
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA- Y›l: 14 Say›: 597

İz
. P

İM
. P

P 
10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

Mostar Köprüsü'ne  
Filistin bayrağı…

¥  BOSNA Hersek'in en 
önemli sembollerinden tarihi 
Mostar Köprüsü'ne Filistin 
bayrağı asıldı. Bosna Hersek'in 
güneyindeki Mostar kenti sa-

kinleri tarafından asılan Filis-
tin bayrağıyla, İsrail'in Mescid-
i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filis-
tinlilere yönelik saldırılarına 
tepki gösterildi. n 5’te

¥  YUNANİSTAN'IN baş-
kenti Atina'da polis, İsra-
il'in Gazze ve Mescid-i Ak-
sa'ya yönelik saldırılarını 
protesto eden göstericile-

re müdahale etti. Yüzlerce 
gösterici, çeşitli sol grupla-
rın çağrısıyla İsrail'in Atina 
Büyükelçiliği önünde bir 
araya geldi. Ellerinde Filis-

tin bayraklarıyla Büyükel-
çilik binasına yaklaşmak is-
teyen protestoculara polis 
göz yaşartıcı gazla müda-
hale etti. n 3’te

¥  YUNANİSTAN'IN başken-
ti Atina'da yaşayan Müslü-
manlar, ibadete açılan ilk 
resmi camide ilk bayram 
namazı için bir araya geldi. 
Yeni tip korona virüs ted-

birleri kapsamında, maske 
ve mesafe kuralları gözeti-
lerek kılınan namaz için ca-
minin içinde 12, avlusunda 
ise 100 kişinin saf tutmasına 
izin verildi. n 3’te

¥  BAŞKENTTEKİ Uluslar-
arası Saraybosna Havalima-
nı’nda düzenlenen karşıla-
ma töreninde konuşan Bos-
na Hersek Savunma Bakanı 
Sifet Podzic, ABD liderliğin-
de Avrupa, Afrika ve NATO 
iş birliğine yürütülen "Av-
rupa Savunucusu 2021" tat-
bikatının parçası olan "Hızlı 
Cevap 2021" tatbikatının 17 
Mayıs-2 Haziran'da yapıla-

cağını söyledi. Bölge ülkele-
rin katılımıyla yapılacak tat-
bikata Bosna Hersek'ten 
500 askerin katılacağını be-
lirten Podzic, ülkeye 700 
ABD askerinin geldiğini 
söyledi. ABD helikopterleri-
nin de katılacağı tatbikata 
Bosna Hersek'in Manjaca ve 
Glamoc kentlerindeki kışla-
lar ile Dubrava Havalimanı 
ev sahipliği yapacak. n 5’te
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AK PARTİ, DEVLET İÇİN  
GEREKENİ YAPMALIDIR
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Bosna Hersek'te yapılacak “Hızlı Cevap 2021” tatbikatına 
katılmak üzere 700 ABD askeri başkent Saraybosna'ya ulaştı

Saraybosna’yı 
Coniler bastı!

Salgın gölgesinde 
BAYRAM NAMAZI

Atina’yı bu kez İsrail  
karşıtları karıştırdı…
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Drakula’nın şatosunda 
aşılama yapılacak…
¥  ROMANYA’NIN Transilvanya böl-
gesinde “Drakula Şatosu” olarak da 
bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde 
yeni tip korona virüs salgını ile müca-
dele kapsamında aşı merkezi kuruldu. 
İnsanları aşı olmaya teşvik etmek 
amacı ile Bran Kalesi yakınlarında ku-
rulan aşılama merkezinde, mayıs ayı 
boyunca her hafta sonu randevusuz 
aşı yapılacağı kaydedildi.  n 10’da
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YENİ PAZAR- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yo-
ğun yaşadığı Sancak bölgesinin 
en büyük kenti Yeni Pazar'da 

toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldı-
rılarına devam ettiği Filistinlilere 
destek ve dayanışma mesajı gönder-
di. Sancak Demokratik Partisi tara-
fından düzenlenen destek yürüyü-
şüne katılanlar, uluslararası kurum-
lara İsrail'in saldırılarına son verme-
si için adım atmaları çağrısında bu-
lundu. Yeni Pazar Belediye Başkanı 

Nihat Bisevac, Filistinliler için top-
lanmaktan gurur duyduğunu dile 
getirerek Filistin halkı için her za-
man dua ettiklerini söyledi. Sırbis-
tan'dan Gorana ile evli olan Gazzeli 
Samir Khouitar de kız kardeşinin 
Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkı-
lan bir binada yaşadığını ifade ede-
rek tüm Filistinlilere dayanışma me-
sajı gönderdiğini belirtti.  İsrail'in 
Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı-
larda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u ço-
cuk 200 Filistinli hayatını kaybetti, 
yaralı sayısı 950'ye yükseldi. (AA)
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Yazarken veya konu-
şurken kelimelere 
öyle dikkat ediyo-

rum ki; lastik gibi istediği-
niz yere çekebilir, ön yargılı 
olarak farklı anlamlar vere-
bilir, öküzün altında buzağı 
arayabilirsiniz. Oysa beni 
tanıyanlar çok iyi bilir ki, 
net olarak konuşurum, açık-
ça konuyu belirtirim. O 
yüzden cümlelerimden kim-
se fitne fesat cümleler çı-
kartmaya kalkmasın.  
                                                 
…………….. 
 
Başlık beraberinde çok soru 
getirecektir. Ama önce şu 
soruları cevaplandırmak ge-
rekir.  AK Parti Devlet için 
ne anlam taşır? Devletin ne-
resindedir? Devleti temsil 
eder mi? Devlet için ne ya-
pabilir, ne yapmalıdır? 
 
Herkes bilir ki; AK Parti si-
yasi bir partidir. Mevcut hü-
kümeti kuran siyasi oluşum-
dur. Bulunduğumuz zamana 
kadar halkın büyük bir des-
teğini almaya devam etmiş, 
bu şekilde iktidara gelip, 19 
yıldır halkın bu gücünü ar-
kasına almış bir siyasi hare-
kettir.  
Buna benzer pek çok keli-
me üretebilir ve yazabilirsi-
niz. Ama asla şunu diye-
mezsiniz : “AK Parti Dev-
lettir”  
Devlet olmak ayrıdır, devle-
ti yönetmek ayrıdır.  Hatta 
Yargı, hükümet, yasama, 
basın, bürokrasi, ordu… 
Devlet içinde ne kadar ku-
rum varsa, hepsi bile birden 
devlete eşit değildir. Devlet 
çok daha büyük, çok daha 
kutsal, çok daha adil, çok 
daha güçlü, çok daha önem-
lidir. Devlet çok üst bir mer-
tebedir.  
 
Evet, AK Parti Devlet değil-
dir ama devleti temsil eden-
dir.  
 
Bu yüzden yapılan, konuşu-
lan, temsil edilen her şey 
son derece önemlidir, kut-
saldır, derindir, sonsuzdur, 
tarihtir, vebaldir, sorumlu-
luktur,  zordur, zorunludur. 
 
İnsanlara  düşen görevler 
yanında elbette Devletlere 
de düşen görevler vardır. 
Kimi devletler, onları yöne-
tenler gibi katil, adaletsiz, 
zalim, alçak ve hatta lanetli 
olabilir: İsrail gibi. 
 
Kimisi ise şanlı tarihinden 
aldığı referansla, İslam’ın 
bayraktarlığı ve hamiliğini 
üstlenir, Hakkı, adaleti, in-
sanlığı temsil eder: Türkiye 
gibi. 
 
Bu yüzden büyük tarihi so-

rumluluk ve manevi bir ve-
balle hareket etmek gerekir.  
 
İşte hep bu yüzden yazıyor, 
konuşuyor, haykırıyoruz.  
 
Aziz Türkiye, boş bir ülke 
değildir, herhangi bir ülke 
de değildir, bu görevler de 
tesadüfen verilmemiştir.  
Asla ret edemezsin, kaça-
mazsın, itiraz edemezsin.  
Ya bu görevi kabul edecek-
sin ve bu kutlu davaya hiz-
met edeceksin,  ya da süren 
bittiğinde Allah (cc) senin 
yerine bu görevi yapacak 
kişiler getirecek.  
Üstat Necip Fazıl Sakarya 
türküsünde masal veya sade 
bir şiir okumuyor. Çok 
önemli bir görevi veciz bir 
şekilde hatırlatıyor:  
“Ne ağır imtihandır, başın-
daki, Sakarya 
Bin bir başlı kartalı nasıl ta-
şır kanarya 
İnsandır sanıyordum mu-
kaddes yüke hamal 
Hamallık ki sonunda ne rüt-
be var ne de mal 
Yalnız acı bir lokma zehirle 
pişmiş aştan 
Ve ayrılık anneden vatandan 
arkadaştan” 
 
Allah’ın (cc) kimseye ihti-
yacı yok. İsteseniz de iste-
meseniz de nurunu tamam-
layacak. Ancak bu kutsal 
davada şerefli bir ortak ola-
rak karınca misali zerre 
miskal pay sahibi olmak ne 
güzel olur.  
İslam ve Allah düşmanları-
na karşı topla, tüfekle, S400 
‘lerle , iha’larla olmaz. On-
lar yetmez. Bu kutsal görevi 
yapacak olan devletin, Dev-
letinizin iri, diri ve birlik 
içinde olması lazım gelir.  
İşte bu yüzden AK Partiye 
iş düşer. İşte bu yüzden Re-
is’e büyük iş düşer.  
İşte bu yüzden liyakatli, 
imanlı, adaletli, üretken, sa-
dık dava adamlarına ihtiyaç 
var. İşte bu yüzden siyaset-
te, bürokraside, hükümette, 
yanı başınızda böyle insan-
lara görev vermeniz gerekir.  
Lanetlenmiş zalim İsrail’i, 
Amerika’yı, Rusya’yı kına-
yarak değil, ancak böyle 
doğru insanlarla kuracağı-
nız güçlü bir devletle dur-
durabilirsiniz. 
Allah korusun Liyakatsiz, 
sadakatsiz, adaletsiz bir an-
layışla, Siyasi olarak teşki-
latlarda hükümet olarak bü-
rokraside, hangi kurum 
olursa olsun göreve getire-
ceğiniz her yanlış kişi önce 
AK Partiye, sonra hüküme-
te, sonra devlete sonra da 
bu kutsal davaya zarar vere-
bilir.  
İşte bu yüzden üzerimizde  
büyük bir vebal ve sorumlu-
luk var.

