söy-
ledi. Okulun başarılarının
kendilerini onurlandırdı-
ğını ifade eden Koç,
"Okulun hem nitelik hem
nicelik bakımından örnek
olduğunu, Bosna Hersek-

liler açısından da cazibe
eğitim merkezi haline
geldiğini gördük." diye
konuştu. Büyükelçi Koç,
Saraybosna Eğitim ve Öğ-
retimi Geliştirme Vakfı
(SEDEF) bünyesinde faali-
yet gösteren İsa Bey İsha-
koviç İlköğretim Okulu'nu
da ziyaret ederek faali-
yetleri hakkında bilgi
aldı.  3’te

¥ UlUslararası Polis Eğitimi
İşbirliği Projesi" kapsamında,
TİKA ile EGM iş birliğinde Sırbis-
tan polisine "Narkotik Suç So-
ruşturmaları Eğitimi" verildi.
Eğitimin tamamlanmasının ar-
dından Sırbistan İçişleri Bakan-
lığı yetkililerinin de katılımıyla
sertifika töreni yapıldı. Törende
konuşan Sabac Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Birimi Müdürü Zlatomir Radova-
novic, kendilerine vakit ayırdık-
ları ve tecrübelerini kendileriyle
paylaştıkları için Türk meslektaş-
larına teşekkür etti. 8’de

Batı Trakya’da eğitim 
zulmünde son perde
Okullarının özerkliğine yönelik baskılara tepki

gösteren öğrenciler, atanmış müftüyü protesto
etti ve eğitim yılının açılış törenine katılmadı

Sırp 
polislerine 

TİKA eğitimi

3’te

Maarif okulları, Bosnalıların
caziBe Merkezi oldu

Kızılay’dan
aşure dağıtımı
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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

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Merhamet’in başkent
Saraybosna’daki
merkezinde yapılan

toplantıda, Merhamet Başkanı
Kenan Vrbanjac ile AA Boş-
nakça-Hırvatça-Sırpça (BHS)
Editörü Hakan Çelik medya
alanında iş birliğini kapsayan
protokolü imzaladı. Vrbanjac,
AA’nın uzun yıllardır yaptığı
haberlerle Merhamet’e önemli
destekler verdiğini hatırlata-
rak, Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD) ve
Türk Kızılay’ın ardından
köklü bir Türk kurumu olan
AA ile de yoğun bir iş birliği
içinde olmaktan memnuniyet
duyduğunu dile getirdi. AA
ile imzaladıkları iş birliği pro-
tokolü sayesinde insani yar-
dım faaliyetlerinin daha geniş
kitlelere duyurulacağını belir-
ten Vrbanjac, bilgi akışının en
doğru şekilde ulaştırılmasının
son derece önemli olduğunu
vurguladı. Vrbanjac, Türk Kı-
zılay ve AFAD ile özellikle
Yemen gibi uzak ülkelere yar-

dımların ulaştırılması nokta-
sında çok iyi bir iş birliği yü-
rüttüklerini aktararak, Türk
Kızılay aracılığıyla geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da Suriyeli
çocuklara okul araç gereçleri
yardımında bulunacaklarını
ifade etti.
www.timebalkan.com sitesi-

nin haberine göre; Türki-
ye’deki kamplarda kalan Suri-
yeli sığınmacılara bu yıl 115
tona yakın kurban eti ulaştıra-
caklarını anlatan Vrbanjac, ke-
simi Avustralya’da yapılan bu
kurban etlerini 35 bin Suriyeli
aileye ulaştıracaklarını belirtti.
Vrbanjac, Merhamet’in 106

yıldır insani yardım çalışma-
larını dünyanın farklı bölgele-
rinde sürdürdüğüne işaret
ederek, “Başarılarımızın al-
tında yatan en önemli etken,
Boşnaklık ve Müslümanlık ru-
hunun bu kurumda hala yaşa-
tılıyor ve yaşatılacak
olmasıdır” dedi.

Bosna Hersek’te 106 yıldır faaliyet gösteren ve ülkenin en köklü insani
yardım organizasyonlarından “Merhamet” Müslüman yardım kuru-
luşu ile Anadolu Ajansı (AA) arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay’ı 
Tarihi Başçarşı'da
aşure dağıTTı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Kızılay tarafın-
dan Bosna Hersek'in
başkenti Saraybos-

na'daki tarihi Başçarşı'da
bin kişilik aşure dağıtıldı.
Her gün binlerce ihtiyaç sa-
hibinin karnını doyurduğu
Stari Grad Aşevi'nde düzen-
lenen etkinliğe turistler de
yoğun ilgi gösterdi. "Zilha
Teyze" olarak da tanınan aş-
evinin kurucusu ve
idarecisi Zilha Seta, burada
yaptığı açıklamada, aşure-
nin geçmişinin Nuh pey-
gambere dayandığını
anımsatarak, "Bugün biz de
bu gemiyi Türk kardeşleri-
mizle birlikte yürütmeye
karar verdik" ifadelerini

kullandı. Türkiye'nin hem
resmi kurumları hem de va-
tandaşları aracılığıyla aş-
evine sürekli yardım ettiğini
anlatan Seta, "Türk Kızılay
ile güzel bir iş birliğimiz
var. Ramazanda iftarlara
katkı yapan Türk Kızılay,
şeker hastalarına özel erzak
paketi dağıtımı gibi önemli
noktalarda da bize destek
oluyor." dedi. www.timebal-
kan.com’a göre: Türk Kızı-
lay Bosna Hersek Delegasyo
n Başkanı Suat Sokullu da
aşurenin birlik, beraberlik
ve dayanışmanın simgesi
olduğunu vurgulayarak,
"Bosna Hersek'te bu yıl ilk
kez aşure etkinliği düzenle-
dik. Umuyorum ki her yıl
bunu gelenek haline getire-
ceğiz." diye konuştu.

'Geleceğin Mimarları 
Projesi'ne Balkanlar'dan 

yoğun ilGi

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Geçmiş yıllardan
farklı olarak kapı-
larını bu yıl yurt

dışındaki üniversitelerin
mimarlık fakülteleri öğ-
rencilerine de açan çalış-
tay; Kosova, Arnavutluk,
Makedonya ve Bosna
Hersek başta olmak üzere
Avrupa ve Balkan ülkele-
rinden önemli sayıda ka-
tılımcıyı ve Türkiye’nin
dört bir yanından gelen
mimarlık öğrencilerini,
“açık hava amfisi” Edir-
ne’de buluşturdu.
www.timebal-
kan.com site-
sinde yer
alan ha-
bere göre;
Bu yıl
üçün-
cüsü or-
ganize
edilen
Kültür
Mirası
Çalış-
tayı’nın te-
ması “Kent
İçinde Anıt”
olarak belir-
lendi. Atölye çalış-
malarına 18’i Avrupa ve
Balkan ülkelerinden
olmak üzere toplam 40
mimar adayı katıldı. Edir-
ne’nin kültür mirası içeri-
sinde önemli bir yere
sahip olan anıtsal yapıla-

rın çevreleriyle ve kentle
ilişkilerinin yeniden yo-
rumlanarak geçmiş ve
günümüz bağlamında ele
alındığı çalıştay kapsa-
mında Dünya Mirası Seli-
miye Camii ve Çevresi,
Ali Paşa Çarşısı ve Saraç-
lar Caddesi, Eski Camii,
Tarihi Rüstem Paşa Ker-
vansarayı ve Bedesten
Bölgesi, Şah Melek Camii,
Gazi Mihal Camii, Köp-
rüsü ve Hamam Kalıntısı,
Üç Şerefeli Camii, Make-
donya Kulesi ve Sokullu
Hamamı ile birlikte
Dünya Mirası Geçici Lis-

tesi’nde bulunan Sul-
tan 2. Bayezid

Külliyesi ve
çevresi, ça-

lışma alan-
ları olarak
belir-
lendi.
Öğrenci-
lerin be-
lirlenen
alan-
larda
araştırma

ve incele-
meler ya-

parak
projeler ürete-

ceği çalıştayın ilk
gününde, alanında

uzman kişiler tarafından
gerçekleştirilen sunum-
larla Edirne’nin anıtsal
kültür mirası ve çalışma
alanlarına ilişkin tarihi ve
güncel bilgiler paylaşıldı.

MerhaMet’in sesini
dünyaya aa duyuracak

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından her
yıl düzenlenen “Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mi-
marlarını Yetiştiriyor: Kültür Mirası Çalıştayı” başladı
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saraYBOsna
BalKan GÜnlÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı-
nın Bosna Hersek'teki
okulunu ziyaret eden

Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç, oku-
lun hem nitelik hem nicelik
bakımından örnek olduğunu
ve Bosna Hersekliler açısın-
dan cazibe eğitim merkezi
haline geldiğini ifade etti.
Yeni eğitim-öğretim yılının
başlangıcı dolayısıyla Saray-
bosna Maarif Okulu'nu ziya-
ret eden Koç'a, eşi Pınar Koç
ile Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçiliği
Eğitim Müşaviri Vasi Ete
eşlik etti.
Eğitim-öğretim dönemine
geçen sene başlayan okulun
yöneticilerinden bilgi alarak
öğrencilerle sohbet
eden Koç, burada yaptığı

açıklamada, okulun, kısa sü-
rede hızlı ve dinamik bir ba-
şarı elde ettiğini söyledi.
Okulun başarılarının kendi-
lerini onurlandırdığını ifade
eden Koç, "Okulun hem nite-
lik hem nicelik bakımından
örnek olduğunu, Bosna Her-
sekliler açısından da cazibe
eğitim merkezi haline geldi-
ğini gördük." diye konuştu.

FETÖ’YÜ BİTİRDİ

Maarif okullarının, Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ)
ile mücadeledeki önemini de
değinen Koç, "FETÖ'nün
kullanageldiği belki de aile-
lerin en yumuşak karnı diye
adlandırılabilecek eğitim-öğ-
retim konusu aslında hassa-
siyetle yaklaştığımız bir
mevzudur. Maalesef bu zih-
niyet eğitim-öğretimi kendi
amaçlarına alet ederek eği-

tim öğretim yuvalarını kirle-
tip başka bir amaca devşirdi,
başka amaç için kullandı."
şeklinde konuştu.
Türkiye'nin, diğer coğrafya-
larda olduğu gibi Balkan-
lar'da ve Bosna Hersek'te de
eğitim-öğretimin doğru el-
lerde olması gerektiğini, her-
hangi bir amaçla ya da başka
bir düşünceyle yapılmayaca-
ğını, gelecek nesillerin sağ-
lam ellerde olması
gerektiğini ve bu ihtiyacı
karşılayacak okullar ve eği-
tim yuvalarının oluşturul-
ması gerektiğini ortaya
koyduğunu belirten Büyük-
elçi Koç, şunları kaydetti:
"Bu ihtiyacımızı Maarif okul-
larıyla sahada gerçekleştiri-
yoruz. Bu kısa zamanda
yakalanan başarı, aslında bu
inancın ve bir anlamda bu
doğruluğun ve içten gelen
yaklaşımın eseri. Amaç ta-

mamen eğitim olmalı. Maa-
rif okulları da bunu yapı-
yor. Bosna Hersek'te bu
önemliydi, bunun gösteril-
mesi gerekiyordu. Ne mutlu
ki Türkiye'nin artık gururla
ortaya koyabildiği eğitim-
öğretim adresleri var. Bun-
lardan bir tanesi de Maarif
okulları." 
Pınar Koç da öğrencilere
yeni eğitim-öğretim yılında
başarılar dileyerek, Maarif
okullarının Türkiye'yi ta-
nıtma ve Türkçe'yi öğretme
konusundaki büyük başarı-
larını takdirle karşıladıkla-
rını belirtti. Büyükelçi Koç,
Saraybosna Eğitim ve Öğre-
timi Geliştirme Vakfı
(SEDEF) bünyesinde faaliyet
gösteren İsa Bey İshakoviç
İlköğretim Okulu'nu da zi-
yaret ederek faaliyetleri hak-
kında bilgi aldı. 

Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okulunu ziyaret eden Türkiye'nin Saray-
bosna Büyükelçisi Haldun Koç, okulun hem nitelik hem nicelik bakımından örnek oldu-

ğunu ve Bosna Hersekliler açısından cazibe eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti

Yıl 2011. Yeni millet-
vekili olmuşuz. He-
yecanlıyız ve

hedeflerimiz var.
O tarihte Cumhurbaşkanı
Sayın Abdullah Gül.  Bulga-
ristan’a resmi ziyaret yapa-
caklar. 
Balkanlarla ilgili çalışmaları-
mızdan dolayı AK Parti grup
başkanlığı bizi de resmi he-
yete almış. 
Heyette AK Parti, CHP,
MHP ve HDP milletvekilleri
de var. 
HDP olarak heyette bulunan
kişi bugünlerde ismi çok du-
yulan Ahmet Türk.
Uçakta onu görünce gerildim.
Tepki gösterdim. Bunu gören
bir üst görevli bana gelip:
“Sayın vekilim, bu kadar
tepki göstermeyin lütfen, bil-
medikleriniz var, devlet hey
şeyi bilir merak etmeyin”
dedi. 
Kendi kendime demek ki
devlette bizim bilmedikleri-
miz var, her şey görüldüğü
gibi değilmiş dedim.
Geçen gün Sayın Bülent
Arınç beyefendi de Ahmet
Türk için benzer şeyler söyle-
yince yıllar önceki Bulgaris-
tan ziyaretimiz aklıma geldi.
Kim bilir belki de bizim bil-
mediğimiz ama devletin bil-
diği şeyler ?…

Zaten ne yanlış varsa bilme-
diğimiz şeylerden olmuyor
mu?
Kim bilir birilerinin bilip
bizim bilmediğimiz şeyleri
öğrendiğimizde nasıl tepki
veririz? 
……
Tarih 8-9 Ekim, 2015.
Ahmet Davutoğlu, Başbakan

iken İzmir’e gelmişti. İzmir’e
gelen Balkan ülkelerinin tem-
silcileri ile İzmir Büyükşehir
Belediyesinin karşısındaki
Başkanlık binasında bir top-
lantı yapılacaktı. 
Sayın Binali Yıldırım,  yar-
dımcısı ile bana haber gönde-
rip kendisi için Balkanlarla
ilgili bir rapor hazırlamamı
ve toplantıya benim de gel-
memi istemiş.
Milletvekilliğim bittiği için

bu toplantıya gitmekte tered-
düttüm vardı. Zira bir sıkıntı
çıkar diye endişeliydim. Ama
Binali Bey çağırınca gitmek
şart olmuştu.
Öyle de yaptım. Raporu ha-

zırlayıp, Başkanlık binasına
gittim. Raporu Binali beye
ulaştırdım. 
Bina kalabalıktı. Mevcut pro-
tokol fazlası var eksiksiz or-
daydı. Balkanlardan gelen
bakan ve milletvekillerinin
tamamını yakından tanıyo-
rum. Bir Balkanlı olarak İz-
mir’de Balkanlarla ilgili
böyle bir üst düzey toplantıda
bizim de olmamız gereki-
yordu. Yukarı çıktım, yemek
masası hazırlanmış. Ahmet
Davutoğlu ve Binali Bey
henüz gelmemişlerdi. Masaya
baktım bizim ismimiz yok.
Şok olmuştum. Balkanlardan
gelen dostlar, bana nereye
oturduğumu sordular? Cevap
veremedim.  Başbakanlık
protokol müdürü bana yakla-
şıp, beyefendi sizi dışarı ala-
bilir miyiz deyince çok
üzülmüştüm. 
Etrafa da çok mahcup olmuş-
tum. Masadakilerin şaşkın
bakışları altında odadan çık-
tım. Çok duygulanmıştım.
Yanlış anlamasın diye Binali
beyi arayıp çıkış yaptığımı
söyledim. Bana nereye gidi-
yorsun dedi? Efendim dedim
bana yer ayrılmamış. Binali

bey, sakın gitme, Başbakanla
görüşüyorum,  bekle dedi. 
Ben yine de o duygular
içinde dayanamadım gitmeye
çalışıyorum. Biraz önce bana
çıkmamı söyleyen Başbakan-
lık protokol müdürü telaş
içinde koşarak Sayın vekilim,
bir yanlışlık olmuş, buyurun,
buyurun diye arkamdan bağı-
rıyor. Ben yine de dönmek is-
temeyince, efendim Sayın
Başbakanımız bekliyor, dedi,
ısrar etti. Odaya geri dönünce
baktım ki masada bana da bir
yer ayrılmış ve ismim yazıl-
mış. Hâlbuki iki dakika önce
o yazı orada yoktu. Ne çabuk
yazıp masaya koymuşlar.
Allah razı olsun, Binali beyin
bu jestini hiç unutmam.
Ahmet Davutoğlu ise beni

görünce, Rifat bey nereye
gittiniz bakın size yer ay-
rıldı? Diye sormaz mı? Güle-
yim mi ağlayayım mı
bilemedim.
……
15 Temmuz darbe girişimi
olmuştu. Sanırım beşinci
gündü. İzmir’in Konak mey-
danında millet olarak nöbet-
teydik. Bir baktım valilik
önünde bir hareketlilik var.
Onlarca insan birisini heye-
canla karşılıyor. Etrafını sar-
mışlar, neredeyse göğe
çıkartacaklar. Dikkatli ba-
kınca İzmir milletvekili İbra-
him Turan olduğunu gördüm.
İzmir milletvekili olan bu zat
beş gündür ortalarda yoktu.
Dayanamadım bağırdım. Beş
gündür neredesin?  Yeni mi
geliyorsun beyefendi diye
haykırdım. Bunun üzerine İb-
rahim Turan’ın danışmanları
benim üzerime saldırmaya
kalktılar. Bize o gün saldıran-
lar, acaba AK Parti de devam
edecekler mi merak ediyo-
rum? Bu arada Beyefendi
Amerika’ya gitmiş. Uçak bu-
lamamış da gelememiş.
Darbe günü ABD’de olmak
ilginç tabi. Baktım geçen is-
tifa etmiş. Yahu zaten AK
Partili olamamış birinin isti-
fası olur mu hiç? 
……
Buradan istifa eden üç arka-
daşımız için söyleyeceğim
birkaç kelime var. Bunlar;
Sayın Selçuk Özdağ, Sayın
Feramuz Üstün ve Sayın
Ayhan Sefer Üstün.  Bu arka-
daşların istifa etmesine üzül-
düm. Allah katında bunlar
sevdiğimiz arkadaşlarımız.
Farklı siyasi düşüncemiz on-
ları hain yapmaz. Bence kim-
senin eğer emin değilse yarın
pişman olacağı şeyleri söyle-
memesi gerekir. Kul hakkı
önemlidir. Bu arkadaşlar AK
Partimize önemli hizmetler
verdiler. İmanlı ve vatansever
insanlar. Ben şahsen onların
ağzından Reis için çirkin bir
söz asla duymadım. Keşke
AK Partide birlikte hareket
etseydik. Olmadı. Hayırlısı. 
…….
Son olarak şunu söylemek is-
tiyorum. Siyasette değişiklik-
ler olabilir. Daha da
olacaktır. AK Parti içinde ka-
binede, teşkilatlarda, bürok-
raside değişiklikler olabilir.
İstifa edenler, ayrılanlar ola-
bilir. Yeni partiler kurulabi-
lir. Ne olursa olsun biz önce
Müslümanız, kardeşiz, bu
cennet vatan ülkemize hizmet
etmeye ve Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde tek
vatan, tek millet, tek bayrak,
tek devlet demeye devam
edeceğiz. Durmak yok hiz-
mete devam inşallah. 
Selametle…

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat saİt

Bosna’da Maarif Vakfı
okullarına yoğun ilgi

PraG
BalKan GÜnlÜĞÜ

Vişegrad Grubu Ülkeleri
(V4 - Polonya, Macaris-
tan, Slovakya ve Çekya),

Batı Balkan Bölgesi ülkelerinin
(Arnavutluk, Bosna Hersek,
Kuzey Makedonya, Kosova, Ka-
radağ ve Sırbistan) Avrupa Bir-
liği (AB) üyeliğine destek

verdiğini açıkladı. Çekya'nın
başkenti Prag'ta düzenlenen V4
ve Batı Balkan Bölgesi ülkeleri
zirvesi sonrası Polonya Başba-
kanı Mateusz Morawiecki,
Çekya Başbakanı Andrej Babis,
Macaristan Başbakanı Viktor
Orban ve Slovakya Başbakanı
Peter Pellegrini ortak bildiri ya-
yınladı. www.timebalkan.com’a
göre; V4 grubunun, Batı Bal-

kan ülkelerinin AB entegrasyo-
nunu kararlı bir şekilde destekle-
diği belirtilen bildiride, söz
konusu ülkeleri birliğe almadan
Avrupa'nın tekrar birleşmesinin
tamamlanamayacağı kaydedildi.
AB'nin genişleme politikasının
Batı Balkan bölgesinin güvenlik
ve istikrarının sağlanmasında
önemli rol oynadığına dikkat çe-
kilen bildiride, V4 başbakanları,

AB'ye, Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk’la üyelik müzakere-
lerinin başlatılması çağrısında
bulundu. Gelecek dönemde, AB
Komisyonu'nun, Sırbistan ve
Karadağ ile üyelik sürecini hız-
landırmasının beklendiğine işa-
ret edilen bildiride, Bosna
Hersek ve Kosova'nın sürdür-
düğü reform sürecinin AB üyeli-
ğine kapı aralayacağının umut
edildiği ifade edildi. Bildiride,
V4 ülkelerinin Batı Balkan ülke-
lerine, bölgede istikrar ve huku-
kun üstünlüğünün sağlanması,
organize suç, yolsuzlukla müca-
dele ve göç hareketlerini kontrol
altında tutma konusunda tam
destek verdikleri kaydedildi.
Ortak bildiride ayrıca, Batı Bal-
kan bölgesinin AB'nin enerji te-
dariki konusunda da stratejik
öneme sahip olduğu vurgu-
landı.

MOstar
BalKan GÜnlÜĞÜ

Bosna Hersek’teki sa-
vaşta en az 8 bin 372
Boşnak sivilin katle-

dildiği Srebrenitsa soykırı-
mının kurbanları için
ülkenin güneyindeki Mos-
tar şehrinde anma yürü-
yüşü düzenlendi. Her ayın
11’inci günü Tuzla şehrinde
yapılan anma yürüyüşü, bu
ay ilk defa başka bir şehirde
gerçekleştirildi. Soykırımda

oğullarını ve eşlerini kaybe-
den Srebrenitsalı anneler ile
Savaş ve Soykırım Kurban-
ları Müzesi tarafından dü-
zenlenen yürüyüşe, kurban
yakınlarının yanı sıra Mos-
tarlılar da katıldı. Ellerinde
soykırım kurbanlarının
isimlerinin nakşedildiği
yastık kılıfları ile aradan
geçen 24 yıla rağmen hala
kayıp olan kurbanların fo-
toğraflarını taşıyan grup,
soykırımın asla unutulma-
ması gerektiği mesajı verdi

Srebrenitsa kurbanları için
Mostar’da anma yürüyüşü

Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan 
ülkelerine AB üyeliği desteği

İstİfalar 
ve anılar
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Polis Akademisi 54. dönem
mezunları diplomalarını aldı. Polis
Akamedisi 416 mezun verdi.

www.timebalkan.com’un, Kosova port si-
tesinden aldığı bilgilere göre: Mezun olan
yeni polis memurları için diploma töreni
düzenlendi. Hukukun üstünlüğü ve gü-
venliğe katkı sunacak yeni polis memurla-
rının yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor.
Kosova Polis Teşkilatı Genel Müdürü Ras-
hit Qalaj, teşkilatın modern teknoloji ve
profesyonel çalışanlarıyla iyi bir yapılan-
maya sahip olduğunu ifade etti. “İşiniz ol-
dukça zor ancak çok değerli” diyen Qalaj,
vatandaşlara eşit davranmanın önemine
vurgu yaptı.

Kosova Polis 
Akademisi 
416 mezun verdi

TOKYO/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi Japonya ziyareti kapsamında,
Japonya Meclis Başkanı Tadamori

Oshima ile biraraya geldi. Görüşmede iki
ülke arasında ikili ilişkiler, geleceğe yönelik
somut projeler ve parlamentolar arası ilişki-
lerden de söz edildi. Görüşmede ayrıca Ko-
sova ile Sırbistan arasındaki diyalog
sürecinden de söz edildi. Bu sırada Cum-
hurbaşkanı Thaçi diyalog sürecini ve Batı
Balkan ülkelerinin Avrupa persepektifini
destekleyen Japonya’ya teşekkür etti.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre: siyasi konular dışında Japonya Meclis
Başkanı Oshima, Japonya’da yapılacak olan
2020 Olimpiyat Oyunlarıyla ilgili yapılan
hazırlıklar konusunda Thaci’ye bilgi verdi.

Thaçi, Japonya
Meclis Başkanı ile
görüştü

Kosova'nın Prizren şehrinde faaliyet gösteren Rahibe Teresa İşitme Engelliler
Okulu'nun kız öğrenci yatakhanesi ve banyoları, Kosova Barış Gücü (KFOR)

bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca yenilendi

Mehmetçik’ten Kosovalı işitme
engelli çocuKlara desteK
PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordi-
nasyonunda tamamlanan projenin

açılışına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
ve Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı Mahir
Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili
Müferra Şinik, Türkiye'nin Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Belediye
Başkanı Mütaher Haskuka, Türk Temsil

Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Priş-
tine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Mü-
dürü Mehmet Ülker ve TİKA Priştine
Koordinatörü Hasan Burak Ceran
ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
www.timebalkan.com’a göre; Büyükelçi
Sakar, burada yaptığı konuşmada, Koso-
va'da işitme engelli öğrencilerin de kali-
teli eğitim görebilmesinin önemine
dikkati çekerek, okuldaki eksikliklerin
giderilmesinin ve
yapılan yenilemelerin, eğitim hayatına

katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Sakar, Kosova'nın her daim yanında ol-
maya ve her alanda daha da güçlenmesi
için gerekli gayreti göstermeye devam
edeceklerini ifade etti. Belediye Başkanı
Haskuka da çocuklara yapılacak yatı-
rımların gelecek açısından önemli oldu-
ğunu dile getirerek, özellikle eğitim
alanındaki destekleri için Türkiye'ye te-
şekkür etti. Albay Baş ise Türk askeri-
nin, Kosova'ya intikal ettiği 1999'dan
beri her alanda bu ülkeye desteğini sür-

dürdüğünü belirterek, "Türk Temsil
Heyet Başkanlığı, 'Eğitim bir ülkenin ge-
leceğinin güvencesidir' anlayışıyla genç
ve dinamik nüfuslu Kosova'nın eğitim
olanaklarının iyileştirilmesine yönelik
projelerin hayata geçirilmesi için büyük
çabalar sarf etmektedir. Söz konusu pro-
jeler, Türk insanının Kosova halkına sev-
gisinin, ilgisinin bir göstergesidir." dedi.
Törende işitme engelli öğrencilerin ser-
gilediği halk dansları gösterisi de büyük
beğeni topladı.