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

İZMİR MEKTUBU
AK PARTİ, DEVLET 

İÇİN GEREKENİ  
YAPMALIDIR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT
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Yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların 
çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği 
önünde bir araya geldi. Ellerinde Fi-

listin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına 
yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz 
yaşartıcı gazla müdahale etti. "Filistin'e öz-
gürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şek-
linde sloganlar atan göstericiler, saldırıların 
durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yuna-
nistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin ke-
silmesini talep etti. İşgal altındaki Doğu Ku-
düs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Fi-
listinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle ger-
gin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin 
Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal 
kentteki gerilimi tırmandırıyor. Öte yandan 
Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çev-
resindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle 
vurdu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan 
roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 ki-
şinin yaralandığını bildirdi. (AA)

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Ak-
sa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti

Yunanistan’da İsrail karşıtı  
göstericilere müdahale…

Sancak’ta Filistin'e destek yürüyüşü 

Yunanistan'da  
Ramazan Bayramı  

namazı salgın  
önlemleriyle kılındı

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın başkenti Ati-
na'da yaşayan Müslüman-
lar, ibadete açılan ilk resmi 

camide ilk bayram namazı için 
bir araya geldi.Yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında, maske ve mesafe kural-
ları gözetilerek kılınan namaz 
için caminin içinde 12, avlusun-
da ise 100 kişinin saf tutmasına 
izin verildi. Namazın ardından 
birbirleriyle bayramlaşan Müslü-
manlar, çocuklara hediye ve şe-
ker dağıttı. Caminin Yönetim 
Kurulu Üyesi Asir Haydar, baş-
kent Atina'da ibadete açılan ilk 
resmi camide ilk kez bayram na-
mazı eda edilmesinin sevincini 
yaşadıklarını söyledi. Hijyen ku-
rallarına uyularak yüzlerce Müs-
lüman'ın camiye geldiğini belir-
ten Haydar, "Ramazan Bayra-
mı'nın ülkemiz Yunanistan'a hu-
zur, sağlık, mutluluk getirmesini 
dilerim" ifadelerini kullandı. Batı 
Trakya'da yaşayan Müslüman 
Türk azınlık, Ramazan Bayra-
mı'nın birinci gününde İskeçe ve 
Gümülcine'de bayram namazın-
da bir araya geldi. Bayram nama-
zını Kovid-19 tedbirlerine ilişkin 
yönetmelik uyarınca hazırlanan 
camilerde kılan Müslümanlar 
daha sonra evlerine giderek aile-
leriyle bayramlaştı. (AA)

Rıfat Sait



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın başkenti Priş-
tine'de Filistinlere des-
tek ve dayanışma gös-

terisi düzenlendi. Feminist 
Düşünce ve Eylem Kolektifi 
adlı yerel bir kuruluş tarafın-
dan düzenlenen eylem kapsa-
mında 100'den fazla gösterici, 
Priştine'deki Zahir Payaziti 

Meydanı'ndan İskender Bey 
Meydanı'na yürüdü. Gösteri-
ciler, "Filistin için özgürlük", 
"Gazze'yi bombalamayın", "Et-
nik temizliğe karşıyız", "Filis-
tin'in özgürlüğü olmadan bi-
zim özgürlüğümüz tamamlan-
mış değildir", "Filistin halkıyla 
dayanışma içindeyiz", "İsra-
il'in faşizm ve şovenizmine 
karşıyız", "İsrail Filistinli ço-
cukları öldürüyor" yazılı pan-

kartlar taşıdı. Organizatörler 
adına konuşan Gazmend Çü-
çala, İsrail tarafından Filistin 
halkına sürekli baskı ve şiddet 
uygulanmasının, halkların te-
mel hak ve özgürlüklerin ihlali 
olduğunu vurguladı. Filistinli-
lerin evlerini terk ettirilmeleri-
ne karşı direniş gösterdiğinin, 
bu nedenle İsrail'in Filistinlere 
yönelik son yıllardaki en bü-
yük şiddeti uyguladığının altı-

nı çizen Çüçala, "Son günlerde 
İsrail'in Filistin halkına uygu-
ladığı devlet suçları ve şiddeti 
hakkında Filistin'den haber ve 
görüntülere şahit oluyoruz. 
Bu, son günlerde artan siste-
matik baskıdır. Bu yeni bir şey 
değildir, 73 yıldır devam edi-
yor. Bu şiddet, demografik de-
ğişim sağlamak için kullanılı-
yor." değerlendirmesinde bu-
lundu. (AA)
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NATO Genel Sekreteri 
Jens Stolteberg,Kosova 
Barış Gücü (KFOR) için 

herhangi bir değişiklik planı bu-
lunmadığını, NATO askerlerinin 
KFOR misyonuna devam edece-
ğini bildirdi. Stoltenberg, Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile NATO karargahındaki 
görüşmesinden sonra düzenle-
nen ortak basın toplantısında, 
ABD'nin veya NATO güçlerinin 
Kosova'dan çekilip çekilmeyece-
ğine yönelik soruyu yanıtladı. 
"Hiçbir değişiklik yok." diyen 
Stoltenberg, 30 NATO üyesi ül-
kenin KFOR misyonuna bağlılı-
ğının devam ettiğini bildirdi. 
Stoltenberg, "KFOR misyonu, 
NATO'nun bölgeye olan bağlılı-
ğının en somut ifadesidir. Bölge-
deki tüm toplulukların korun-
ması ve hareket özgürlüğünün 
sağlanması için oradayız" dedi. 

KFOR misyonunun BM yetki-
lendirmesiyle hayata geçtiğini 
hatırlatan Stoltenberg, KFOR'a 
yönelik planlarda herhangi bir 
değişiklik bulunmadığını belirt-
ti. Hırvatistan gibi Sırbistan'a 
komşu ülkelerin KFOR misyo-
nundaki asker sayılarının artırı-
lacağına yönelik haberlerin doğ-
ruluğu sorulan Stoltenberg, za-

man içinde KFOR'da görevli as-
ker sayılarının ve üyelerin katkı-
larının değişebildiğini söyledi. 
Stoltenberg, "Asker sağlayan 
hangi NATO müttefiki olursa ol-
sun hepsi tüm NATO üyelerinin 
üzerinde mutabık kaldığı BM 
yetkisi temelindeki aynı yetki ve 
çerçeve içinde hareket ederler." 
diye konuştu. (AA)

Stoltenberg: Kosova Barış  
Gücü’nde değişiklik yok…

Göstericiler, "Gazze'yi bombalamayın", "Etnik temizliğe karşı-
yız", "Filistin'in özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz ta-

mamlanmış değildir", "İsrail'in faşizm ve şovenizmine karşıyız", 
"İsrail Filistinli çocukları öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı

Filistinlilere destek  
gösterisi düzenlendi

Kurti hükümet programını açıkladı
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı Albin 
Kurti, Kosova Meclisi 
milletvekilleri önünde 

hükümet programını açıkladı. 
55 gün içinde büyük işler yapıl-
dığını kaydeden Kurti, bu 55 
günde 75 bin aşı temin ettikle-
rini, ay sonuna kadar 130 binin 
üzerinde aşının geleceğini söz-
lerine ekledi. “Bugün göreve 
başladığımızdan bu yana 55 
gün geçti  ve çok iş yaptık, ön-
celik pandemiyi  yönetmek ve  i 
artan vakaların eğilimini dur-
durma planı oldu. Yeni tedbir-
lerin yürürlükte olduğu 41 gü-
nün ardından, bugün tamamen 

farklı bir durumla karşı karşıya-
yız. Bu 55 günde  75 bin aşı te-
min ettik ve  bu ayın sonuna ka-
dar 100 binin üzerinde aşı 
sağlayacağız” şeklinde konuşan 
Başbakan Kurti, devletin, sal-
gını ihmal etmeden yönetmekle 
görevli olduğunu 
hatırlattı. 
www.kosova-
port.com’a göre; 
Devlet üniversite-
lerinde  eğitim gö-
ren kız öğrencile-
rine bin burs 
verileceğini belir-
ten Kurti,  160 ço-
cuk yuvası  yaptı-
racaklarını 

kaydetti. 400 pedagogun istih-
dam edileceğini  5000 bin öğret-
menin eğitileceğini ve kız öğ-
rencilere bin  burs verileceğine 
işaret eden Kurti,  hastaneler-
deki duruma değindi. 