Priştine’de 11 Eylül anıtı dikildi
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da hükümet binası
bahçesinde 11 Eylül kurban-
ları için anıt dikildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 11
Eylül saldırısında hayatını kaybe-
denler için dikilen anıt, Başbakan
görevini sürdüren Ramush Haradi-
naj ve Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Priştine Büyükelçisi Philip
Kossnet’in katılımıyla açıldı.
Mermer anıtın üzrinde “Kosovo
Remembers” (“Kosova hatırlıyor”)
ibaresi ve olayın yaşandığı 11 Eylül
2011 tarihi yer alıyor. Ramush Ha-
radinaj, Kosova’nın dost Amerikan
halkına yapılan saldırının acısını 18
yıl sonra da paylaştığını kaydetti.
“Kosova her yıl bu günü anıyor ve
bu günün acılarını paylaşıyor”
diyen Haradinaj, Amerika’nın dün-

yada güvenliği sağladığını kay-
detti. www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; bilindiği üzere
Amerika, Kosova’yı işgal eden Sırp
milislerine müdahale ederek, kat-

liamı durdurmuştu. Amerika ile
Kosova arasındaki dostluk ve işbir-
liği Kosova’nın bağımsızlığını ka-
zandığı günden bu yana kesintisiz
sürüyor.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Hadi
Tunç başkanlığında Egeli

ihracatçılardan oluşan
heyet, Kuzey Makedonyalı 3 ba-
kanı ziyaret etti. Kuzey Make-
donya Başbakanı Zoran Zaev'in
davetlisi olarak Üsküp'e gelen
Tarım ve Orman Bakan Yardım-
cısı Mehmet Hadi Tunç başkan-
lığındaki Ege Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu üyeleri, ilk olarak Dış Yatı-
rımlar Bakanları Zorica
Apostolska ve Elvin Hasan ile
bir araya geldi. Ziyarette, ülke-
deki yatırım imkanları masaya
yatırılırken, Türk heyet, Kuzey

Makedonya Hükümetinin yatı-
rımcılara verdiği teşvikler hak-
kında bilgi aldı.
www.timebalkan.com’a göre;
daha sonra Tarım, Orman ve Su
Ekonomisi Bakanı Trajan Dim-
kovski ile buluşan Türk ihracat-
çıları, dış satımda yaşanan
sıkıntıları anlattı.  Toplantıda
konuşan Tunç, Türkiye'nin ihra-
cat konusunda deneyiminin çok
yüksek olduğunu söyledi.  Av-
rupa Birliği (AB) ülkelerinin
Türkiye'den gelen bazı ürün-
lerde analiz yapmadığını ve
Türk analizlerine güvendiğine
değinen Tunç, şunları kay-
detti:"Örneğin domates ve na-
renciyede hiç analiz yok. Analiz
konusunda ciddi hassasiyetleri-

miz var. Lüzumsuz analizlerin
yapılması ticareti zorlaştırıyor.
Bakanlık olarak zaten ürün çık-
madan kontrolleri yapıyoruz.
İhracatın kolaylaşması anla-
mında bizlere güvenirseniz
memnun oluruz."  Ege Yaş
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Hay-
rettin Uçak da Kuzey Makedon-
ya'ya narenciye ihracatında kota
bulunduğunu anımsattı. Ülkede
narenciyenin yetişmediğini be-
lirten Uçak, söz konusu kotanın
kalkmasını talep etti. Uçak, ko-
tanın kalkmasıyla ülkede daha
rekabetçi bir sistem olacağını ve
Kuzey Makedonya vatandaşı-
nın daha ucuz ürün tüketebile-
ceğini sözlerine ekledi. 

Türk işadamları Üsküp’te
kotanın kalkmasını istedi

Ahmet GÖKSAN

ÇIKARILACAK 
DERS

“15 Temmuz sabahı Makarios kuvvetleri yerini dar-
becilere bırakmış, kendisi de İngiliz üslerine sığın-
mıştı. Darbeyi hazırlayanlar iptida kendi
vatandaşlarını temizledikten sonra ENOSİS ilan ede-
cek, akabinde çoluk çocuk, kadın erkek kılıçtan geçi-
rilecekti. Rum oyunlarını yakından takip eden
Anavatan, Rum silahları Türk’ün üzerine çevrilme-
den daha doğrusu onlara fırsat vermeden 20 Tem-
muz günü gökten denizden 307 sene hakim olduğu
topraklara bir kere daha ayak basmıştı. Bu nedenle
20 Temmuz ne istila ne de tüm Rum halkına girişilen
bir harekat değildir”. 1977

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ülkeler arasındaki ilişkilerin tek düze gittiğini ne
yazık ki hiç kimse söyleyemez. Türk Yunan ilişkile-
rinde olduğu gibi Türk Amerikan ilişkilerinin de ol-
duğu gibi sürekli olarak inişli çıkışlı seyir izlediği
biliniyor. Yüce Atatürk’ün dirayetli duruşu ile kısa
süreli de olsa Türk Yunan ilişkiler iyi komşuluk ile
dostluk çerçevesinde yürütülmüştür. Kıbrıs olayının
1950’li yılların ortalarında ortalıklara çıkarılması
sonrasında ikili ilişkiler de gerilmeye başladı. 
Bozulmasının birincil nedeni Venizelos ‘un hazırla-
dığı isim babası da olduğu Megali İdea projesidir.
Bu nedenle yukarıda da kaydettiğimiz gibi Atatürk
Venizelos dostluğu diye tarihe kaydedilen uygula-
malar, Yüce Atatürk’ün eseridir. 
İ-kinci Paylaşım Savaşı sonrasında estirilen soğuk
savaş rüzgarları İngiliz sömürge yönetimindeki ülke-
leri etkisi altına alıyordu. Yalnızca Kıbrıs’ta değil
bütün sömürgelerinde kalkışmalar yaşanıyordu Ya-
şananların ayrıntılarına fazla girmeden 1959 – 1960
yıllarında Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Türk’lerle
Rum’ların eşitliğine dayanan ortaklık kuruluyordu. 
Rum’ların kurulan bu yapıyı içlerine sindirememe-
leri, o günlerin modası olarak kabul edilen Bağlantı-
sızlar Hareketini de kullanarak bu devletin bir Rum
devleti olduğuna bütün dünyayı inandırıldılar.
Türk’lerin ülkede yaşayan azınlık olduğunu söylü-
yorlardı. 
Daha sonra hazırladıkları Akritas Planı ile Türk’lere
karşı başlattıkları ve BM’in de tanımına uygun
düşen soykırım hareketine giriştiler. 01 Ağustos
1958 tarihinde kurulan Türk Mukavemet Teşkila-
tı’nın öncülüğünde başlayan direnişi kıramadılar.
Yunanlılar Ada’da konuşlu askerlerinin sayısının
950 adet olması gerekirken 10 bin civarında askeri
konuşlandırdılar. Ada’yı Yunanistan’a bağlayabil-
mek için kurulan bu yapının başına karanlık bir geç-
mişi olan Tuğgeneral Grivas getiriliyordu. BM
raporlarına da yansıyan şekilde kurulan askeri düze-
nin bir tümen düzeyinde olduğu kaydediliyordu. 
1964 saldırıları sonrasında gelen Yunan tümeni ile
Rum’lar arasında kavgaya varan sürtüşmeler yaşanı-
yordu. Bu dönemde yaşananları 02 Mart 1993 tarihli
SELİDES isimli dergide o dönemde yaşananlara de-
ğiniyordu. “Yunanistan’ın İ-kinci Dünya Savaşına
girmemesiyle Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşme ar-
zusu ile ülküsü yeniden canlandı. Bunu EOKA’nın
silahlı mücadelesi izledi. Kamuoyunun Kıbrıs’a
karşı sempatisi güçlendi. Ne var ki EOKA mücade-
lesinin bedbaht bir sonuca varması Kıbrıslılar ile Yu-
nanlılar arasındaki anlaşmazlıklara yol açtı. Zaman
zaman Hükümet düzeyinde meydana gelen çatışma-
lar halka da yansıyordu” diye belirtiyordu. 
20 Temmuz 1974’e gelinceye dek Makarios’a karşı
düzenlenen başarısız suikastlardan sonra İçişleri Ba-
kanı Polikarpos Yorgacis’in öldürülmesi bölünmeyi
tetikleyen olaylardan bazılarıdır. 1967 yılında Yuna-
nistan’da gerçekleşen darbe sonrasında ilişkileri
iyice gerginleşiyordu. Özellikle Makarios ile Yu-
nanlı askerler arasındaki ilişkiler bazen kopma nok-
tasına ulaşmasına ramak kala erteleniyordu. Gidişten
rahatsızlık duyan Makarios son çare olarak Yunanis-
tan Devlet Başkanı Fedon Gizikis’e mektup yazma
gereğini duyuyordu. 
Mektubunda, 
“Kıbrıs’ta cereyan eden ve göz yumulmayacak bazı
durum ve olayları Size üzülerek de olsa bildirmek
zorundayım. Bu konulardan Yunan Hükümetini so-
rumlu görüyorum” dedikten sonra uzun mektubunun
bir bölümünde ise, “Yunan Hükümeti mensuplarının
sürekli biçimde Bana karşı suikast hazırlaması ve
daha kötüsü Kıbrıs Rum halkını bölmesi ve iç savaş
yüzünden onları felakete sürüklemesi konuları açık-
lığa kavuştuğundan beri zihnimi meşgul eden ve
Beni öldürmeye kadar varan uzanan bir eli hisset-
tim” diye şikayetçi oluyordu. 
Makarios mektubunun son bölümünde de “Ben Kıb-
rıs’a Yunan Hükümetince atanmış ne bir memurum
veya vekil değil ama Helenizm taraftarı geniş bir
kesim tarafından seçilmiş bir liderim. Bu nedenle
milletimizin bana karşı uygun bir tavır göstermesini
talep ediyorum” diyerek meydan okuyordu. Karşı
duruşunun bedelini de 15 Temmuz 1974 darbesi ile
görüyordu.19 Temmuz 1974 tarihinde BM Güvenlik
Konseyi’ndeki konuşmasında ise “Yunan Cunta-
sı’nın darbesi bir işgaldir ve bunun sonuçlarından
Kıbrıs’ın bütün halkı, Türk’ler ve Rum’lar acı çek-
mektedir” dedikten sonra Kıbrıs’taki işgalin sonlan-
dırılması için Güvenlik Konseyi’nden yardım
istiyordu. Böyle bir ortamdan geçirilirken Türkiye
Garantör ülke olarak 20 Temmuz 1974 tarihinde
başlattığı Barış Harekatı ile hem Kıbrıs Rum’larının
hem de Yunanlıların demokrasi ile yeniden tanışma-
larının yolunu da açıyordu. Yunan Cuntası’nın hış-
mından kaçarak Paris’e yerleşen Konstantin
Karamanlis dönüşünde kahramanlar gibi karşılanı-
yordu. Atina’ya dönüşünün 35. gününde televiz-
yonda yaptığı konuşmasında Türk Ordusunu
hedefine koyarak mücadele bayrağını açıyordu. “Bu-
günkü gücümüzle Türk’leri bir savaşta yenemeyiz.
Bu onlara tahammül edeceğimiz anlamına gelmesin.
Türk’lere karşı mücadeleyi her çareye başvurarak
sürdürecek Kıbrıs’ı Türkiye’ye kanayan bir yara ha-
line getireceğiz” diyerek çizdikleri stratejiyi ortalık-
lara koyuyordu. 24 Aralık 1974 tarihinde Ada’ya
dönen Makarios ise aşağıda kalmamak için Larnaka
uçak alanında Türkiye’ye karşı uzun süreli mücadele
başlattıklarını söyledikten sonra “Bu mücadelede he-
defimize ulaşabilmek için Ermeniler ve Kürtlerle iş-
birliği yapacağız” diye konuşuyordu. 
O günlerde yeniden çizilmiş olan bu yol haritasının
eksiksiz olarak harfiyen uygulandığını söylemeye
gerek bile duymuyoruz. Yaşamakta olduğumuz sı-
kıntıların temelinde çizilen bu stratejinin olduğu gün
gibi ortalıklarda duruyor. 20 Temmuz 1974 önce-
sinde yaşananların çok kısa bir özetini sizlerle pay-
laşmış bulunuyoruz. 
Yaşananlardan çıkaracağımız derslerle, dik duruşu-
muzla yolumuza bu ve benzeri gerçekleri söyleyerek
devam etmemiz gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Batı Trakya'da, Gümülcine
Medrese-i Hayriye okulu
öğrencileri, eğitim yılı açı-

lışında okullarının özerkliğine
yönelik baskılara tepki göstere-
rek protesto düzenledi. www.ti-
mebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; açılış töreni için
okula gelen, Yunan devleti tara-
fından atanmış Müftü Naibi
Cihad Halil'e tepki gösteren öğ-
renciler, ana giriş kapısında kol
kola girerek Müftü Halil'in
okula girmesine izin vermedi.
Yaşanan tartışmaların ardından
atanmış Müftü Halil, yan kapı-
dan içeriye alındı. Öğrencilerin
çoğu açılış törenini protesto et-
tiği için törenin yapıldığı okul
bahçesi boş kaldı. Atanmış
Müftü Halil'in, tepkilere rağmen
müdür yardımcısı tarafından

açılış törenine davet edil-
mesinin protestoya yol aç-
tığı ifade edildi. Müslüman
Cemaati Vakıfları’na ait
Medrese-i Hayriye'nin eği-
tim müfredatı ve icra yet-
kilerine ilişkin
müdahaleler Türk azınlık
temsilcilerinin tepkilerine
yol açıyor. Atanmış Müftü
Halil'in törene katılmak is-
temesi de bu müdahaleler-
den biri olarak
değerlendiriliyor.  
Yunanistan'da, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığın
dini liderleri, müftüler ve
azınlığa ait vakıfların idare
heyetleri, devlet tarafından ya-
pılan atama yoluyla belirleniyor.
Türk azınlık ise bu uygulama-
lara karşı çıkarak kendilerinin
seçtiği müftülerin görev yapma-
sını istiyor.
Geçen yıl da öğrenciler, Türkçe

ders saatlerinin azaltıldığı ge-
rekçesiyle protesto gösterisi dü-
zenlemişti.

1455’TEN BERİ

Gümülcine'de, Müslüman Ce-
maati Vakıflarına ait Medrese-i

Hayriye, ilk olarak 1455'te Soh-
tabaşı Ali Bey tarafından "Sohta-
lar Medresesi" adıyla kuruldu.
Tarihi süreç içerisinde Yunanca-
nın da okutulması şartıyla böl-
gedeki diğer medreselerle
birleştirilerek "Hayriye Medre-
sesi" adını alan medrese,

1923'ten itibaren Lozan Antlaş-
ması hükümlerine göre Yuna-
nistan Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığına bağlandı.
Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren
medreseye, 2000-2001 eğitim yı-
lında Yunanistan Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı tarafından, 6 yıl-

lık okul olarak ortaokul ve lise
denkliği getirildi.
Bugün 350 civarında erkek ve
kız öğrencisi bulunan ve
Türkçe-Yunanca olmak üzere
çift dilde eğitim veren medre-
sede, dini derslerin yanı sıra fen
dersleri okutuluyor.
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Batı Trakya'da öğrencilerden
protesto

Saraybosna'da 500 kilogramlık 
bir uçak bombası daha bulundu

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da, LGBT üye-
lerinin ilk kez düzenleye-

ceği yürüyüşe tepki olarak
"Geleneksel Aile Günü Yürü-
yüşü" yapıldı. Ülkede faaliyet
gösteren Svjetlo Derneği ile çok
sayıda sivil toplum kuruluşu ta-
rafından düzenlenen yürüyüşe
katılan yüzlerce kişi, geleneksel
aile yapısının önemine dikkat

çekti. www.timebalkan.com’a
göre; ırk ve din ayrımı yapıl-
maksızın aile değerlerine saygı
duyulması gerektiğine işaret
eden kalabalık, ellerinde "Aile
toplumun temelidir", "Bir baba-

nın çocuklarına yapacağı en
büyük iyilik annelerini sevmek-
tir" yazılı dövizler ile pembe ve
mavi balonlar taşıdı. Yürüyüşü
tamamlayan grup daha sonra
olaysız olarak dağıldı.

Bosna’da Geleneksel Aile Günü yürüyüşü

Okullarının özerkliğine yönelik baskı-
lara tepki gösteren öğrenciler, atan-
mış müftüyü protesto etti ve eğitim

yılının açılış törenine katılmadı

Bulgaristan ile Rusya arasında diplomatik gerginlik çıktı
SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan ile Rusya ara-
sında diplomatik ger-
ginlik devam ederken,

Bulgaristan'daki "Rusya Hay-
ranları" isimli bir sivil toplum
kuruluşunun başkanı
olan Nikolay Malinov, Rusya
lehine casusluk yapmakla
suçlandı. Ana muhalefet-

teki Bulgaristan Sosyalist Par-
tisinin (BSP) yayın organı Du-
ma'nın da eski yayıncısı olan
Malinov, gözaltına alındıktan
sonra 50 bin leva (25 bin avro)
kefaletle serbest bırakıldı.
Sofya, Breznik ve Pernik şe-
hirlerinde Malinov ile ilişkili
11 adreste arama yapılırken,
aramalarda Malinov'un yaz-
dığı ve Bulgaristan'ın jeopoli-

tik rotasını Rusya'ya çevirme-
sini öneren "Bulgaristan İçin
Gerekli Olan Yeni Jeopolitik
Oryantasyon Değişimi" baş-
lıklı bir rapor ile bazı dokü-
manlara el konuldu.
Bulgaristan İçişleri Bakanı
Mladen Marinov ile Cumhu-
riyet Başsavcısı Sotir Tzatza-
rov, düzenledikleri ortak
basın toplantısında, Mali-

nov'un suçlu bulunması du-
rumunda 15 yıla kadar hapis
cezası alabileceğini bildirdi.
Malinov'un Rusya'daki
"Rusya Stratejik Araştırmalar
Derneği" ve "Çift Başlı Kartal
Topluluğu" isimli iki sivil top-
lum kuruluşuyla temasta ol-
duğunu belirten Tzatzarov,
Rus istihbaratının eski bir
ajanı olan Rusya Stratejik

Araştırmalar Derneği
Başkanı Leonid Reşetnikov'a
10 yıl Bulgaristan'a giriş ya-
sağı getirildiğini açıkladı.
www.timebalkan.com’a göre;
Reşetnikov ise konuya ilişkin
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, "Ameri-
kalıların Bulgaristan'da Rus
casusları avı başlattığını" öne
sürdü.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da,
İkinci Dünya Savaşı'ndan

kaldığı tahmin edilen 500 kilo-
gram ağırlığında bir uçak bom-
bası daha bulundu. Bosna
Hersek Radyo ve Televizyon
Kurumu binasının arkasındaki
inşaat alanında, tesadüfen rast-

lanan uçak bombasının imhası-
nın ardından devam eden in-
şaat çalışmalarında ikinci bir
bomba daha tespit
edildi. www.timebalkan.com’u
n haberine göre; Bosna Hersek
Federasyonu Sivil Koruma İda-
resi (FUCZ) Başkanı Fahrudin
Solak, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, söz konusu bom-
banın, bulunan bombayla aynı
özelliklere sahip olduğunu ak-

tardı. Bombanın pim tespitinin
ardından etkisiz hale getirildi-
ğini vurgulayan Solak, endişe
edilecek bir durum olmadığını
ifade etti. İkinci Dünya Sava-
şı'nda bu bölgede Almanlara ait
lojistik deposunun olduğu bili-
niyor. İngiltere yapımı bu uçak
bombalarının da Kasım
1944'te Saraybosna'ya atılan
bombalar
olduğu iddia ediliyor. 
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Sahte ve muhtevi-
yatı itibariyle ya-
nıltıcı belge

(SMİYB) kullanılması
veya düzenlenmesi fiil-
leri ile doğrudan veya
dolaylı olarak ilgisi bu-
lunan mükelleflerin
KDV iade talepleri 84
KDV Tebliği kapsa-
mında ve özel esaslar bölü-
münde yapılan izahatlar
çerçevesinde yerine getirilmek-
tedir. 1.1.2010 tarihinden itiba-
ren KDV iadelerinde merkezi
otorizasyon üzerinde 53 Seri
Nolu KDV Sirkülerine göre
elektronik ortamda KDV iadesi
talep etme uygulaması başla-
mıştır. Burada, elektronik or-
tamda 53 Sıra Nolu KDV
Sirküleri gereğince işlem yapıl-
maktadır. Maliye Bakanlığı ta-
rafından  7/1/2010 tarihinde
yayımlanan 53 Seri Nolu KDV
Sirkülerinin uygulamaya konul-
masından sonra  yaklaşık 3 yıl
geçmiştir.  İnternet vergi dairesi
sistemine konulan  yeni iade
mekanizması ile beraber  bil-
hassa imalatçılar yönünden
iade istenmesi işlemleri  zorlaş-
tırılmıştır. Maliye Bakanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafın-
dan  2010/2 sayılı KDV İç Ge-
nelgesi yayınlanmıştır.  Bu iç
genelgeye göre  özel esaslardan
genel esaslara  geçiş  ile ilgili
konulara açıklık getirilmiştir.
Söz konusu genelgede  idarenin
kendi iç bünyesel işlemleri ay-
rıntılı olarak  açıklanmıştır.  Bu
genelge 2010 yılından itibaren
sahte fatura düzenleyen  ve kul-
lananlar bakımından  genel ve
özel esasları yeniden düzenle-
miştir. Özellikle özel esaslardan
genel esaslara geçişler, hakla-
rında KDV açısından ihtiyati ta-
hakkuk ve ihtiyati haciz
uygulanan mükelleflerle ilgili
açıklamalara yer  verilmiştir.
2010 yılı öncesi  uygulanmakta
olan  KOD’a  giriş ve çıkışlar
2010 yılından sonra  yeni bir
sisteme entegre edilmeye çalı-
şılmaktadır. 

SAHTE FATURA 
KULLANANLAR

Sahte fatura kullananlar ve dü-
zenleyenlerle ilgili olarak te-
melde KDV Genel Tebliği 84
baz alınmıştır. Bu tebliğe dayalı
olarak  inceleme sırasında sahte
fatura kullananlar ve düzenle-
yenlerle ilgili olarak inceleme
elemanları tarafından yapılması
gerekli  işlemler  ve düzenlene-
cek  formların düzenleniş şekli
açıklanmaktadır. Vergi ince-
leme elemanları tarafından, in-
celeme sırasında sahte fatura
kullandığı tespit edilen  mükel-
leflerle ilgili olarak “vergi ince-
leme raporlarına eklenecek özel
esaslara tabi olacak mükellef-
lere ilişkin tablo” eklenmekte-
dir.  Bu tabloda özel esaslar
tablosu  bulunmaktadır.  Burada
rapora ilişkin bilgilere yer veril-
miştir. Raporu düzenleyenin adı
soyadı, unvanı, raporun tarih ve
numarası, raporun ait olduğu
dönemler, raporun türü,   vergi
türü ve tarhiyat tutarı,  sahte
veya muhteviyatı itibariyle ya-
nıltıcı belge  düzenlenen dö-
nemler,  yine SMİYB
kullanılan dönemler yer almak-
tadır.  Daha sonra hakkında
rapor düzenlenen mükellefe
ilişkin bilgiler,  rapora dayana-
rak özel esaslar kapsamına alı-
nacak mükellefler, SMİYB
düzenleme raporlarında; hak-
kında rapor düzenlenen mükel-
lefin ortakları  ve kanuni
temsilcileri ile kurduğu veya
ortak olduğu diğer firmalar
(1.seviye) olarak yer almakta-
dır.  Ve en son olarak ise bu
tablonun altında 1. seviye kap-
samındakilerin kurdukları  veya
ortak oldukları firmalar 2. se-
viye bazlı  tablo halinde adı so-
yadı, unvanı, TC no, vergi no,
vergi dairesi, ve ilişki türü  bu-
lunmaktadır. Özet olarak,  sahte
fatura düzenlenmesi veya kulla-
nılması ile ilgili olarak KOD
uygulaması sonlanmıştır.
Bunun yerine “KDV İadesi
Risk Analizi Projesi” kapsa-
mında  yeni bir uygulama başla-
mıştır. Diğer taraftan,
düzenlenen  vergi inceleme ra-
porlarına  ek 1 diye adlandırılan
ve iki sayfadan oluşan  özel
esaslara geçişe ilişkin bir tablo
eklenmektedir.  Bu tablo  vergi
inceleme raporlarının ekinde
yer almaktadır. Diğer yandan,
haklarında olumsuz tespitlere
veya ihtiyati tahakkuk ve hacze
ilişkin  ayrı bir tabloda (EK:2
olumsuz tespitlere ilişkin bildi-
rim formu) bu mükellefler inter-
net ortamında yer alacaktır. Ek
3 olarak ise, “hakkında olumsuz
rapor veya tespit bulunanlardan
mal/hizmet alanlara ait form”
yer almıştır.  Bu form  gere-

ğince olumsuz rapor veya tespit
bulunanlardan mal alanların
bildirimi ile ilgili  ayrıntılı tablo
düzenlenmiştir.  
Son olarak, ek 4 form “özel
esaslardan çıkış yazısı” olup, bu
form özel esaslardan genel esas-
lara geçişi gösteren  ve 84 Nolu
Tebliğin 2. bölümünde belirti-
len olumsuz durumlar nede-
niyle “özel esaslara tabi” tutulan
mükellefin genel esaslara dönü-
şünü temin etmektedir.  Özel
esaslardan çıkış yazısında 3
adet sütun  yer almıştır.  Bu sü-
tunlarda çıkışla ilgili  olumsuz
raporda yer alan   vergi, ceza,
gecikme zammı ve faizlerin
ödenip/ödenmediği, teminat
gösterilip/gösterilmediği, en son
düzenlenen olumsuz raporun il-
gili olduğu dönemden  itibaren
(5) yıllık tarh zamanaşımı ka-
darlık bir süre geçip/geçmediği
gibi bilgiler yer almaktadır. Öte
yandan, mahkeme kararına da-
yalı olarak “genel esaslara
geçme talebi” olanlar için ise,
bu  konuda  ne gibi işlem yapı-
lacağı konusunda açıklık  bu-
lunmamaktadır.   Sahte fatura
kullandığı iddiasıyla kendisine
tarhiyat yapılan mükellefler bu
durumu  inceleme raporuna ekli
tablodan (EK:1-Tablo)  öğrenir
öğrenmez ilgili vergi dairesini
muhatap alarak  vergi mahke-
mesinde dava açma hakları var-
dır.  Burada raporun ekindeki
özel esaslara geçiş tablosunun
rapor ile mükellefe tebliğ tari-
hinden itibaren  30 gün içeri-
sinde dava açılması ve
yürütmenin durdurulması talep
edilmelidir.  2010 yılından ön-
ceki KOD uygulamasında
KOD 4 yada 5’e alınan  mükel-
lefler  vergi mahkemelerinde
veya  söz konusu  tebliğ esas
alınarak Danıştay da dava açtık-
ları görülmüştür. Bu mükellef-
ler, sahte fatura kullananlarla
ilgili   KOD uygulamasını iptal
ettirmişlerdir.  KOD’a düşen
vergi mükelleflerinin  öncelikle
bağlı oldukları  vergi dairelerine
dilekçe ile başvurup KOD’dan
çıkmalarını ya da KOD’da ise
neye istinaden KOD’a alındık-
larını  talep  etmeleri gerekir.
daha sonra gelecek yazı üzerine
vergi mahkemesinde 30 gün
içerisinde  dava açılarak KOD’a
alma işlemi dava konusu yapıl-
malıdır.  Vergi daireleri  bu iş-
lemden mükellefleri
çıkarabilmesi için mahkeme ka-
rarına göre KOD’dan  çıkarabi-
leceklerdir. Mahkeme kararı
gelmeden ayrıca yürütmenin
durdurulması talepli dava açıla-
rak  bu işlem iptal  ettirilebilir.
Vergi  mahkemesinin vereceği
yürütmenin durdurulması  şek-
lindeki karara göre tekrar vergi
dairesine başvurup, KOD’dan
çıkarılma işlemine başlanılabi-
lir. Vergi daireleri, 2000/2 sayılı
iç genelgenin “bilgilerin sisteme
girilmesinde dikkat edilecek hu-
suslar bölümünün”   bölümü-
nün (7). Maddesinde  yer  alan
açıklamalara göre  yargılama
süreci bitmediği ve  genel  esas-
lara dönme şartlarının   gerçek-
leşmediği iddiasıyla
yürütmenin durdurulması  hak-
kındaki kararlar işleme konul-
mamaktadır. Oysaki,
yürütmenin durdurulması  hak-
kındaki kararlar tıpkı esas karar-
lar gibi  sonuca etkilidirler.
Bilindiği üzere, 2577 sayılı
İYUK’nun 27. maddesi  hükmü
son derece açık olup, idari işle-
min uygulanması halinde  tela-
fisi güç ve tamiri  olanaksız
zarar ve ziyanların  hasıl olması
veya usule gelmesi ihtimali   her
zaman  mümkündür.  Başka bir
ifade ile,  yürütmenin durdurul-
ması  hakkında verilen kararın
işleme konulmaması nedeniyle
özel  esaslarda bekleyen  mükel-
lefin piyasada iş kaybetmesi,
mevcut müşterileri ile problem
yaşaması  her zaman mümkün-
dür. Bu nedenle,  yürütmenin
durdurulması  hakkında verilen
kararlar tıpkı  esas karar gibi
hüküm ifade ederler.   Başka bir
ifade ile, yürütmenin durdurul-
ması hakkında verilen kararlar
esasında   hem mükellefleri ko-
ruyan  ve hem de idareler açısın-
dan  ortaya çıkabilecek  zarar ve
ziyanları  tazmin   yükümlülü-
ğünden   idareleri önceden  ko-
ruyan bir tedbir kararı
niteliğindedir.  Yürütmenin dur-
durulmasına dair kararların nite-
lik ve derdest  davaya konu
işlem üzerinde kuvvetli ve
önemli bir etkisi  
bulunmaktadır.   