Osmani ve  
Dzaveroviç’ten 

Sırp lider Vuçiç’e  
SERT TEPKİ

LJUBLJANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Slovenya’da Batı Bal-
kan liderlerini bira-
raya getiren Brdo-

Brioni Süreci Zirvesi’nde 
tansiyon yükseldi. Basına 
kapalı gerçekleştirilen 
toplantıda, katılımcıların 
bölgedeki sınırların de-
ğişmez olduğu belirtilme-
si ve Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vu-
çiç’in buna karşı çıkma-
sıyla salonda tansiyon 
yükseldi. Cumhurbaşka-
nı Vjosa Osmani ve Bos-
na Cumhurbaşkanlığı’nın 
Boşnak üyesi Şefik Dzafa-
feroviç, Vuçiç’e tepki gös-
terdi. Belgrad’ın sınırları 
değiştirmek için eski söy-
lemleri yinelediğini ifade 
eden Osmani ve Dzave-
roviç, Vuciç’e sert tepki 
gösterdiler. Yaşanan kısa 
süreli tartışmayla ilgili 
açıklama yapan Vuçiç, 

toplantıda anlaşmazlıklar 
ve tartışmalar neticesinde  
gerginlik yaşandığını be-
lirtti. Vuçiç, “Önerilen so-
nuçları kabul ettik. 
Önemli olan ve üzerinde 
fikir birliğine varılan tüm 
bölgenin Avrupa  enteg-
rasyonudur. Müzakereler 
için tarih belirlenmesi ni-
yetini de destekledik. 
Çok fazla anlaşmazlık ya-
şandı ve temel konular-
dan biri de sınırların de-
ğiştirilmesi meselesi ol-
du. BM, dünyada üzerin-
de anlaşabileceğimiz tek 
kurum ve metnin geri ka-
lanından memnunuz. Di-
ğerleri çok daha fazlasını 
talep etti. İyi bir görüşme 
yaptık, ama aynı zaman-
da bir sürü tartışma ve 
gerginlik yaşandı” dedi. 
www.kosovaport.com’a 
göre; Vuçiç ayrıca, sınır-
ların değişmemesi fikrine 
katılmadığını da sözleri-
ne ekledi.
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Başkentteki Uluslararası Sa-
raybosna Havalimanında 
düzenlenen karşılama töre-

ninde konuşan Bosna Hersek Sa-
vunma Bakanı Sifet Podzic, ABD 
liderliğinde Avrupa, Afrika ve 
NATO iş birliğine yürütülen "Av-
rupa Savunucusu 2021" tatbikatı-

nın parçası olan "Hızlı Cevap 2021" 
tatbikatının 17 Mayıs-2 Haziran'da 
yapılacağını söyledi. Bölge ülkele-
rin katılımıyla yapılacak tatbikata 
Bosna Hersek'ten 500 askerin katı-
lacağını belirten Podzic, bugün ül-
keye 700 ABD askerinin geldiğini 
söyledi. Podzic, toplam 5 bin aske-
re ev sahipliği yapacak tatbikatın 
güvenlik açısından son derece 
önemli olduğunu ifade ederek, 

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri 
için de önemli bir fırsat olduğunu 
vurguladı. ABD'nin Saraybosna 
Büyükelçisi Eric Nelson da tatbika-
tın bugüne kadar yapılmış en bü-
yük tatbikatlardan birisi olacağını 
belirtti. Bu arada, ABD helikopter-
lerinin de katılacağı tatbikata Bos-
na Hersek'in Manjaca ve Glamoc 
kentlerindeki kışlalar ile Dubrava 
Havalimanı ev sahipliği yapacak.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
tarafından Bosna Hersek'te 
dokuz yıldır düzenlenen 

Çocuk Şenliği, yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle bu yıl da 
online gerçekleştirildi. YEE'nin 
Bosna Hersek'te 2011 yılından beri 
yürüttüğü Tercihim Türkçe Proje-
si'nin final etkinliği olan şenlik, 
Saraybosna  YEE'nin sosyal 
medya hesaplarından canlı olarak 
yayınlanırken çok sayıda çocuk 
sanal ortamda keyifli anlar yaşadı. 
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
yıllardır düzenlenen etkinliğe ka-
tılmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu ifade ederek en kısa 
zamanda bir arada programlarda 
buluşma temennisinde bulundu. 
Saraybosna Kantonu Eğitim Ba-
kanı Naida Hota Muminovic de 
çocukların özgür, kişilikli ve dü-
şünen insanlar olmaları için on-
lara destek olunması gerektiğine 
işaret ederek "Kendilerini, vatan-

larını, hatta dünyamızı etkileye-
cek kısa ve uzun vadeli kararlar 
alacak olan çocuklarımızın kalple-
rine sevgi ve azim tohumlarını 
ekmek son derece önemli." dedi. 
Zenica Doboj Kantonu Eğitim Ba-
kanı Prof. Dr. Spahija Kozlic ise 
Türkiye ve Bosna Hersek arasında 
eğitim alanındaki faaliyetlerin 
devam edeceğini söyleyerek Türk-
çeyi seçmeli ders olarak seçen öğ-
renci sayısının her geçen yıl daha 
da arttığını vurguladı. Türkiye'nin 
Saraybosna Büyükelçisi Sadık 

Babür Girgin, bu yoğun faaliyet 
ve çalışmaların durmayacağını ve 
kaldıkları yerden aynı hızla, aynı 
inançla devam edeceğini vurgu-
ladı. Programda ayrıca, Bosna 
Hersekli futbolcular Edin Dzeko, 
Edin Visca ve Miralem Pjanic'in 
Türkçe öğrenen öğrencilere gön-
derdiği video mesajlar gösterilir-
ken, Bosna Hersek'te çocuk 
şarkıları ile tanınan Latif Mocevic 
konser verdi. Çocuk şenliğinde 
çocuklar Türkçe ve Boşnakça şar-
kılar söyledi, şiirler okudu. (AA)

Bosna Hersek'te yapılacak "Hızlı Cevap 
2021” tatbikatına katılmak üzere 700 

ABD askeri başkent Saraybosna'ya ulaştı

Bosna’daki "Hızlı Cevap 2021"  
tatbikatına 700 ABD askeri… Adnan FİŞENK

KUDÜS 
BENÎ İSRÂİL  

(İSRÂİLOĞULLARI) 
-1-

Yazımıza başlarken geçmişten günümüze 
Yahudileri kabaca bir analiz ederek ge-
lecek olarsak daha faydalı kanaatinde-

yim. Bu nedenle yazımızın başlangıç itibari ile 
bir giriş yapalım uzun soluklu bu yolculuğu-
muza, tabii bu yazı baştan da belirttiğim üzere 
bir akademik araştırma veya gerçek anlamda ta-
rihi bir araştırma sonucu oluşmuş bir yazı dizini 
değil tamamen kişisel paylaşımların analizi so-
nucu, dahası bazı yerleri ve hikayeleri, ayrıca 
Kuran-ı Kerim den anlatımından alıntılı kişisel 
bir yansımanın satırlara tezahürüdür. Düzeltil-
mesi gereken yerlerin düzeltilmesi için her öneri 
ve tavsiyeye açığım. Önemli olan doğrular üze-
rinden doğruları, kişisel doğru yorumları okurla-
rımıza aktarabilmektir. Bu konularda ihtisas 
sahibi olanlarımızın engin anlayışına ve yönlen-
dirmelerine de sığınarak Bismillah diyerek baş-
layalım. 
Hemen hemen birçoğumuzun bildiği üzere, Se-
mavi üç büyük dinden biri olan Musevilik; (Son-
radan tahrif edilen şekliyle Yahudilik) Hz. 
Musa’ya (as) ALLAH (cc) katından kutsal kitap 
olan Tevratla gönderilen Semavi bir dindir. Bu 
dinin mensuplarına Yahudi denilmektedir ve ilk 
olarak  İsrailoğulları kavmi bu dine girmişlerdir. 
(Biat etmişlerdir) 
Yahudi kavramı, kelime itibariyle “Tevbe etti” 
manasındadır, İsrail kelimesi ise Hz. Yakup (as) 
ünvanı olup, “ALLAH’ın (cc) kulu” manasında 
kullanılmıştır. BENÎ İSRÂİL (İsrâiloğulları) 
Tevrat’a göre Hz. Yakub’un (as) soyundan ge-
lenler anlamında Yahudiler, Mısır’da ve Filis-
tin’de, Kenan diyarında İsrailoğulları diye 
anılmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’nın (as) peygam-
ber olarak gönderildiği topluluk olan Yahudi-
ler’den, Hz. Musa (as) anlatılırken ve helâk 
edilen milletlerin vasıfları sıralanırken bahsedil-
mektedir. 
Hz. Yakub’un (as) sülalesinden gelen İsrailoğul-
ları, Hz. Yusuf  (as) zamanında Mısır’da yerleşe-
rek çoğalmışlar ve daha sonraki firavunlar 
tarafından köleleştirilerek, ağır işlerde çalıştır-
mışlar, zulüm ve işkencelere maruz bırakılmış-
lardır. 
Mısır Firavunu, bir gece rüyasında Beytü’l-Mak-
dis tarafından gelen bir ateşin, kendi kavmi olan 
Kıbtîleri tamamen yakıp, kül ettiğini ve bu ateşin 
İsrailoğullarına dokunmadığını görmüştür. Rü-
yasını yorumlattığı kahinler rüyayı “İsrailoğulla-
rın’dan bir erkek çocuğun dünyaya geleceğini ve 
Firavun’un saltanatını yıkacağı” şeklinde firavu-
nun gördüğü rüyayı yorumlamışlardır. Bu rüya 
tabiri üzerine Mısır'da ki saltanatının biteceği 
korkusuna düşen Firavun, hem İsrailoğulları’nın 
neslinin çoğalmasına mani olmak, hem de kendi 
saltanatını bitireceği korkusu ile gördüğü rüya-
sındaki bu çocuğu bulup ortadan kaldırmak 
adına İsrailoğulları’nın yeni doğan bütün erkek 
çocuklarını gözünü kırpmadan öldürtmüştür. 
ALLAH'ın hidayeti ile Hz Musa (as) Nil nehrine 
öldürülmemesi için ailesi tarafından bir sepet 
içinde bırakılmıştı, Kuran da ayette, Derken bir 
gün yine annesi, Hz Musa’yı nehre saldı, fakat 
ipin ucunu kendisine bağlamayı unuttu. O da 
Nil’de akıp gitti. Derken Nil Nehri’nin kıyısında 
bulunan Firavun’un sarayının önünde kaldı. 
‘‘Sonunda Firavun ailesi onu sahipsiz bularak 
aldı.” (el Kasas, 28/8)Yüce ALLAH (cc) de-
vamla ‘‘Çünkü o, ileride kendileri için bir düş-
man ve bir tasa olacaktı!” (el-Kasas 28/) 
buyurdu. Müfessirler şöyle anlattılar: ‘Cariyeler, 
onu nehirden aldılar. Fakat onu açmaya cesaret 
edemediler. Nihayet sandığı getirip Firavun’un 
hanımı ”Asiye”nin ellerine koydular. 
 
Hz. Musa’ya (as) Peygamberlik tebliğ edildikten 
sonra, ümmeti için firavunla mücadelesi başla-
ması ile  İsrailoğulları’na da cesaret vermesi ile 
birlikte, Firavun tarafından işkenceler şiddetini 
daha da fazla artırmıştır. Allah Kur’an aracılığı 
ile Kuranı Kerimde: ‘Hatırlayın ki, sizi, Firavun 
taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size aza-
bın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan 
erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kız-
larınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size 
reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imti-
han vardı.'(Bakara, 49) (A’raf 126; Mü’min 
25)ayetiyle Beni İsrail’e firavun ve halkı tarafın-
dan yapılan işkence ve zulümleri hatırlatılmakta 
ve kurtulmalarının Allah tarafından bir ihsan ol-
duğu kendilerine belirtilmektedir.  
 
Mısır’da köle gibi yaşatılan İsrailoğulları, za-
manla, Mısırlıların hayat tarzından etkilenerek 
sosyal ve kültürel kimliklerini yitirmeye başla-
mışlar; dini ve itikadi açıdan evrilerek büyük bir 
değişim içine girmişlerdir. O dönemde İsrailo-
ğulları firavunu ilah kabul etmiyor, fakat ait ol-
dukları Hz. İbrahim’in (as) dinine de ilgisiz 
kalıyorlardı. Mısır'da ki yaşam süreçlerinde Mı-
sırlıların âdetlerinden olan bakar-perestlik (sığıra 
tapma) zaman içinde İsrailoğullarını da etkisi al-
tına almıştır. Onlar da altından yapılma bir bu-
zağı heykelini ilah olarak kabul etmekte, yörede 
yaygın olan sığır-tanrı Apis’e tapınma törenleri 
düzenlemekte idiler. Bu törenler sırasında ait ol-
dukları hak dinin emir ve yasaklarına uymaya-
rak, insanlık dışı ahlaksızlıklar ve sapkınlıklara 
devam ediyorlardı. Kur’an-ı Kerim’de onların 
buzağıya tapınmakla, kendi kendilerine kötülük 
ettikleri ve zalimler güruhundan oldukları, 
bunun inkardan, dalaletten başka bir şey olma-
dığı ve bu yaptıklarından dolayı ALLAH’a (cc) 
tevbe edip ancak O’na kullukta bulunmaları ge-
rektiği (Bakara 51, 54, 92, 93) vurgulanmıştır. 
 
DEVAM EDECEK ... 
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Bosna Hersek'in en önemli 
sembollerinden tarihi Mos-
tar Köprüsü'ne Filistin bay-

rağı asıldı.Bosna Hersek'in güne-
yindeki Mostar kenti sakinleri ta-
rafından asılan Filistin bayrağıy-

la, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Do-
ğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 
saldırılarına tepki gösterildi. 
Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar 
Hayreddin tarafından 1566'da in-
şa edilen köprü, sadece şehre is-
mini vermekle kalmayıp yıllarca 
medeniyetleri ve kültürleri birleş-
tiren bir simge görevini de üstle-

niyor. Mostar şehrinin ruhu ola-
rak bilinen köprü, Bosna'daki sa-
vaş sırasında Hırvat topçu birlik-
lerinin yoğun top atışlarına daya-
namayarak, 9 Kasım 1993'te yıkıl-
mış, Türkiye'nin de girişimleriyle 
aslına uygun olarak yeniden inşa 
edilen köprü, 2004'te yeniden 
açılmıştı. (AA)

Bosna Hersek’ten Filistinli  
kardeşlerine bayrak desteği

9. Çocuk Şenliği çevrim içi yapıldı

Vahap DABAKAN

İSRAİL  
VAHŞETİNDEN 
DÜNYA DERS 
ALMALIDIR!

Covid-19 pandemi korkusuyla 
geçirdiğimiz bayramların inşallah 
sonuncusu olmasını diliyorum. Ama 

bir bayramın daha sonunda 17 günlük tam 
kapanmanın da sonuna geldik. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar kurulu 
sonunda yaptığı açıklamada açılımlar kısmı 
olarak hastalığın seyrine göre takvim 
açıklanacak diyordu…  
 
       İki ay sonra Kurban Bayramı'nı 
kutlayacağız. Görülen o ki turizm sezonun 
da yaklaşmasıyla 2021 yılında bazı 
açılımlar yaşansa bile Koronavirüs’ün ko-
rkusu içinde 2022 yılına kadar şimdilik 
maskeli ve aşılı, fiziki mesafe korumalı 
hayat devam edecek. Hastalığın olduğuna 
ve korkmayanlar ise ne acıdır ki yasaklara 
uymayanlar, büyük bir olasılıkla ‘mevta’ o-
lacaklar!  
 
       Dikkatinizi çekmek isterim, Türkiye’yi 
pandemiden de daha tehlikeli felaketlerin 
içine sürükleyebilecek olan gelişmeler 
oluyor. Türkiye ateş çemberi içerisinde 
ABD Başkanı Biden doğru durmuyor. K-
abuk tutan Suriye, PKK, YPG, Orta Doğu 
ülkelerini de içerisine alan kabuk tutan 
yaraları kaşıyıp açmaya çalışıyor…  
 
       Bugün Filistin topraklarında 
yaşanmakta olan olaylar. Sırası geldikçe 
konu ile ilgili olarak defalarca uyarıcı 
yazılar yazdım.  Yıllar önce Filistinlilerin 
gözünü karartan para hırsları sayesinde 
topraksız kalan bir milletin kendini esaretin 
pençesinde nasıl bulduğunu anlatmaya 
çalıştım. Filistinliler, kendi yurdunda ata 
topraklarından nasıl dışlandıklarının ve 
bunun getirdiği acıların nelere mal 
olabileceğini gözler önüne sermeye 
çalıştım…   
 
       Türkiye Garantörlüğünde bulunan KK-
TC, kimilerinin yere göğe sığdıramadıkları 
Federal sistemde güçlünün zayıfı nasıl 
tahakküm altına alabildiğinin acıları bugün 
canlı olarak Filistin topraklarında 
yaşanıyor! Aracılık yapan, çeşitli paravan 
şirketler adına toprak satışları yapan kim-
seler vasıtasıyla ve de hızla Filistinlilerin 
durumuna getirilmekle KKTC de yüz yüze 
kalınabilir!   
 
       Yahudilerden parayla ev toprak satın 
alan Filistinlilerin ellerinden tekrar alınmak 
istenen evleri için Filistinliler, mahkemeye 
başvurduklarında İsrail Mahkemeleri 
Yahudilerin lehine karar vermekteler. Bu 
resmen gasp değil midir?  
 
       Yahudilerin tarihsel varsayımlarında, 
Kıbrıs adasının merkez olarak görüldüğü 
büyük İsrail hayalinin gerçekleşmesi adına 
KKTC üzerinden organize bir çalışma 
yapıldığı ortadadır. Yahudilerin yıllardan 
beridir Filistin topraklarında yaşatmış 
olduğu vahşet günümüzde Bayramda 
saldırıların ardı arkası kesilmeden sivil 
insanları, Çocukları bombalamaya ve 
öldürmeye devam ediyor…  
 
       Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM, 
AB, ABD, Rusya, dâhil liderlerle görüşüp 
bu saldırgan vahşeti durdurmaya çalışıyor. 
Dünya ülkeleri vahşet görüntülerini kayıtsız 
bir şekilde sadece seyrediyor. Hiçbir 
toplum geçmişte yaşanılan büyük hataların 
bedelini sonraki kuşaklara ödetmemelidir!  
 