Nazlı Gaye ALPASLAN

YD KARARI VE 
ÖZEL ESASLARDAN 

KURTULMA 
OLANAĞI

Çocukluğumun en güzel günle-
rini geçirdiğim Prizren’i özlü-
yorum…

Prizren’i iki yakaya ayıran Bistriça’yı
özlüyorum…
Şadırvanı özlüyorum,
Maraş’ı özlüyorum, Bayraklı Camii
özlüyorum,
Kale’yi özlüyorum…
Prizren’in yüreği sıcak insanlarını öz-
lüyorum…
Evet bu güzel şehrin her şeyini hava-
sını, suyunu, korzosunu özlüyo-
rum…

… Balkanların en yüksek minareli
Sinan Paşa Camii, eski tarihi taş köp-
rüsü, Gazi Mehmet Paşa Camii, Gazi
Mehmet Paşa Hamamı, mimari eser-
leriyle Osmanlı Türk kültürünü yaşa-
tan şehirdir Prizren… Çocukluğum
günlerinde Nisan sonu, Mayıs ayı
tatil hazırlıklarımız başlardı benim ve
kız kardeşim Semiha’nın. Nereye gi-
diyoruz tatile diye sorarsanız sevgili
okurlarım, Kosova’nın şirin şehri
Prizren’e idi tatil hazırlıklarımız. Ço-
cukluğumun en güzel tatil günlerini
Prizren’de geçirirdim. Anne tarafım
Prizrenli olduğu için biz her yaz tatili-
mizi Anneannemde geçirirdik…
…Böylece Nisan ve Mayıs ayları
derslerimiz dışında tatil hazırlıkları-
mız en önemli faaliyetlerimizden bi-
riydi. Bu iki ay içerisinde yıl sonu
notlarımızın ne daha başarılı olması
için çalışmalarımız dışında da Priz-
ren’e neleri götüreceğimiz de önem-
liydi. Başta yaz aylarında
okuyacağımız kitaplarımızı ayırırdık,
ben kitap okumayı severdim kız kar-
deşim ise el işlerine meraklıydı. Böyle
anne babamızdan gizli gizli bavulla-
rımıza girecekleri hazırlamaya başlar-
dık…

SEVERDİK TATİLLERİ

…Severdik Prizren tatillerimizi.
Üsküp yaşantımızdan bir başkaydı
Prizren’deki günlerimiz. Şirin şehir
Prizren’e hareket edeceğimiz günleri-
mizi, saatlerimizi saymaya başlar-
dık… Yolculuklarımız uzun sürerdi,
şimdilerdeki gibi öyle iki saat, üç sa-
atte değildi… Üsküp’ten trenle Feri-
zoviç’e gelir oradan da otobüsle
Prizren’e varırdık. Hatırlıyorum bir
defasında, Babamın bir evrakında
soy isminde bir harflik yanlışı ol-
muştu,(derken önceleri K-15 kartları
vardı –tren yolculuklarında kullanı-
lırdı) Ferizoviç’ten gerisi Üsküp’e
dönmeliydi. Bütün ailenin dönme-
mesi için Bizler, Annem, ben, kız kar-
deşim ve kardeşim şehrin
merkezindeki bir otele yerleştik. Feri-
zoviç’i o zamandan pek de sevme-
dim. Suyu hiç güzel değildi, bir
kokusu vardı suyun, şimdilerde nasıl
suları var bilemem ancak o zamanki
demir kokulu suyu bugün hatırladı-
ğımda içimden bir ürperti geliyor.
Ancak ekmekleri çok lezzetliydi. Fı-
rından çıkan taze ekmek almıştık,
otelimizde peynirle bir güzel yemiş-
tik ki tadı damağımda kalmıştı. Feri-
zoviç için bir konuşma olduğunda
ekmeğin lezzetti bir de suyun demir
kokusunu hatırladığımı anlatırım…
Böyle uzun bir gecemizi geçirmiştik

Ferizoviç merkezindeki otelde. Gece
bir türlü bitmiyordu. Sabah’ın doğu-
şunu canla bekliyor olduk. Babamı-
zın gelmesi bizim için Prizren
yolculuğumuza devam demekti…
Böylece sabahın doğuşunu beklerken
uykuya dalmıştık ben ve kız karde-
şim. Sabah doğuşu değil de öğlende
uyanabildik ancak ki Babamız da gel-
miş, otobüs biletlerini almıştı ve gü-
zelim Prizren yolculuğuna devam
edecektik…

FERİZOVİÇ GECELERİ

… Ferizoviç’te geçirdiğim bu geceyi
de hatırımdan hiç çıkaramıyorum,
belki de bekleyişimizin uzun oldu-
ğundan olacak ki, öğlende Prizren
otobüsü hareket ettiğinde içimden
çok şükür dedim. Ferzoviç Prizren
yolculuğu beş saatten fazla sürerdi.
Her yıl yaz tatilimizin Prizren yolcu-
luğu tren ve otobüsle başlardı. Gider-
ken mutluyduk, bu uzun yolculuğu
severek atlatırdık, ancak dönüşümüz
de yolun bitmemesini arzu ederdim
içimden…
… Prizren’e varışımız her zaman çok
neşeli olurdu. Anneannemin evi Priz-
ren’in merkezindeydi. Etrafımızda
Bayraklı Cami vardı. Maraş çeşmeleri
de yakınımızdaydı. Hatırlarım öğlen
yemeğine oturduğumuzda ailenin en
küçükleri ben ve kız kardeşim oldu-
ğumuzdan koşarak Maraş’ın soğuk
suyunu testilerimize doldurur gelir-
dik. Buz gibi suydu Maraş suyu…
…Bir de Prizren evlerine özgü güzel
bir derecik akardı bahçelerden. Buna
da potok derdi Prizrenliler. Bu poto-
kun evlerin bahçelerinden geçmesi
çok şirin bir görüntüyü yansıtırdı. Bu
potoklarda karpuz, kavunlarımızı
koyar yemek öğünlerimizde mis gibi

ve soğuk olmaları da ayrı bir lez-
zetti…
Anneannemin evinde bir ön ve arka
bahçesi vardı. Ön bahçesinin tam
giriş kapısı yanında büyük dut ağacı
her gelene hoş geldiniz derdi. Bir de
dut ağacının verimliliğinden tüm et-
raftaki komşular yararlanırdı. Çocuk-
lar da ağaca tırmanmayı severdi. Ben
hiç bu ağaca tırmanamadım. Korkar-
dım. Ancak evin arka bahçesinde kı-
zılcık ağacına tırmanabilirdim. Bu da
dut ağacının tam tersi küçücüktü tır-
manması da kolaydı, ama yaprakla-
rından vücudumda beliren kaşıntıyı
hala hissediyor gibiyim. Çocuk sev-
dası ya, ben de bir ağaca tırmanayım
diye bu kaşıntılara boyun eğerdim…
Mahallemizde Türkler, Arnavutlar ve
Sırplar ikamet ederdi. Aralarında
öyle güzel anlaşırlardı ki günümüzde
böyle bir anlaşmayı ne yazık ki unut-
tuk. Tüm güzellikler gibi aileler ara-
sında, hangi dinden olursan ol, ortak
çaba, çalışmalar, üzüntüleri, sevinç-
leri hep beraber ortakça çözmek ti gi-
rişim amaçları. Günümüzde böylesi
beraberlik ne yazık ki tarihe karıştı
her güzel faaliyetlerde oldu gibi…
Mahallemizdeki çocuklar arasındaki
arkadaşlıkları inanın ki günümüzde
özlemle arıyorum…
Prizren merkezinde güzelim Şadır-
van çeşmesi şehrin Prensesi olarak et-
rafa akan suyuyla gülücükler
dağıtırdı. Akşamları Şadırvan sokağı-
nın üst tarafında korzo olurdu. Kor-
zo’yu bugün bilen var mı ama, bu bir
yürüyüş imajını veren kendine özgü
bir arkadaşlık sefasıydı. Korzoda
genç kız ve erkekler sevgilerini de
birbirlerine bakışlarıyla anlatırdı. Biz-
ler küçük olduğumuzdan dolayı bu-
ralara pek gelemezdik, ancak benim
üç bekar teyzem vardı, bazan onlarla

beraber biz de ailemizden gizli gizli
korzo kaçamağı yapardık…

HARİKA KALESİ

… Prizren’in harika Kalesi var. Kale-
den şehire kuş bakışı gerçekten de
Prizren’in doğal güzelliğinin pano-
sunu etrafa yayıyordu. Tüm bu gü-
zellikler dâhilinde bir de Prizren’in
benim çocukluğumun dönemindeki
genç bekârlarının yaşantıları çok il-
ginçti. Anneannemin arka bahçesine
günümüz Prof. Nimettullah Hafız’ın
evindeki bir oda camı bakardı. Ken-
dilerini tanımam da bu pencereden
dolayıdır. Onunla arkadaşlık yapan
bir de Nusret Dişo vardı. Günü-
müzde Nusret Dişo yazdığı şiir ve
yazılarıyla, Nimettullah Hafız ise bi-
limsel açıdan ünlü olmayı başardılar.
Ancak benim çocukluğum döne-
mimde bu iki meşhur insanın Bistriça
nehri etrafındaki müzikli, danslı eğ-
lenceleri hiç gözüm önünden git-
medi. Daha sonraları Nusret Dişo ile
‘Birlik’ gazetesinde beraber çalıştık,
eski günlerimizin hatıralarını zaman
zaman konuşurduk…

… Osmanlı Türk Şehri Prizren’de
benim çocukluğum dönemimde
Türkçe konuşulurdu. Şehrin her kö-
şesinde herkes Türkçe konuşur anla-
şırlardı. Günümüzde oradaki
konuşulan dili bilemem ancak bir za-
manların Prizren’i tam da bir Türk
Osmanlı Mimarisinin değerlerini et-
rafa yaydığı gibi Türkçesiyle de tüm
ahalinin konuştuğu bir Şehir ol-
muştu…

… Bir de Prizren’in ‘DOĞRU YOL’
KGSD’nin faaliyetlerini Babama anla-
tan sözünü ettiğim Derneğin kurucu-
larından Hüda Leskovçalı’yı da
tanıdığıma sevindim. Derneğin
Dram kolu faaliyetlerini Babamla ko-
nuşurken kulak misafiri olurdum. Se-
viyordum Tiyatro Sanatını, evimizde
Tiyatro konusu olduğunda da ben
hep mutlu olurdum… Prizren’in de
‘Doğru Yol’ KGSD Dram kolu bugün
de değerli faaliyetlerde bulunduğuna
eminimdir…

… Prizren’deki yaz tatilimi anlatırken
bir de Tava yoğurdu, sucuk ve topli-
yaları anmadan yapamayacağım.
Topliyaları bugün Türkiye’deki aç-
malara benzetiyorum, ancak çocuk-
luğumun topliyalarının tadı bir
başkaydı… Anneannem her sabah
bizlere topliyaları getirirdi. Karnımızı
bir güzel doyururduk…

…. Çocukluğumun Prizren şehrini
anlatmaya güzelim Osmanlı Türk
Sanat eserleriyle başladım ve de ora-
ların lezetli topliya, sucuk ve tava yo-
ğurduyla yazıma son vermeyi uygun
buldum. Ancak yazıma son verirken
şunu da belirteyim ki, günümüzde
Prizren’e bir türlü gidemediğimi de
anmadan yapamıyorum. Bunun ne-
deni de Memleketim – Makedonya
ve Kosova’ya gidilirken var olan sınır
kapısının üzüntüsündendir…

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

’
Balkanların en yüksek minareli Sinan Paşa Camii,
eski tarihi taş köprüsü, Gazi Mehmet Paşa Camii,
Gazi Mehmet Paşa Hamamı, mimari eserleriyle 

Osmanlı Türk kültürünü yaşatan şehirdir Prizren…

ÖZLÜYORUM PRİZREN’İ

Saadet NEBİ
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde,
Türk ve Yunan ressamların
açtığı serginin geliri eğitim

yararına kullanılacakMuğla'nın Mar-
maris ilçesinde, "Türk-Yunan Dostluk
Sergisi" sanatseverlerle eğitim yararı
için buluştu. Marmaris Belediyesi
Kültür ve Sanat Evi'nde, 15 Yunan, 16
Türk ressamın 65 eserinin yer aldığı
"Mavi Marmaris'te Mor Buluşma"
isimli sergi, kapılarını sanatseverlere
açtı. Serginin tüm gelirinin Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneğinin "Bir
Kız Çocuğu Okutalım Projesi"ne ba-
ğışlanacağı bildirildi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre; Türk ve
Yunan sanatçıların eserleri, sanatse-
verler tarafından ilgi ve beğeniyle ge-
zildi. Marmaris Belediye Başkan
Vekili Asım Geniş, Türk ve Yunan sa-
natçılara dostluğu Marmaris'e taşı-
dıkları için teşekkür ederek serginin
gelirinin eğitime aktarılmasının da
kendileri için çok kıymetli bir davra-
nış olduğunu dile getirdi. Yunan res-
sam Maria Loumpourdi, dostluk,
arkadaşlık ve kardeşlik için Marma-
ris'te bulunduklarını belirterek son-
suza kadar dostluğun yanlarında
olmasını diledi. Sergide ayrıca iki
Alman ve bir İranlı ressamın eserine
yer verildi

ZONGULDAK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde
Kdz. Ereğli Belediyespor Otura-
rak Voleybol Takımı ile Bosna

Hersek Skıso Breza 304 Takımı ortak
spor kampı yaptı. Kampın ardından
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık Bosna Hersek Zenica Doboj

Kanton Başbakanı ve Bakanları onu-
runa yemek verdi.
Gerçekleştirilen yemeğe Kaymakam
İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge
Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami
Uyar, Zenica Doboj Kanton Başbakanı
Mirza Gani, Zenica Doboj Kanton Ga-
ziler Dairesi Bakanı Fahrudin olakovi,
Zenica Doboj Kanton Tarım ve Orman
Bakanı Mirnes Bai, Zenica Doboj Kan-

ton Ticaret Odası Bakanı Edisej Sjero-
tanovi, İlçe Spor Müdürü Serkan
Keleş, Kdz. Ereğli Belediyespor As
Başkanı Tarkan Atik, Kdz. Ereğli Bele-
diyespor Oturarak Voleybol Takımı
antranörü Adem Çelik ve iki takım
sporcuları katıldı. Ereğli Belediye Baş-
kanı Halil Posbıyık, İki şehir arasın-
daki ekonomik, ticari ve kültürel
işbirliğinin geliştirilmesi için çalışa-

caklarını söyleyerek; ''Bosna Hersek
bizim kardeş ülkemiz. Çektiğiniz acı-
ları, ızdırapları biz de sizlerle yaşadık.
Türkiye'de yaşayan herkes, bunu yü-
reğinde hissetti. Acı çektik, üzüldük,
ruhumuzla, kalbimizle hep sizin yanı-
nızda olduk. İki kent arasında başla-
yan bu sıcak işbirliği ortamını çok
daha geliştireceğimize inanıyorum"
şeklinde konuştu.