       Filistinliler bugün atalarının hatalarının 
sonuçları içinde ezilmekte, acılar çekmekte-
dir. Ne acıdır ki benzer durumlarla karşı 
karşıya olan Kıbrıs Türkü’nün haklı mü-
cadelesine tarihin hiçbir döneminde destek 
vermemiş, aksine cellâdına sevdalanmış 
konumunu devam ettirerek Yahudilerle 
benzer uygulamaları sürdüren Kıbrıs 
Rumlarının yanında yer almıştır.  Yukarıda 
da vurguladığım gibi KKTC üzerinde oy-
nanmak istenen oyunlar tıpkı Filistin’de 
yapılanların benzeridir…  
 
       Osmanlı döneminde Ermenilerin 
Türkleri katletmesi ve daha sonra Ermeni 
Lobicilik yaparak Türkleri sözde Ermeni 
Soykırımı ile suçlamaya başlaması ve bu 
yalanlara başta ABD Başkanı Biden ve AB 
ülkeleri siyasetçileri tarihi arşivler yerine 
sadece sözde soykırım yalanlarına 
inanmaktadır…  
 
       Netenyahu’nun seçim kazanmak için 
ikiyüzlülüğünü, görmeleri için Dünya lider-
leri gözlerindeki pembe gözlükleri çıkarıp 
gördükleri rüyalardan uyanıp İsrail’in Fil-
istinli sivil, kadın ve çocuklara yaptıkları 
katliamlarına dur demelidirler…

PİRİNCİN TAŞLARI
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Başkan Togar’dan  
19 Mayıs mesajı 
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102. 

yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı
SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mesajında 102. yıl önce 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Sam-

sun'da bağımsızlık meşalesini 
yaktığı ve doğum günü olarak 
kabul ettiği 19 Mayıs’ın Sam-
sun açısından çok farklı bir 
anlam taşıdığına dikkat çeken 
Başkan Togar, ''Bundan 102 
yıl önce 19 Mayıs 1919'da Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşlarının Samsun'a 
çıkması ile Milli Mücadelenin 
fitili ateşlenmiş ve tarih bo-
yunca hiçbir ulusun boyundu-
ruğu altında yaşamayan Türk 
halkı topyekûn savaşarak ba-
ğımsızlık için mücadelesine 
başlamıştır'' dedi.  
 

BİR DESTANIN  
ADIDIR 19 MAYIS 

 
Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar yayımladığı me-
sajında, "19 Mayıs Türk tari-
hinde önemli bir dönüm nok-
tasıdır.  19 Mayıs 1919 tarihi, 
Milletimizin adeta yeniden 
doğduğu gündür. Milli Müca-
dele süreci içerisinde Türk 
Milleti, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün önderliğinde baş-
latılan var olma mücadelesini 
emsalsiz bir zaferle, uğrunda 
binlerce şehit vererek sonuç-
landırmış, bağımsızlık müca-
delesini kazanmıştır. Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün çevresinde vatan 
ve millet aşkıyla toplanan 

halk; milli mücadelenin ilk 
ateşini Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a ayak bas-
masıyla yakmıştır. 
 

19 MAYIS İSTİKLAL 
SAVAŞININ  

SEMBOLÜDÜR 
 
İstiklal mücadelesinin sembol 
günü olan 19 Mayıs’ın Sam-
sun için çok daha önemli ve 
anlamlı bir gün olduğunu 
vurgulayan Başkan Togar, 
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde topyekûn Türk 
Milletinin verdiği istiklal mü-
cadelesinin dünyada eşi ben-
zeri yoktur. Savaşın ardından 
her türlü güçlük ve engelle-
melere rağmen Milletin azim 
ve kararıyla ekonomisiyle, 
sosyal yapılanmasıyla, çağdaş 
ve demokratik bir Cumhuri-
yet ortaya çıkmıştır. Milli Mü-
cadele'nin başlangıcı olan bu 
anlamlı gün, 
Gazi Musta-
fa Kemal 
Atatürk tara-
fından gele-
ceğin temi-
natı Türk 
Gençliğine 
bayram ola-
rak armağan 
edilmiştir. 
Yarınlarımı-
zın ve Cum-
huriyet’imi-
zin teminatı 
Türk Gen-
çliğini eği-
tim, kültür 
ve her türlü 

çağın bilgi donanımıyla ne 
denli iyi yetiştirir isek gelece-
ğe o denli güvenle bakarız. Bi-
zim gençlerimize her konuda 
güvenimiz sonsuzdur. Türk 
Gençliği de bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da 
Cumhuriyetine sahip çıkacak 
ve üstüne düşen görevleri lai-
kiyle yerine getirecektir. 
Unutmayalım ki Türk gençli-
ği, Türk İstiklali ve Türk 
Cumhuriyeti'nin yılmaz bek-
çisi, bugünlerin ve yarınların 
tek ve en büyük güvencesidir.  
Bu anlamlı günün 102. yılını 
kutlamanın onuru ve gururu 
ile, tüm gençlerimizin ve hal-
kımızın 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı'nı kutluyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşları olmak üzere 
tüm şehit ve gazilerimizi min-
net ve şükranla anıyorum” 
şeklinde konuştu.
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ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) ülkesi 
Hırvatistan'da yapılan ye-
rel seçimde, başta başkent 

Zagreb olmak üzere Split, Rijeka 
ve Osijek kentlerinin, 30 Mayıs'ta 
yapılacak ikinci tura kaldığı açık-
landı. Hırvatistan Merkez Seçim 
Kurulu (DIP) tarafından açıklanan 
ilk sonuçlara göre, ülkedeki dört 
büyükşehir, ikinci tura kaldı. Baş-
kent Zagreb'de oyların yüzde 27'si 
sayılırken, ikinci tura kalan aday-
lar, sol koalisyon Yapabiliriz İtti-
fakından Tomislav Tomasevic ve 
Çalışma ve Dayanışma Partisin-
den Jelena Pavicic Vukicevic oldu. 
İkinci büyükşehir Split'te ise oyla-

rın 55'i sayıldı. Merkez Parti-
si'nden Ivica Puljak ve Hırvat De-
mokrat Birliği'nden (HDZ) Vice 
Mihanovic ikinci tura kaldı. Oyla-
rın yüzde 33'ünün sayıldığı 
Rijeka'da, üçüncü büyükşehir 
adayları, Sosyal Demokrat 
Partisi’nden (SDP) Marko Fili-
povic ve Seçmen Grubundan 
Davor Stimac oldu. Oyların 
yüzde 79'unun sayıldığı Osi-
jek'te ise HDZ adayı Ivan Ra-
dic ve Vatan Hareketi adayı 
Berislav Mlinarevic, ikinci tu-
ra kaldı. Kayıtlı 3 milyon 660 
bin 165 seçmenin yüzde 
35'inin oy kullandığı seçimle-
rin ikinci turu, 30 Mayıs'ta ya-
pılacak. Hırvatistan'daki se-

çimlere 38 binden fazla aday katı-
lırken 428 belediye, 127 büyükşe-
hir belediyesi ve 21 kantonun yeni 
yöneticileri belirlendi. (AA)
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4 Nisan’da Bulgaristan’da parla-
mento seçimleri gerçekleşmişti. 
Bulgaristan parlamentosu 7 Ma-

yıs’ta son oturumunu yaptı ve ülke tari-
hinde seçimlerden sonra hükümet 
kurulmadan fesh edilen iki ay ömrüyle en 
kısa ömürlü parlamento olarak tarihe 
geçti. GERB partisi seçimlerden birinci 
parti çıksa da tek başına hükümet kur-
maya yetecek milletvekili sayısına ulaşa-
madı. Parlamentoya alışılmış partilerden 
hariç üç parti girmeyi başardı. “Öyle bir 
halk var” partisi lideri türkücü sanatçı 
Slavi Trifonov ana muhalefet görevini 
üstlendi. Üçüncü sırada eski komünistle-
rin uzantısı olan BSP partisi yer alırken 
dördüncü sırada gerilemeye devam eden 
HÖH hareketi vardı. Beşinci sırayı “Evet 
Bulgaristan” partisi yer almıştı sonuncu 
sırada “Ayağa kalk. Üç kağıtçılar dışarı” 
partisi yer aldı.  Milliyetçi partiler yürüt-
tükleri aşırı politika halk tarafından kabul 
edilmeyerek parlamento dışında bıra-
kıldı. Parlamentoya girmeye hak eden 
beş partiden hiç biri GERB ile koalisyon 
kurmaya yanaşmadı. Partiler arasında 
görüş farklılığı hükümet kurma yolunu 
tamamen kapadı. 45. parlamentoda hükü-
met kurulamadığından dolayı Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev erken 
seçim tarihi 7 Temmuz 2021 olarak açık-
ladı. Böylece Bulgaristan halkı iki ay 
içinde yine seçime gidecek.  
 

‘TABLO DEĞİŞİR Mİ?’ 
 
Erken seçim parlamentoda tabloyu de-
ğiştirecek mi pek sayılmaz genel olarak 
tablo aynı kalacak. Bulgaristan halkı 30 
yıldan beri yürütülen politikadan ve sta-
tükonun milletvekillilerinden daha düz-
gün ve daha iyi bir hayat için umutlarını 
keserek politikaya yeni simalar seçerek 
değişim istediğini göstermişti.  Parla-
mentoda giderayak seçim kanununda da 
değişiklikler yapıldı. Üç yüzden fazla 
nüfus olan yerleşim yerlerinde seçim 
sandıkları yerinde elektronik seçim ma-
kineleri kurulacak. Böylece seçmen 
elektronik makinelerin ekranlarına doku-
narak istedikleri partiye oylarını verebi-
lecekler. Aşırı “milliyetçiler”  tarafından 
AB dışında kalan ülkelerde seçim sandık 
sayısına sınırlama getirilmişti. Bu de-
mokrasi ayıbı sandık kısıtlaması parla-
mentoda kaldırıldı. Sandık kısıtlaması 
özellikle Türkler için yapılmıştı. “Milli-
yetçi” parti liderleri Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev tarafından kaldırılan san-
dık kısıtlama kanununu ısrarla Türkiye 
Bulgaristan’ın iç işlerine karışma fırsatı 
verilmemesi için veto etmesi istemekte. 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev bu ko-
nuda vereceği kararla demokrasi sınavın-
dan geçmiş olacak. 
Çoğunluğu Türklerden oluşan HÖH se-
çimlerde 30 milletvekili çıkarabildi. Bir 
önceki seçimlerden daha az milletvekili 
sayısı çıkardılar. Kırcaali bölgesinden 
ancak beş sandalyeden üç vekil çıkara-
bildiler. Kırcaali bölgesinde seçimlere 
katılım yüzde 25’e indi. Bu sayıya Bul-
gar, Pomak ve Romanlar da dahil.  
 

‘19 BİN OY’ 
 
Türkiye’den giden oylarda da düşüş gö-
rüldü ancak 19 bin oy alabildiler.  Liste 
başlarına belediye başkanları yer almak-
talar seçim sonrası milletvekilliğinden 
istifa ederek listede hiç bi şekilde seç-
men tarafından seçilmeyecek beşinci al-
tıncı sıralardan adaylar parlamentoya 
gitme kakını kazanıyorlar bu da seçmeni 
isyan ettirmekte.  Seçmeni daha fazla 
küstürmemek için Temmuz ayında Bul-
garistan’da gerçekleşecek olan erken 
parlamento seçimlerinde DPS/HÖH yö-
netimi kuruluşun 90 ruhuna dönmese lis-
telere halk tarafından onaylanmış isimler 
yer almasa seçimlere daha az katılımla 
tepkilerini göstermiş olacaklardır. Cum-
hurbaşkanı Rumen Radev tarafından ül-
keyi seçimlere götürecek Stefan Yanev 
başbakanlığında on sekiz bakan ile Tek-
nokrat hükümetini atadı. Cumhurbaşkanı 
Radev atadığı kabine Rus yanlısı üyeler-
den oluştuğu görülmekte. Daha önce 
parlamentoda GERB iktidarın 11 yıllık 
iktidar dönemini incelemek için parla-
mentoda araştırma komisyonu kuruldu. 
Geçici hükümet devlet kurumlarda üst 
düzey bürokratlarını uzaklaştırarak yeni 
bürokratlar atamasıyla işe başlamış oldu. 
Bürokrat değişimi GERB partinsin dev-
letle ilişkiyi sonlandırması amaçlan-
makta. Atanan bakanlar kendi 
bünyelerinde geriye dönüp 11 yılı araş-
tırmaları beklenmekte. Başbakan Stefan 
Yanev hükümeti ülkeyi seçime götürme 
görevi hariç GERB 11 yıllık iktidarın ge-
riye dönük yolsuzlukları araştırmaya va-
kitleri yetecek mi zaman gösterecek.

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Üsküp'teki Makedonya Mey-
danı'nda düzenlenen göste-
riye ülkedeki farklı kuruluş 

temsilcileri ile farklı etnik gruplar-
dan vatandaşlar katıldı. İsrail'in 
Gazze'deki saldırılarını kınayan 
göstericiler, Filistin halkının İsrail 

devleti tarafından etnik temizliğe 
maruz kaldığını ifade etti. Gösteri-
ciler, "Filistin için özgürlük", "İsrail 
terörist", "Recep Tayyip Erdoğan", 
"Faşizme dur, halk için özgürlük", 
"Kuşatmaya son", "Özgürlük" gibi 
sloganlar atarak Filistin'e destek 
verdi. Ayrıca göstericiler, "Filistin 
için özgürlük, İsrail için boykot", 
"Filistin'de kan dökülmesini dur-
durun", "Kalbim Filistin'le birlikte-

dir", "İşgale son", "1948'den beri 
nefes alamıyoruz", "Zorunlu tahli-
yeye karşıyız", "İsrail, tüm dünya 
izliyor", "Çocukları uyurken sessiz 
olunmalı, öldürülürken ses çıkar-
malı" yazılı pankartlar da taşıdı. 
Gösteri kapsamında katılımcılar 
Türk, Arnavut, Makedon, Boşnak, 
Rumen bayrakları taşırken, göste-
riye bazı Filistin ve Ürdün vatan-
daşları da katıldı. (AA)

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e 
ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi

KIRCAALİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’ın güneydoğu-
sunda, Türklerin yoğun 
yaşadığı Kırcaali ilinde 

bayram namazı, 1200 kişilik ce-
maat kapasiteli yeni inşa edilen 
ancak resmi açılışı henüz yapıl-
mayan camide eda edildi. Yeni 
tip korona virüs salgını önlemle-
rinin uygulandığı bayram nama-
zında Müslümanlar, ülke ve 
dünya barışı için dualar etti. Kır-
caali Bölge Müftüsü Basri Emin-
efendi, hutbe konuşmasında, son 

günlerde Müslümanların, Mes-
cid-i Aksa’daki saldırılarla şid-
det ve teröre kurban gittiklerine 
dikkati çekerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Tüm bu olumsuzluklara rağ-
men bugün bize düşen yangın 
yerine dönen yüreklerimizi bay-
ram neşesiyle canlandırmaktır. 
Bugün bize düşen bayramı gör-
meyen kardeşlerimiz adına da 
bayramı eda etmektir. Bugün İs-
lam alemi olarak bize düşen yü-
reklerimiz mahzun olsa da bay-
ramımızın hakkını vermek ve 
onu mahzun göndermemektir." 

Eminefendi, "Bugün Kırcaali'miz 
için çifte bayram. Ramazan Bay-
ramı'yla beraber yeni camimizin 
ibadete açılışı da Kırcaali halkı 
için bir bayram niteliğindedir" 
dedi. 
Yeni caminin, (Selimiye’den son-
ra) Balkanlar’daki en büyük 
Müslüman külliyesi olduğuna 
işaret eden Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Aziz, "Kırcaali 
için bugün çok anlamlı ve tarihi 
günlerden biri. Yeni camimiz 
Kırcaali’ye yeni bir anlam kattı 
ve bunun mutluluğunu yaşıyo-
ruz" diye konuştu. (AA)

Üsküp’te Filistin'e  
destek gösterisi 

KIRCAALİ’DE ÇİFTE 
BAYRAM SEVİNCİ

Hırvatistan'daki yerel seçimde  
dört büyükşehir ikinci turda 

Dr. Hakan Tartan

AŞI DA  
SAKLAMBAÇ!

Aşı konusunda dünyanın 
yanlış yaptığı ortada. 
Özellikle de zengin ülke-

lerin.En az bir buçuk yıl daha et-
kileri hissedilecek pandeminin 
bugünkü yaklaşımla kontrol altına 
alınması zor. 
Hatta imkansız. 
The New York Times geçen hafta 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve-
rilerine dayanarak aşılama konu-
sunda önemli bir bilgiyi paylaştı. 
Rakamlar hem önemli, hem de 
herkes açısından ciddi irdelen-
mesi gerekiyor. 
Dünya ‘herkesin’.. ‘Ben yokum’ 
demekle olmuyor. 
Zengin ülkelerde ortalama her 
dört kişiden biri aşı olmuş du-
rumda. Gelişmekte olan ülkelerde 
ise bu oran yüzde 10 -15’lerde.  
Peki ya yoksul ülkeler? Afrika ül-
keleri, Asya ülkelerinin bir bö-
lümü? Ne haldeler? Her 500 
kişiden sadece biri aşı olabildi.  
Daha açık söyleyeyim; dünyada 
bir milyar dozdan fazla aşı dağı-
tıldı ve uygulandı. Bunun sadece 
yüzde 0.3’ü yoksul ülkelere gitti. 
Küresel bir dünya. Mutasyon sınır 
tanımıyor. İngiltere mutasyonu 
derken, Hindistan mutasyonu 
yaktı - kavurdu dünyayı.. Sırada 
yenileri var. 
Ama.. Ne yazık ki, sınırların 
büyük ölçüde ortadan kalktığı 
dünyamızda, aşıdaki zengin - 
fakir ayrımı yaşanan tehdidi de-
ğiştirmeyecek. 
Yoksullar da zamanında aşılan-
mazsa dünya korkulu rüya gör-
meye devam edecek. 
Kovid ne kadar kendimizi gizle-
meye çalışsak da, bizi kovala-
maya devam edecek. 
Saklambaç mı? Bize bir şey 
olmaz, biz aşı olduk mu? 
Sağım , solum, önüm, arkam 
‘Kovid’.. 
Kaçabilirsen kaç!