Marmaris 
Belediyesi’nden 

"Türk-Yunan 
Dostluk Sergisi"

Kocaman, Balkan Şampiyonu 
ile bilek güreşi yaptı

Kdz.Ereğli Oturarak Voleybol Takımı ile Bosna Hersek Skıso Breza
304 Takımı Ereğli İlçesin'de ortak spor kampı gerçekleştirdi

Karadeniz ereğli
Bosnalıları misafir etti

AktAş: BursA Bir
BAlkAn şehridir
BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Namık Kemal Halk
Oyunları Derneği’nin
(NAKEM) bu yıl

14.’sünü düzenlediği Balkan
Festivali ilgi gördü.
14. NAKEM Balkan Festiva-
li’nin galası Kültürpark Açık
Hava Tiyatrosu’nda yapıldı.
Sırbistan, Makedonya, Arna-
vutluk, Karadağ, Bosna Hersek
ve KKTC’den 9 grubun katıl-
dığı gecede renkli anlar ya-

şandı. www.timebalkan.com’a
göre: Rumeli TV’den Jusuf
Emin’in sunduğu geceye Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş’ın yanı sıra Bursa
Kent Konseyi Başkanı Şevket
Orhan ve yüzlerce vatandaş ka-
tıldı. Alinur Aktaş, yaptığı ko-
nuşmada,  Balkanlar’dan gelen
insanların Türkiye’nin bir zen-
ginliği, güzelliği olduğunu dile
getirdi. Büyükşehir Beledi-
yesi’nin desteğiyle bu yıl 14.’sü
düzenlenen festivalde emeği
geçenlere teşekkür eden Alinur

Aktaş,“Bursa, çok değişik coğ-
rafyalardan insanlara ev sahip-
liği yapan bir şehir fakat
Balkan etkisi burada çok daha
fazla. Geçen yıl Makedonya,
Arnavutluk, Karadağ’ı ailemle
birlikte gezdim, gördüm. Bu-
rayı Üsküp, Prizden, Priştina,
Saraybosna’dan ayırmak müm-
kün değil. Balkan şehirleriyle
çok benzeriz. Yıllar öncesinden
Bursa’ya göçler olmuş. Bugün
de kültürel özellikler Balkan
Festivali aracılığıyla yaşatıl-
maya çalışılıyor” dedi.

1919'larda Osmanlı topraklarını işgal
eden  İngiliz Kuvvetleri’nin İstan-
bul’daki casusu A. Ryan: "Amacımız

bölmek ve hükmetmek olmalıdır." di-
yordu... Devrin Padişahı, olan bitene seyir-
ciydi, ama “Geldikleri gibi giderler”
diyerek, mücadeleyi başlatacak olan
M.Kemal (ATATÜRK) gibi vatanseverle-
rin azim ve iradesi tüm emperyalistlerin he-
saplarını bozmuştu.
İzmir’e çıkarak Anadolu içlerine ilerleyen
Yunan işgal kuvvetlerinin  “Megali
İdea’sı”,  Mustafa Kemal Paşa komutasın-
daki Türk Ordusu tarafından 9 EYLÜL’de
İZMİR rıhtımında denize dökülmüştü. 
Aradan geçen 100 yıla rağmen işbirlikçile-
rin isimleri dışında değişen bir şey yok. Bu
coğrafyadaki varlığımız tarih boyunca Batı
Dünyasını rahatsız etmiş olsa da, Türk Mil-
leti sonsuza kadar burada yaşayacaktır.
Bugün PKK, IŞİD, FETÖ vs. gibi terör ör-
gütlerine karşı büyük özveriyle mücadele
eden ve vatan uğruna canlarını feda eden
kahraman vatan evlatlarımızla, 9 Eylül
1922’de İzmir’de işgal askerlerininin de-
nize dökülmesiyle sonuçlanan İstiklal Har-
bimizi gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve silah arkadaşları başta
olmak üzere, kahraman TÜRK ORDUSU-
NUN tüm şehit ve gazilerini saygıyla se-
lamlıyor, rahmet ve minnetle anıyoru
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de
başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan
ordusu dağıtıldı ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi.
Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yu-
nanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomu-
tanı General Nikolaos Trikupis tutsak
edildi.
İzmir'e doğru hızla ilerleyen Türk Ordusu-
nun 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey
komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından
Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fır-
kası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından
5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fah-
rettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat
10.00'da İzmir'e girdi. Türk bayrağı Hükû-
met Konağı ve Kadifekale'ye yeniden çe-
kildi. 
Bu nedenle, Ege’ye her gittiğimde “İz-
mir’in dağlarında çiçekler açar, Bozulmuş
düşmanlar hep yel gibi kaçar, YAŞA MUS-
TAFA KEMAL PAŞA, YAŞA” sözleri ku-
lağımda çınlayan İzmir marşını hatırlarım.
Kurtuluş Savaşını küçümseyen, (Hatta ol-
madığını iddia edecek kadar sapıtan), ATA-
TÜRK’ü karalamaya ve unutturmaya
çalışan, Türk adından rahatsız olan, utan-
madan GÜZEL  İZMİR’e  “gavur İzmir”
diyecek kadar adileşen bazı müptezellerin
karın ağrısı büyük ölçüde Anadolu toprak-
larını çizmeleriyle kirleten düşman askerle-
riyle işbirliği yapmış olanların soyundan
gelmelerinden kaynaklanır. 
İzmir'e ait ilk hatıram çok küçükken ailemle
yaptığımız bir seyahatte çok sıcak nede-
niyle uyuyamadığım bir geceydi. Daha
sonra öğrenciyken gittiğim İzmir'in asıl sı-
caklığının insanlarından kaynaklandığını
yakınen tanıma fırsatı bulmuştum. O tarih-
ten sonra bu, samimi ve dost ruhlu insanlara
karşı içimde farklı bir sempati ve sevgi
oluşmuştu.
Em.Gn.Hikmet YAVAŞın deyişiyle "bölü-
cülerin, 2. Cumhuriyetçilerin, din tüccarla-
rının ve bazı sözde aydınların; televizyon
ekranlarında 365 gün 24 saat bıkmadan
usanmadan Cumhuriyete, Cumhuriyetin ku-
ruluş felsefesine, Atatürk’e ve Türk Ordu-
suna saldırışlarını" anımsayacak olursak
İzmirliler'in Atatürkçülüğe gönülden bağlı,
aydın, medeni, vatansever kişiliklerine sem-
pati duymamak elde değildir.  Onların ya-
nında kendinizi 40 yıllık mahallenizde ve
akrabalarınızla berabermişsiniz gibi hisse-
dersiniz. İzmirli vatandaşlarımızın Atatürk
ilke ve inkılapları doğrultusunda laik, de-
mokratik çizgide ve sağduyulu bu tutum-
ları. Ulus birliğini ve düzenini bozarak,
ekonomik, siyasi ve askeri açıdan güçlen-
memizi önlemek isteyen şer güçlere en
güzel cevaptır.
Küresel güçlerin egemen olduğu bir dün-
yada onların yönlendirmesiyle Bölücüler ta-
rafından hazırlanan ve işbirlikçileriyle
beraber uygulamaya sokulan Türkiye’yi
bölüp parçalama stratejisine karşı sığınaca-
ğımız en güçlü liman ATATÜRKÇÜLÜ-
ĞÜN "Tam bağımsızlık, Misak-ı Milli
sınırları içinde bölünmez bütünlük, emper-
yalizme karşı olmak" fikirleridir. Çünkü kü-
resel güçler ve işbirlikçileri ulusal
kavramları yok ediyorlar, din-mezhep,
inanç ve etnik kimlik ayırımı yapıyorlar.
Biz ise her vatandaşımızı, Türk Milletinin
olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyo-
ruz.
Devletimize, milletimize, Cumhuriyeti-
mize, ATATÜRK’ümüze, milli menfaatle-
rimize sahip çıkmak zorundayız... 
NOT..:  Geçenlerde yanan veya yakılan
İzmir ormanlarının yeniden yeşertilmesi
amacıyla Orman Bakanlığı tarafından  11
milyon fidan dikim kampanyası başlatılmış-
tır. 11 Kasım 2019 saat 11.11’de tüm Türki-
ye’de ağaç dikim etkinliği yapılacaktır.
Kampanyaya katılım bedeli  (fidan başına
10.-Tl) dir, bütçelerinizi sarsmayacak bu
küçük tutarla  kampanyaya katılmanızı öne-
riyorum...

SAKARYA
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Yunanistan'da düzenlenen
Avrupa Bilek Güreşi Şampi-
yonası'nda 2.'nci olan İsmail

Bekaroğlu'nu ağırlayan Kartepe
Belediye Başkanı Mustafa Koca-
man, genç sporcu ile bilek güreşi
yaptı. www.haberler.com’dan alı-
nan bilgilere göre; 6 Temmuz'da

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de
düzenlenen Dünya Bilek Güreşi
şampiyonasında 75 kg'da üçüncü
olan, 16-17 Mayıs tarihleri arasında
Yunanistan'da Avrupa Bile Güreşi
Şampiyonası'nda 50 kilogramda 2.
olan Kartepeli İsmail Bekaroğlu, 26
Ekim'de Romanya'da düzenlene-
cek olan Dünya Bilek Güreşi Şam-
piyonası öncesinde Kartepe
Belediye Başkanı Mustafa Koca-
man'ı makamında ziyaret etti.



16 Eylül 2019
PazartesiBalkan Haberleri8

Prof. Dr. Ata ATUN

RUMLAR NİYE 
GARANTİLERİN

KALKMASINI 
İSTİYOR

Rumlar ve Yunanlılar ağız birliği et-
mişçesine, yıllardır 1960 Kıbrıs Cum-
huriyeti Anayasası içinde yer alan
Garanti ve İttifak Anlaşması ile Türki-
ye’nin garantörlüğünün kalkmasını ve
Türk askerinin tümü ile adadan geri
gitmesini istiyorlar. Bunun için de
yasal ve yasal olmayan her yolu deni-
yor, Makyavel’in tavsiyeleri doğrultu-
sunda da her tür girişimi yapıyorlar.
16 Ağustos 1960 tarihinden başlamak
üzere 20 Temmuz 1974 tarihine kadar
Türkiye’nin garantörlüğü sadece kağıt
üstündeydi ve Rumlarla Yunanlılar,
sırtlarını Rusya ve ABD’ye dayadıkla-
rından hiçbir zaman Türkiye’nin as-
keri bir müdahale de bulunabileceğine
ihtimal vermiyorlardı. Bu güvenceden
dolayı da Türklere saldırı düzenledik-
leri her kanlı olaydan sonra Kıbrıslı
Türkleri aşağılamak için “Bekledim
de gelmedin” şarkısını çalarlardı Kıb-
rıs Radyo yayın Korporasyonunun
Radyo ve Televizyon yayınlarında.
Çoğunlukta oldukları Kıbrıs Cumhuri-
yetini de silah zoru ile geçirmiş olma-
larından dolayı kendilerini adeta
aslanlar gibi görürler, bizi de bir lok-
mada yiyip yutacakları tavşan zanne-
derlerdi. Ama bir türlü
gerçekleşemedi bu son. Tam tersine
kolay lokma olarak gördükleri Kıbrıslı
Türkler ve adam yerine koymadıkları
Türkiye, sonradan kâğıttan olduğu or-
taya çıkan bu aslanı birlikte param-
parça ettiler ve bu “kahraman Helen
aslanı” arkasına bile bakamadan kaçıp
gitmek zorunda kaldı bu diyarlardan.
Rumlar ve Yunanlılar 42 yıldır “Kah-
raman Helen Aslanı” olmayı düşlü-
yorlar Kıbrıs adasında ama
önlerindeki Türkiye ve Türk Silahlı
Kuvvetleri engelini de bir türlü aşamı-
yorlar. Adada Türk Silahlı Kuvvetleri
olmasa, Türkiye’nin de 20 Temmuz
1974 tarihinde kağıt üzerinde yazı ol-
maktan çıkartıp fiiliyata dönüştürdüğü
Garanti Anlaşması ve Garantörlük bu-
lunmasa, Kıbrıslı Türkleri ezecek ve
istediklerini yaptırtacak güce sahip
olacaklar ama bunu son 42 yıldır nasıl
gerçekleştireceklerini bir türlü bula-
madılar. Ne ABD, ne Rusya, ne de
Kıbrıs adasını destekleri ile tekrardan
ele geçirmek hayalini kurdukları AB
bir türlü dişlerini Türkiye’ye geçirip
adadan uzaklaştıramadı. 