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı
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Limak iki genç 
mühendis tara-
fından 1976 yı-

lında kurulan ve bu 
yıl kuruluşunun 
45’inci yılını geride 
bırakan bir şirket. 15 
farklı ülkede, çok 
farklı sektörlerde faa-
liyet gösteren Limak 
Şirketler Topluluğu, 
50 bin üzerinde çalı-
şanıyla, Türkiye’nin 
küresel markaların-
dan bir tanesi. Bal-
kanlar’da hatırı sayılır yatırımla-
rın sahibi Limak’ın Kuzey Ma-
kedonya Ülke Direktörü Kurt-
han Apaydın ile Balkan Günlü-
ğü okurları için bir araya geldik. 
Apaydın, Limak’ı, Kuzey Make-
donya’daki yatırımlarını ve pro-
jelerini samimiyetle anlattı: 
 
n Limak hakkında genel kısa 
bir tanıtım yapabilir misiniz? 
 
2020 Ağustos ayında yayımla-
nan, ENR’ın ‘Dünyanın En Bü-
yük 250 Müteahhitlik Şirketleri’ 
listesi’nde Limak, 61’inci sırada. 
Güçlü bağlılıkları ve sıkı çalış-
maları ile beklentileri karşılama 
ve aşma çabaları Limak Şirketler 
Grubu'nun başarısının temel 
unsurları oluşturuyor. Şirketin 
küresel ölçekte elde ettiği bu 
takdir ve başarı, son derece yük-
sek kalite standartlarına olan 
bağlılığından, kullanılan ileri 
teknolojiden ve şirketin sahip ol-
duğu mühendislik bilgisi ve uz-
manlığından kaynaklanıyor. Li-
mak Şirketler Topluluğu, İstan-
bul Büyük Havalimanı ve 1915 
Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesi de dahil olmak üzere 
Türkiye’nin mevcut mega proje-
lerinde imzası bulunan bir şir-
ket. Faaliyet yürüttüğü alanlar-
da ve sektörlerde geniş deneyi-
me sahip olan Limak, uzun sü-
redir büyük ölçekli inşaat proje-
lerini üstleniyor. Türkiye ve 
Rusya, Ukrayna, Kosova, Arna-
vutluk, Pakistan, Suudi Arabis-
tan, Kuveyt, Mozambik ve Fildi-
şi Sahili gibi farklı coğrafyalarda 
faaliyet gösteren Limak’ın bu 
projeleri, şirketin kapasitesini ve 
yeteneğini ortaya koymakta. Li-
mak, 2016 yılında 4,3 milyar do-
larlık Kuveyt Uluslararası Ha-
valimanı Yeni Terminali inşaat 
ihalesini kazanarak, bir Türk 
müteahhit tarafından yurtdışın-
da tek pakette alınan en büyük 
ihaleyi de almış oldu. 
Havaalanlarından limanlara, ba-
rajlardan sulama tesislerine, oto-
yollardan hidroelektrik/dogal-
gaz çevrim santrallerine, endüs-
triyel tesislerden petrol ve do-
ğalgaz boru hatlarına tatil köyle-
rine kadar toplam değeri 10 mil-
yar doları aşan 100'ün üzerinde 
proje ile inşaattan enerjiye, alt-
yapıdan turizme, çimentodan 
gıdaya ve havacılığa çeşitli sek-
törlerde faaliyet gösteren Limak, 

bugün dünyanın en 
büyük uluslararası 
firmaları arasında 
yer almaktadır. Li-
mak ile ilgili önemli 
olan bir diğer konu 
ise sürdürülebilirliğe 
ve sosyal etki çalış-
malarına verilen 
önem. Sürdürülebi-
lirlik alanında Türki-
ye’de sektörünün ilk-
lerinden biri olma 
özelliğini koruyan 
Limak, Limak Vakfı 

bünyesinde sosyal etki çalışma-
larını koordine etmekte. Limak 
Vakfı ise, eğitimden kültüre, 
inovasyondan girişimciliğe ka-
dar çok geniş bir yelpazede sos-
yal etki çalışmalarıyla hem Tür-
kiye’de hem de bölgede önemli 
projelere imza atıyor, atmaya da 
devam ediyor. Vakfın amiral ge-
misi ise, yeni nesil kadın mü-
hendislerin sektöre girmelerini 
amaçlayan, Türkiye’nin Mühen-
dis Kızları. Limak Vakfı, Türki-
ye’de bu alanda liderlik yapıyor 
ve daha fazla genç kadın mü-
hendisin, mühendislik sektörle-
rine girmelerine yardımcı olu-
yor.  
 

‘500 YILI AŞKIN  
ORTAK GEÇMİŞ’ 

 
n	Neden K. Makedonya? Üs-
küp’ü tercihinizin özel bir ne-
deni var mı? 
 
Balkanlar ile özellikle de Kuzey 
Makedonya ile 500 yılı aşkın or-
tak bir geçmişe sahibiz. Bu ortak 
tarihin ve kültürün bizlere ver-
diği güven ve heyecanla, Kuzey 
Makedonya’da yatırımlarımıza 
hızla devam ediyoruz. Diğer ta-
raftan Kuzey Makedonya’nın 
etnik çeşitliliği, doğası, mutfağı 
ile ‘Balkanların gizli İsviçre’si’ 
olduğuna inanıyorum. Geçtiği-
miz yıllarda Kuzey Makedon-
ya’nın NATO üyeliği ve Avrupa 
Birliği ile müzakerelerin eşiğin-
de olması, ülkenin ne denli 
önemli bir potansiyele sahip ol-

duğunu gösteriyor. Hiç şüphe-
siz bu ülke, Balkan coğrafyası-
nın parlayan yıldızı olmaya 
aday. Özellikle AB üyelik müza-
kerelerine başlanması ile birlik-
te, Kuzey Makedonya’nın ve 
Makedonların hak ettikleri ge-
lişmişlik seviyesine erişeceğine 
yürekten inanıyorum.  
 
n	Balkanlarda ve özellikle Ku-
zey Makedonya’da inşaat ve 
yapı sektörü hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 
 
Makedonya’da inşaat ve yapı 
sektörü hızla gelişmekte. Gerek 
gayrimenkul geliştirme projele-
ri, gerek fabrika yatırımlarında, 
büyük şehirlerde ve özellikle 
serbest bölgelerde gelişme görü-
yoruz. Hiç şüphesiz bölgenin 
AB perspektifi, bu gelişmeyi çok 
daha fazla perçinleyecek. Üsküp 
ise başkent olmasının yanısıra 
bölgesel bir ticaret merkezi ola-
rak da öne çıkıyor. Gayrimenkul 
tarafında, özellikle Üsküp’te ni-
telikli, kaliteli yaşam standartla-
rını hedefleyen projelerin, mev-
cut konut stoğunun mevcut ta-
lebi karşılayamamasından dola-
yı, her zaman ilgi çektiğine ina-
nıyorum ve bunu görüyorum.  
 
n	Üsküp’te yapmakta olduğu-
nuz Diamond projenizin hika-
yesi nasıl oldu? Projenin isim 
babası kimdir? Bu proje hak-
kında bize bilgi verebilir misi-
niz lütfen?   
 
Projemizin ismi ‘Diamond of 
Skopje’, yani ‘Üsküp’ün Pırlan-
tası’.  Gerçekten de hem lokas-
yonu, hem de mimarisi ve mü-
hendisliği ile ismiyle müsemma 
bir proje.  Projemiz, Eski Çarşı, 
Taş Köprü, Makedonya Meyda-
nı ve Üsküp Müzesi aksinin tam 
kesişiminde yer almakta. Dola-
yısıyla buraya ‘Üsküp’ün Kalbi’ 
dememizde bir sakınca yok. 
Projenin isim babası ise Limak 
Şirketler Grubu’nun kurucula-
rından ve Onursal Başkan Sayın 
Nihat Özdemir.  

 
n	Projenizde ne gibi bina ve 
ofisler olacak? Kimler için na-
sıl projeler hazırlıyorsunuz?  
 
‘Diamond of Skopje’; 47 bin 
metrekare kiralabilir alani olan 
AVM, 10 bin metrekare üstünde 
A-sınıfı ofis, 772 adet rezidans, 3 
bin 200 araçlık otopark ve 142 
odası olan 5 yıldızlı bir otel içe-
ren, 250 milyon Euro bütçeli bir 
karma kullanımlı gayrimenkul 
geliştirme projesidir. 11 bin met-
rekare yeşil alanı ile Üsküp mer-
kezinde şehir parkından sonra 
en geniş yeşil alan olacaktır. 
Rezidans’larımız 42 metrekare-
den105 metrekareye 1+1’den 
3+1’e farklı boyutlarda verimli 
alan kullanımlı ve modüler tasa-
rımlıdır.  İç ve diş tasarımı ve in-
şaatı, çevre ve insanı odağına 
alarak EU normlarına uyumlu 
sürdürülebilir malzeme ve ekip-
manlarla yapılmaktadır. Bu 
özellikleri ile rezidanslarımızın 
sektördeki normalleri değiştir-
mesini ve beklenti çıtasını yuka-
rılara taşıyacağını düşünüyo-
rum. AVM’mizin ise açık hava 
‘Gourmet Avenue’ ve ‘Edutain-
ment’ alanları ile standart bir 
AVM’nin ötesini hedefleyerek, 
sadece Makedonya’da değil -her 
yaş grubuna ve özellikle de aile-
lere yönelik- bölgede bir çekim 
merkezi olacağına yürekten ina-
nıyorum. Tüm bu özelliklerinin 
yanısıra projemiz aynı zamanda 
bir altyapı projesi.  Projemizin 
tam altında 2 adet tramvay hattı 
ve 4 şeritli yol içeren 800 metre 
uzunluğunda ve 37 metre geniş-
liğinde bir tünel olacak. Bu tünel 
Üsküp’teki trafik akışını ciddi 
olarak rahatlatacak. 
 
n	Projeniz yatırımcılar için mi 
yoksa nihayi kullanıcılar için 
mi tercih ediliyor? 
 