ANNAN PLANI

24 Şubat 2004 tarihinde başlayıp, 4
Nisan 2004 tarihinde biten Annan
Planı görüşmelerinde ellerine bir fır-
sat geçirmişlerdi ama yaptıkları ince
hesap nedeni ile 24 Nisan 2004 tari-
hinde her iki tarafta aynı anda referan-
duma sunulan bu plana “Hayır”
demek zorunda kaldılar. Gerekçelerini
de uzun yıllar saklamayı başardılar ve
Tassos Papadopulos’un referandum-
dan 2 gece evvel yaptığı televizyon
konuşmasında halkına tavsiye ettiği
“Devlet aldım, eyalet bırakmam” ge-
rekçeli “Hayır oyu” talebine bağladı-
lar neden hayır dediklerini. Gerçekte
Rumların çoğunluk olacağı, Kıbrıs
Türk Devletinin toprağının yüzde 29+
kalacağı, Karpaz yarımadasında 4
Rum köyünün sahilleri ile birlikte
özerk bir Rum bölgesine dönüşeceği,
1974 öncesi Rum arazilerinin üçte bi-
rinin otomatikman geri verileceği gibi
benzeri Rumların lehine birçok mad-
denin yer aldığı Annan Planına Rum-
ların “Hayır” oyu vermelerinin nedeni
başka. 100 bin Rum’un geri verilecek
topraklara döneceği, 60 bin Rum’un
Kıbrıs Türk Devletçiğine yerleşmesi
ve Rum mallarının üçte birinin iade
edileceği süreçte kesinlikle bir iç
savaş çıkacağını hesap eden Rumlar,
ada üzerinde Türkiye’nin garantörlü-
ğün devam edeceği ve adada Türk as-
kerinin de bulunacağı nedeni ile -bu iç
savaşı da 1974 yılında olduğu gibi
kaybedeceklerini hesap ederek-
Annan Planı’na “Hayır” dediler ve
kendilerine yeni bir hedef koydular.
Bu hedef, Türkiye’nin garantörlüğü-
nün olmayacağı ve adada Türk askeri-
nin de bulunmayacağı bir anlaşmanın
yapılmasını sağlamak sonra da çıka-
cak bir iç savaşta Türkiye “Garantör”
olmadığı bir toprağa müdahale ede-
meyeceği için de, adayı ve yönetimi
tümden ele geçirerek Rumlaştırmak…
Gerekçe tamamen bu. 

Tarık Sezai KARATEPE

ÖLÜM 
TARLASI; 
BELENE!

Kamyonlara tıkış tıkış doldurulan ilk kafile, zi-
firi karanlığı yırtan vahşi doğadan gelen sesler
eşliğinde Belene’ye ulaşmıştı. Günlerce aç
susuz bitab kalmış, kımıldamadan duran, elleri
ayakları bağlı mahkûmlar, kasadan itilerek iki
metreden aşağı yuvarlandı. Tortop olmuştu, her
biri. Omuzlarının ve dizlerinin dayanılmaz acı-
sına aldırmadan ayağa kalkmaları emredildi.
Kafa travması yaşıyordu, pek çoğu. Osmanlı’da
4 asır huzur ve bereket kokan 80 bin dönümlük
Belene, kara günlere namzetti. Dudakları susuz-
luktan gövermişti. Daha bir yudum suya kavuş-
madan apar topar ormana götürülenler, belleri
kadar kalın odunları çektiler, durmadan. Düşen
vuruluyor;  vurulan, torbaya konup Tuna’ya bı-
rakılıyordu. Yılanlar timsahlar, daha suya düşer
düşmez etini kemiğinden ayırıyor, fıtratlarının
gereğini yapıyorlardı.

ONLAR HAYVANDI 
BULGAR DEĞİLDİ

Ne de olsa onlar hayvandı, Bulgar değildi. Var-
nalı Muhammed, Hasköylü Kazım, Pazarcıklı
Yusuf, Yukarı Cumalı Emin, Kırcaalili Necmi,
Orhaniyeli Davut, Harmanlılı Bekir, Plevneli
Sebahattin… Gölgenin en uzun olduğu vakitte
düdük sesiyle binler toplanıyordu. Menüde
domuz kulağı vardı. Daha ilk kaşıkta kusanlar,
bir uyarıyla irkildiler: “Yaşamak için yemelisi-
niz!” Dünyada cehennemi yaşamaktı, bunun
adı. Bulgar, ne çabuk Bizans günlerine dönm-
üştü. Mahkûmların yüzünde haklı bir gurur
okunuyordu. Her biri köyünde kentinde devleş-
mişti. Nuri Turgut Adalı, daha dün sınıfında
ilim saçan bir ışıkken şimdi buradaydı. Daldı
gitti, gözleri. “Öldürenler gafil, ölenler haklı;
düşünen kafalar zindanda saklı” idi. “Özgürlük
uğruna her şey yapacak; Marks’a değil ancak
Hakk’a tapacak; karanlığı bir gün yurttan kova-
cak”tı. Kampta her dakika ölüm var; ama me-
zarlık neden yoktu? Oturduğu sandıktan
dayanılmaz bir koku gelir. Sorar gardiyana:
“Nedir bu?” “Senin gibi bir mahkûm. Öldü.
Şimdi onu domuzlara atacağız.”
Roman/Pomak/Türk mahkûmların sonu bu idi.
İşte götürülüyor. Az sonra bir domuzun kursa-
ğında yok olup gidecek. Ama ahrette tüm aza-
ları bir araya geldiğinde hesap soracak, tüm
katillerden. Adalı’nın 23 koca yıl geçmişti. Al-
madığı ceza, girmediği cezaevi kalmamıştı.
Neler görmüştü, bu gözler! Ağaç çekerken ke-
nara birkaç odun ve ip bırakan mahkumlar, sa-
yımdan sonra kıyıya iner, derme çatma sal
yapıp Tuna’yı aşmanın yoluna bakarlardı.

TUNA MEZARLARI OLURDU

Çok geçmeden izlenirler, Tuna mezarları
olurdu. Kurtulabilen birkaç kişi için adeta cen-
nete kavuşmaktı, sınırın öte yakası. Yakalan-
mak ölmekten zordu. Karanlık zindanlarda
çarmıha gerilirler, aç fareler ayak parmakların-
dan başlayarak koskoca bedeni birkaç dakikada
yok ederlerdi. Çığlıklar Belene’nin her yanın-
dan duyulur; sabahlara kadar süren işkence faslı
100 bin mahkumun sonu olurdu. Her biri bir
önderdi halkı için. Aleksandır, İvanka, Nikol ol-
mayı reddetmişlerdi. Hilal haça galip gelecekti;
giden bir bedendi, feda ederdi. Yiğit kadınlar
ise dağılmışlardı, her bir cezaevine… Filibeli
Emine, İslimiyeli Yasemin, Aydoslu Fatıma,
Vidinli Ayşe… Asla olamazdı, Monika, Melis,
Emilya, Katrin… Çünkü isim kimlikti. Kimli-
ğini düşüren yolunu kaybederdi. Kavurucu sı-
cakta tarlalarda ırgat kadınlar, kokusuna hasret
yavrularını özlüyor, iki satır yazamıyorlardı.
Gün oldu, Ankara kapıları açtı. Bulgar’ın iste-
diği tam da buydu. ‘Müslümansız Bulgaristan’
emeline hizmet ediyordu, 2 başkent. Terkedilen
mülkler, Jivkov’un gangsterlerince iç edildi.
Boşaltılan Bulgaristan, gönül eri Sarı Saltuk ile
cihad eri 2. Murat’ı bekliyor. 6 aylık Türkan
bebek, katillerinin bulunmasını istiyor.

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ile Emniyet Genel

Müdürlüğü (EGM) iş birliğinde
gerçekleştirilen "Uluslararası Polis
Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsa-
mında Sırbistan polisine "Narko-
tik Suç Soruşturmaları Eğitimi"
verildi. TİKA'dan yapılan yazılı
açıklamaya göre, proje kapsa-
mında verilen eğitime başkent

Belgrad'ın yanı sıra Pancevo, Novi
Sad, Sabac, Nis ve Vranje şehirle-
rindeki emniyet müdürlüklerin-
den 10 polis memuru katıldı.
www.timebalkan.com’a göre; eği-
timin tamamlanmasının ardın-
dan Sırbistan İçişleri Bakanlığı
yetkililerinin de katılımıyla serti-
fika töreni yapıldı. Törende konu-
şan Sabac Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Bi-
rimi Müdürü Zlatomir Radovano-
vic, kendilerine vakit ayırdıkları

ve tecrübelerini kendileriyle pay-
laştıkları için Türk meslektaşlarına
teşekkür etti. Radovanovic, veri-
len eğitimin, narkotikle mücade-
lede yürüttükleri çalışmalara
büyük katkı sağlayacağını vurgu-
ladı. Bu arada, Uluslararası Polis
Eğitimi Projesi'nin 2019 yılı prog-
ramının ikinci aşaması olarak da
Sırbistan İçişleri Bakanlığı perso-
neli için Türkiye'de "Cinayet Suçu
Soruşturma Teknikleri Temel Eği-
timi Programı" düzenlenecek.

Sırbistan'da "Narkotik Suç
Soruşturmaları Eğitimi"

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk ev sahipli-
ğinde "Albanian Effort
19" adlı askeri tatbikat

başladı. Arnavutluk Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada, askeri tatbikata Arnavut-
luk ve Türkiye'nin yanı sıra
Kosova, Kuzey Makedonya,
ABD, Birleşik Krallık, Al-
manya, İtalya, Hırvatistan, Ka-
radağ, Polonya ve
Bulgaristan'ın silahlı kuvvetle-
rinin unsurlarının katıldığı
ifade edildi. Açıklamada, Arna-
vutluk'un söz konusu tatbi-

katı müttefik ve
ortaklarıyla yapmaktan duy-
duğu memnuniyet vurgulandı.
www.timebalkan.com’a göre;
kriz müdahale yeteneklerini
test etmek ve müttefikler ara-

sında ortak operasyonlardaki
birlikte çalışabilirliği artırmayı
amaçladığı ifade edilen tatbi-
kat, Arnavutluk'un başkenti Ti-
ran'ın Biza bölgesinde bir hafta
devam edecek.

"Albanian Effort 19" askeri tatbikatı başladı

TİKA’DAN

ÜSKÜP/TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk'ta muharrem ayı
dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'teki tarihi Türk Çarşı-
sı'nda bulunan Murat Paşa Ca-
misi önünde, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçiliği himayesinde Din
Hizmetleri Müşavirliği tarafın-
dan aşure programı düzenlendi.
Programa, Din Hizmetleri Müşa-
viri Murat Alkan ve ülkedeki
Türk kurum ve kuruluş temsilci-
lerinin yanı sıra Üsküplüler
yoğun ilgi gösterdi. Alkan, basın
mensuplarına yaptığı açıkla-
mada, Üsküp'teki halkla bera-
ber Müslümanlar için mübarek
olan hicri yılbaşını ve Muharrem
ayını idrak etmenin mutluluğu
içerisinde olduklarını ifade etti.
500 yıldır devam eden aşure ik-
ramı geleneğini devam ettirdik-
lerini dile getiren Alkan, "Murat
Paşa Camii önünde hiçbir din,
ırk ayrımı yapmaksızın bütün
kardeşlerimize ikram etmek
üzere bugün bir aşure programı
tertip ettik." dedi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; farklı ürünlerin özel-
liklerini kaybetmeden bir araya
gelmesiyle ortaya güzel bir tat
olarak aşurenin çıktığını kayde-
den Alkan şöyle devam etti: "Biz
de Balkanlar'da, farklı milletlerin
yaşadığı bu güzel coğrafyada
bütün Müslümanların hatta
bütün insanların, insanlık na-
mına aynı kazanda kaynayıp
güzel bir tat vermesini, kardeş-
liklerini, dayanışmalarını, pay-
laşmalarını asırlar boyu devam

ettirdiği gibi bundan sonra da
devam ettirmesini arzu ediyor
ve aşure tatlılığının hem gönülle-
rimize hem de zihinlerimize yer-
leşmesini arzu ediyoruz.". Aşure
ikram etmekten büyük sevinç
duyduklarını vurgulayan Alkan,
çarşı meydanında tüm milletler-
den ve inançlardan insanlara
ayrım gözetmeksizin aşure
ikram ettiklerini belirtti. Bu kap-
samda 800 kişilik aşure hazırla-
nırken, gönüllüler dükkanları
gezerek esnafa aşure dağıttı. Ar-
navutluk'un başkenti Tiran'daki
Dünya Bektaşi Merkezi'nde de

program düzenlendi. Etkinliğe,
Arnavutluk'un üst düzey temsil-
cilerinin yanı sıra Kosova, Kuzey
Makedonya, Karadağ ve diğer
bölgelerden misafirler katıldı.
Ülkedeki Bektaşilerin lideri Baş-
dede Edmond Brahimaj, yaptığı
konuşmada, barış mesajı verdi.
Konuşmaların ardından etkin-
liğe katılanlara aşure dağıtılır-
ken, bu kapsamda yöresel şarkı
ve oyunların sergilendiği bir
konser de düzenlendi. Ayrıca,
ülke genelindeki farklı şehirlerde
de aşure dağıtımı gerçekleşti-
rildi.

Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk'ta aşure dağıtımı

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: 17 Eylül 2019
BAS KI: Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş

ADRES: Metal İşleri Sanayi Sitesi 2. Cadde No: 93 Kısıkköy-
Menderes/İZMİR   TEL: 0232 257 6732

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.
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DOÇ. DR. YUSUF ÖZKIR 

Kitabın içeriğindeki temel anek-
dotları aktarmadan önce bu-
günkü duruma dair bir tasvir

yapmakta fayda var. Knut Hamsun’un
Osmanlı Devleti ve Sultan İkinci Ab-
dülhamid hakkında Avrupa gazetele-
rinden edindiği fikirlerle,
İstanbul’a gelince gördüğü
gerçekler arasındaki tezat
karşısındaki şaşkınlığı
önemli bir tanıklıktır. Son
yıllarda Batı medyasında yer
verilen Türkiye karşıtı haber
ve köşe yazılarında ciddi bir
artış var. Bu haber ve yo-
rumlar söylem analizine tabi
tutulduğunda, belirgin şe-
kilde bilgi eksikliklerinin var
olduğu görülüyor. Ayrıca
iliklerine kadar işlemiş ra-
hatsız edici bir önyargının varlığıyla
yüzleşmek de kaçınılmaz. Bilgi eksik-
liği ve ön yargı birleşince, ortaya kara-
lama kampanyası dozunda saplantılı
içerikler çıkıyor. Çoğunda sübjektif
tonları baskın olan tek taraflılık hâkim.
Gazeteden televizyona, ajanslardan in-
ternet sitelerine uzanan çizgide benzer
dışlayıcı ve etiketleyici bir literatür
kullanılıyor.

KARA PROPAGANDA

Hamsun’un ifadeleri Avrupa medyası-
nın Türk devleti ve Türkler hakkındaki
kara propagandasının ne
kadar eski olduğunu özetli-
yor. Maalesef bu türden ya-
yınların hem Batı
dünyasında hem de (İngiliz-
cenin yaygınlığı üzerinden)
küresel ölçekte alıcısı var.
Türkiye karşıtı çevreler, üre-
tilen bu içerikleri kendi poli-
tikalarına dayanak
oluşturmak maksadıyla çoğ-
altıyor. Alıcısı olmayan içe-
rikler de “çamur at izi
kalsın” türünden bir altyapı
oluşmasına neden oluyor. Genel olarak
medya ve özel olarak haber içerikleri,
ülkelerin genel dış politikası, etki ala-
nını genişletme çabası ve ideolojik
çıkar beklentilerinden bağımsız değil-
dir. Böyle olunca da ortaya çıkan me-
tinlerle gazeteciliğin teorisini
oluşturan temel etik dinamikler arasın-
daki bağ tümüyle ortadan kalkmış olu-
yor.

‘HAKİKATİ BİLMEK GÜÇ’

Knut Hamsun’un 130 yıl önce Batı
medyasının Türkiye alerjisini tanımla-
mak için zikrettiği “Hakikati bilmek
güç. Bunun nedeni belki de bize haki-
kati anlatacak olan Avrupa basınının
tek sesliliğidir. İnsan
biraz şüpheleniyor doğ-
rusu. Sesini duyurması
lazım gelen taraf tama-
mıyla dilsiz” ifadeleri bu
anlamda bir hakkın tes-
lim edilmesi bakımından
hayati öneme sahip. Bu
ifadeler Avrupa medya-
sının Türk devleti ve
Türkler hakkındaki kara
propagandasının ne
kadar eski olduğunu
özetliyor. Meselenin acı
tarafı ise 130 yıl önce altı
çizilen bu satırların ifade
ettiği gerçekliğin, bugün
doğru bilgiye erişebilme
konusunda ulaşılan teknolojik ilerle-
meye rağmen daha da artması ve
medya mecralarında kendine hâlâ
geniş bir yer bulabilmesidir. Knut
Hamsun’un Osmanlı Devleti ve Sultan
İkinci Abdülhamid hakkında Avrupa
gazetelerinden edindiği fikirlerle, İs-
tanbul’a gelince gördüğü gerçekler ara-
sındaki tezat karşısındaki şaşkınlığı
önemli bir tanıklıktır. Bu metinde,
onun tanıklığına biraz genişçe yer vere-
rek, günümüzde Avrupa medyası tara-
fından oluşturulan karalama tünelinin
hem ne kadar eskiye dayandığını hem
de hakikatlerle bağının nasıl kopuk ol-
duğunu ayrıntılandıralım.

AVRUPA BASINI TEK SESLİ

20. yüzyılın ünlü yazarlarından, Nobel
edebiyat ödülü (1920) sahibi Knut
Hamsun’un Mücadeleli Hayat isimli
eserinin bir bölümünü yazarın İstan-
bul hatıraları oluşturuyor. Yazar kita-
bın bu bölümüne “Hilal’in Altında”

başlığını vermiş. Metnin
içeriğinde ise yazarın 1889
yılında Sultan İkinci Ab-
dülhamid döneminde İs-
tanbul’da yaşadıkları yer
alıyor.
Knut Hamsun
bu bölümde İs-
tanbul’da tanık
olduğu yaşam
biçimini, sosyal
yapıyı, toplum-
sal dinamikleri
ve yönetim biçi-

mine ait göstergeleri kendi
penceresinden ele almış. Os-
manlı toplumu ve yönetim
biçimi konusunda (önceden
edindiği önyargıdan hare-
ketle) bolca tipik şarkiyatçı
cümleler kurmuş olmasına rağmen,
Hamsun’un çoğu yerde gördükleri
karşısında fikirlerini değiştirdiğini ve
hayrete düştüğünü gösteren cesur ifa-
deleri de var. Şaşkınlığının henüz ka-
raya ayak basmadan başladığını
gösteren bir pasajda Hamsun “Sahile o
kadar yakınız ki, karada olup biten her

şeyi görebiliyoruz. Gör-
düklerimiz düşündükleri-
mizden çok farklı. Yoksa
biz Türkiye’de değil
miyiz? Ben otuz senedir,
beceriksiz sultanlar tara-
fından iflasın eşiğine geti-
rilmiş bir memlekete dair
yazılmış yazıları okumak-
tayım. Halbuki vapur bağ-
lık bahçelik küçük
şehirleri ve güllerin kıpkı-
zıl parıltısıyla gözümüzü
alan bir masal diyarında

yol alıyor” ifadelerini kaleme alarak,
Avrupa’da gazeteler tarafından üretil-
miş İstanbul algısıyla gerçekte gör-
düğü İstanbul’un çok farklı olduğunu
belirtiyor.
Hamsun kitabının birkaç yerinde, Av-
rupa gazetelerinden öğrendikleriyle
kurguladığı Sultan İkinci Abdülhamid
portresiyle İstanbul’da gördüğü, tanı-
dığı Sultan İkinci Abdülhamid ara-
sında büyük bir fark olduğunu
vurguluyor. Avrupa’da yıllar yılı mec-
muaların Sultan’ın gayriinsani tarafla-
rını yazdığını, Sultan hakkındaki genel
hükümlerinin cidden dışına çıkan ma-
kalelere ise çok ender tesadüf edildi-
ğini belirten Hamsun, kitabın birkaç
yerinde kendi gözlemine dayanarak

tasvirler yapıyor. Bun-
lardan birinde yer ver-
diği “Abdülhamid
Türkiye’ye uzun sene-
lerdir sahip olmadığı
bir itibar kazandırmış
gibi görünüyor. Sultan
ülkede ticaretin geliş-
mesiyle ilgilendi,
mekteplerde yapılan
reformlara itiraz et-
medi, demiryolları in-
şaatına izin verdi,
ordusunu yeniden
tanzim etti. Kendisi-
nin çok çalışkan bir
kimse olduğu, sabahın
beşinde kalktığı, icabı

halinde hemen emrinde bulunmaları
için katipleri sarayda gecelettiği söyle-
niyor” satırları, Padişah hakkında
planlı bir karalama kampanyasının Av-
rupa medyasında yapıldığının açık bir
örneği.
Hamsun’un İstanbul’u iyi bilen yazar-
lar olan General Wallace, Sidney Whit-
man ve Pierre Loti’ye atıfta bulunarak
Sultan Abdülhamid hakkında yaptığı
tanımlama, gerçekle kurgu arasındaki
farkın anlaşılması bakımından da
önemlidir. Hamsun’un altını çizdiği
satırlarda yer alan “çok nadir tesadüf
edilebilecek entelektüel meziyetleri
olan, bilerek ve isteyerek zalimce dav-

ranmak kabiliyeti olmayan bir adamdı.
Hiçbir Avrupalı hükümdar misafirle-
rini daha hürmetkar, daha kibar bir şe-
kilde karşılayamazdı, halkının
aydınlanması için seleflerinin hepsin-
den daha fazla gayret sarf etmişti ve
bundan dolayı takdire layıktı” ve “‘Er-
meni katliamı’ bizzat Ermeniler tara-
fından ve bu ‘kan banyosunu’ ileride
tahrik maksadıyla kullanmak üzere
yaptırılmıştı” ifadeleri, gerçek diye su-
nulan içeriğin hayal mahsulü bir
kurgu olduğunun kanıtı.
Tarihe tanıklık bakımından oldukça
önemli olan bu satırlar, yine Hamsun’a

atfen söylersek “Neşriyat
denizinde sadece birer
damla” durumundadır.

‘ÖTEKİ’ ÜRET-
MEK

Türkiye’nin Doğu-Batı
denklemindeki stratejik
pozisyonu ve tarihin akışı
içinde büyük ölçüde sü-
reklilik gösteren hareket
yönü kuşkusuz yeni
değil; Selçuklu ve Os-

manlı devletlerinden bu yana devam
eden bir durum. Yazarın ilgisi de bunu
gösteriyor. Bu yüzden, başta Avrupalı-
lar olmak üzere, tarih sahnesine sonra-

dan giren Amerikalıların zihninde de
hep kritik bir yere sahip olmuş Tür-
kiye. Anadolu’nun gücü zirvede oldu-
ğunda da, zayıflama emaresi
gösterdiğinde de Batı ka-
muoyunda yakından
takip edilmiş. Tüm bu sü-
reçlerde değişmeyen odak
noktası ise kamuoyu oluş-
turabilme gücü bakımın-
dan birinci sırada yer alan
medyanın yaklaşımındaki
ağırlıklı tonun negatif
yönde olmasıdır. Gazete-
nin içerik taşıyıcı bir aygıt
olarak tarih sahnesine çık-
tığı 17. yüzyıldan günü-
müze uzanan zaman
diliminde, Osmanlı İmparatorluğu
veya Türkiye “öteki” şeklinde kodla-
narak haber ve yorumlara iliştirilmiş.
Tarihin akışı içinde kitle iletişim araçla-
rında çeşitliliğin artması ve yeni ileti-
şim araçlarının eklenmesi, içeriğe dair
bir değişiklik ve denge getirmek ye-
rine, büyük ölçüde aynı bakış açısının
çoğaltılması yönünde bir etki oluştur-
muş. Şimdilerde Batı medyasında Tür-
kiye aleyhine yapılan mülteci haberleri
bunun en güncel versiyonunu oluştu-
ruyor. Halbuki Türkiye dört milyon
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor
ve bu konuda açık kapı politikası uy-

gulayarak milyonlarca Suriyeliyi katli-
amdan kurtaran ülke pozisyonunda.
Bu türden yayınlara yer veren batılı
kurumların ülkeleri ise sorunun siyasi

yollardan çözülebilmesi için
bir şey yapmadıkları gibi,
mültecilere sahip çıkılması
konusunda da neredeyse
hiçbir şey yapmıyorlar.
Böyle olunca da hem şimdi
hem de geçmişte salt medya
üzerinden Türkiye hakkında
fikir sahibi olanların bakış
açısı genellikle negatif doğ-
rultuda şekilleniyor.
Hamsun’un satırlara aktar-
dığı İstanbul ve Sultan tanık-
lığı, 130 yıl geçmişte olsa da

güncelliğini koruyor. Bu durum maa-
lesef Avrupa’daki Türkiye algısının
benzer kodlar taşıdığının açık bir işa-
reti. Türkiye konusunda Batı medyası
karşıtlık geleneğini sürdürüyor.
1889’dan günümüze değişen bir şey
yok.
[İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr.
Yusuf Özkır aynı zamanda Kriter der-
gisinin yayın koordinatörüdür]

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Nobel edebiyat ödülü sahibi Hamsun’un İstanbul’daki tanıklıklarına dayalı
olarak 130 yıl önce kaleme aldığı metin, Batı medyasının bugünkü taraflı tu-
tumunun kökenlerine işaret etmesi bakımından önemli bir muhtevaya sahip

Batı medyasının yüzyıllardır
değişmeyen Türkiye algısı
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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...
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Usta Biniciler Milli
Takımı, Balkan 
Şampiyonu oldu

PARİS - BALKAN GÜNLÜĞÜ

2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası (EURO 2020) Elemeleri H
Grubu'nda Fransa-Arnavut-

luk karşılaşması öncesi Arnavut-
luk Milli Marşı yerine yanlışlıkla
Andorra ve Ermenistan Marşları
çalındı. www.timebalkan.com’a
göre; EURO 2020 Elemeleri H Gru-

bu'nda Fransa, Stade de Fran-
ce'ta Arnavutluk'u konuk etti. Maç
öncesindeki seremonide Fransa
Milli Marşı'ndan sonra Arnavut-
luk Milli Marşı yerine yanlışlıkla
Andorra, ardından Ermenistan
Milli Marşları çalındı.  Daha sonra
Arnavutluk Marşı'nın çalınma-
sıyla maç yaklaşık 5 dakikalık ge-
cikmeyle başladı. 

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

Hırvat teknik direktör,
EURO 2020 elemeleri so-

nuna kadar Bosna
Hersek'in başında kalacak

Prosinecki istifadan
vazgeçti
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek A Milli Futbol
Takımı Teknik Direktörü Ro-
bert Prosinecki, Ermenistan'a

4-2 mağlup oldukları maçın ardın-
dan açıkladığı istifa kararından
vazgeçti. Bosna Hersek Futbol Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu, Saray-
bosna'da yaptığı olağanüstü

toplantıda, Hırvat çalıştırıcının isti-
fasını kabul etmeyerek, Prosinec-
ki'ye tam destek verdi. Toplantının
ardından açıklama yapan Prosi-
necki, federasyon yetkililerinin is-
teği üzerine 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) elemele-
rinin sonuna kadar milli takımın
başında kalmayı kabul ettiğini kay-
detti. www.timebalkan.com’a göre;
Prosinecki, "Kaybettiğimiz maçın
ardından ahlaki bir sorumluluk ola-

rak istifa etmem gerekiyordu.
Ancak bugünkü toplantıda yönetim
bana destek oldu ve ben de eleme-
lerin sonuna kadar görevime
devam edeceğim. Normalde verdi-
ğim kararların arkasında dururum,
ancak yönetimdekiler için takımın
başında kalmaya karar verdim.
Hem elemeler hem de Uluslar Ligi
baraj maçları sonunda hala EURO
2020'ye katılma şansımız var" açık-
lamasında bulundu. Hırvat teknik

adam, deplasmanda oynadıkları ve
4-2 yenildikleri Ermenistan maçının
ardından istifa ettiğini açıklamıştı.
Bir dönem Kayserispor'u da çalıştı-
ran deneyimli teknik adam, 2018'in
başında Bosna Hersek A Milli Fut-
bol Takımı'nın başına getirilmişti.
EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda
mücadele eden Bosna Hersek, 6
maçta topladığı 7 puanla 4. sırada
bulunuyor.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Engel  Atlama Balkan Şampiyona-
sı'nda koşulan Usta Biniciler Takım
Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı

şampiyon oldu. Kemer Country Atlı Spor
Kulübü'nde düzenlenen şampiyonanın
ikinci gününde Hasan Şentürk, Sencer Can,
Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç'ten oluşan
Türk Milli Takımı şampiyonluğu elde eder-
ken, şampiyonayı Romanya ikinci, Yunanis-
tan üçüncü sırada tamamladı.
www.timebalkan.com’a göre; gün birincisi
Condino 29 isimli atıyla Hasan Şentürk,
ikinci Downing Street isimli atıyla Hüsnü
Dinç, üçüncü Sanvacento isimli atıyla Angel
Niagolov, dördüncü Cuross isimli atıyla
Sencer Horasan, beşinci Cashmere 31 isimli
atıyla Ionut Ursache, altıncı SIEC Diamond
Flying isimli atıyla Oğuz Dalmış oldu. 