Projemiz hem yatırımcıların 
hem de nihai kullanıcıların ilgi-
sini çekiyor.   
Dünyanın dört bir yanından, 
Türkiye’den Avustralya’dan, 

Almanya’dan, Sırbistan’dan, 
Katar’dan, İngiltere’den, Ameri-
ka’dan müşterilerimiz var. Bu 
talep bizi heyecanlandırıyor, 
motive ediyor, gurur veriyor. 
 
n	Diamond ne zaman  
açılacak? 
 
Otelimizi pandemiye rağmen 23 
Nisan’daı açtık. 
Diamond’in iki rezidans kulesi 
ve AVM’yi içeren ilk fazını 2022 
ortasında tamamlamayı planlı-
yoruz.   
Diğer iki rezidans kulesini ise 
2023 ilk yarısında tamamlamayı 
hedefledik.   
 
n	Pandemi süreci sizi nasıl et-
kiledi? Pandemi ile birlikte 
farklı neler yaptınız? 
 
Pandemi süreci herkes gibi bizi 
de etkiledi. Ancak ekibimiz ile 
Dünya Sağlık Örgütü’nün ta-
nımlamış olduğu bütün önlem-
leri alarak yeni normalimize çok 
hızlı adapte olduk.   
Sosyal mesafe odaklı olarak, ru-
tin yüzyüze toplantılar yerine, 
online toplantılar yapıyoruz, 
ofis alanlarımızı tek kişilik ofis-
ler haline getirdik. Oislerde ve 
şantiyemizde maske ve el de-
zenfektan kullanımını zorunlu 
tuttuk, ofislerimizi günlük dü-
zenli olarak dezenfekte ediyo-
ruz. Gerekli durumlarda evden 
çalışma prosedürlerini uygulu-
yoruz. 
 
n	Satışa sunduğunuz ofis ve 
konutlar için özel kampanyala-
rınız var mı? Kredi desteği sağ-
lanıyor mu?  
 
Satıştaki konutlarımız için 0 faiz 
ile özel ödeme şartlarımız mev-
cut. Ayrıca Halkbank Makedon-
ya ile 25 yıla varan ödeme süre-
leri ile rekabetçi şartlarla proje-
mize özel mortgage anlaşmamız 
var. 
K. Makedonya Cumhuriyeti 
OECD ülkesi vatandaşlarına 40 
bin Euro ve üzeri gayrimenkul 
alımına oturum hakkı veriyor.  
Buna ilave olarak 200 bin Euro 
ve üzeri gayrimenkul yatırımı 
yapacak yabancılara vatandaşlık 
verilmesi ile ilgili kanun tasarıs 
da K. Makedonya Meclisi gün-
deminde. Tüm bu şartlar Dia-
mond’in cazibesini daha da artı-
rıyor. 
 
n	Proje kapsamında yapılan 
oteliniz hakkında da bilgi al-
mak istiyoruz. Oda sayısı, yıl-
dız sayısı, hizmet şekli hakkın-
da bilgi alabilir miyiz? 
 
Beş yıldızlı Limak Skopje Lu-
xury Hotel’imizde 1 presidential 
suit, 21 luxury suit içeren top-
lam 142 odamız bulunmakta. 21 
m2’den 340 m2’ye değişen bü-
yüklüklerde 8 kişiden 600 kişiye 
ev sahipliği yapabilecek toplam 

11 toplantı salonlarımız, 610 
metrekarelik restaurantımız, 800 
kişiye kadar hizmet verebilecek 
840 m2’lik balo salonumuz, 
Vodno Dagi, Şar Dağları ve Üs-
küp şehir manzaralı 370 m2’lik 
Sky Lounge’umuz, Türk hama-
mı, kendi spa markamız olan 
Chiva spa ile yerel ve yabancı 
müşterilerimizin ilgisini çekece-
ğimizi umuyorum. Otelimizin 
tüm bu özelliklerle birlikte Li-
mak Oteller Grubu misafirper-
verliği ile Balkanlar’da her an-
lamda fark yaratacağına gönül-
den inanıyorum.  
 
n	Türkiye’ye mesajınız 
 
Pandemi sebebiyle küresel ola-
rak olağanüstü zamanlardan ge-
çiyoruz.  Bu zorlu dönemin en 
kısa zamanda sona ermesini ve 
herkese ailelerimize sağlıklı 
günler dilerim.

‘Balkanlar ile özellikle de Kuzey Makedonya ile 500 yılı aşkın ortak bir geçmişe sahibiz. Bu ortak tarihin ve kültü-
rün bizlere verdiği güven ve heyecanla, Kuzey Makedonya’da yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Diğer taraf-
tan Kuzey Makedonya’nın etnik çeşitliliği, doğası, mutfağı ile ‘Balkanların gizli İsviçre’si’ olduğuna inanıyorum.’

Sevilay SAİT
Editor in Chief  

#balkangünlüğügazetesi 

sevilay@balkangunlugu.com 

instagram.com/sevilaysait/
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Boğaziçi Üniversitesi İnşa-
at Mühendisliği bölümü 
mezunuyum. Mezuniyet 
sonrası profesyonel kariye-
rime Bechtel-Enka JV’de 
Tengiz/Kazakistan petrol 
bölgesinde saha mühendi-
si olarak başladım. Sonra-
sında Tengizchevroil’de 
proje mühendisi olarak ça-
lışmaya devam ettim.  Tür-
kiye’ye dönüşümde, tele-
kom sektöründe Motorola 
ve Siemens’te proje Müdü-
rü ve Ulusal Yapım-Kirala-
ma Müdürü olarak görev 
aldım. Telekom sektörü 
sonrasında Nestle’de Tür-
kiye, İran ve Özbekis-
tan’daki fabrika yatırım 
projelerinden Sorumlu 
Proje Müdürü olarak görev 
aldım. Yine Nestle’deki 
görevim çerçevesinde, Ag-
bara/Nijerya’da bebek ma-
ması fabrikasının inşaatı-
nı, montajını ve devreye 
alınmasını Proje Lideri ola-
rak yönettim. Sonrasında 
Türkiye’de gayrimenkul 
sektöründe faaliyet göste-
ren Altopartners firmasın-
da önce Proje Liderliği, ar-
dından ise CEO’luk gör-
evinde bulundum. Türki-
ye’deki projelerimizin ya-
nısira Almaata, Astana, Ta-
raz, Erbil, Duşhanbe, Mos-
kova gibi farklı şehirlerde 
AVM, rezidans, ofis, fabri-
ka (gıda-enerji santrali) ta-
ahhüt işlerinin yapımı ve 
iş geliştirme sorumlulukla-
rını yönettim. 2017 yılın-
dan bu yana Limak Yatı-
rım bünyesinde, K. Make-
donya Ülke Direktörü ola-
rak çalışmaktayım.
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Yunanistan'da yeni tip ko-
rona virüs önlemleri 
kapsamında yaklaşık 7 

aydır uygulanan sokağa çıkma 
ve bölgeler arası seyahat yasa-
ğının kaldırılmasına karar ve-
rildi. Devlet Bakanı Akis Sker-
ços, ülkede sokağa çıkma ve 
bölgeler arası seyahat yasağı-
nın kaldırıldığını duyurdu. 
Restoran, kafe ve bar gibi işlet-
melerin çalışma saatlerinin, ça-
lışanlarına test yaptırmak ko-
şuluyla dış mekanlarında saat 
00.15’e kadar uzatılmasının da 
kararlaştırıldığını belirten Sker-

ços, adalara olan seyahatlerde 
ise 1 Haziran’dan itibaren be-
lirli kuralların uygulanacağını 
kaydetti. Skerços, bu kapsam-
da deniz ya da hava yoluyla se-
yahat edecek yerli ya da yaban-
cı ziyaretçilerin en az 14 gün 
öncesinde iki doz aşısını yap-
tırmış olması veya negatif test 
sonucu ibraz etmesinin zorun-
lu olacağını söyledi. Yunanis-
tan’da, yeni tip korona virüs 
salgını ile mücadele kapsamın-
da yaklaşık 6 aydır kapalı olan 
restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan 
itibaren dış mekanlarda gerekli 
mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak yeniden hizmet verme-
ye başlamıştı. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Muhalefetteki  Kosova Demo-
kratik Partisi (PDK)  Genel 
Başkanı Enver Hoxhaj düzen-

lediği basın toplantısında, Albin Kurti 
Hükümeti’ni Covid-19  salgınına karşı 
aşı yapılması  sürecini kötü organize et-
tiği için eleştirdi. www.kosovaport.com 
haber sitesinden alınan bilgilere göre; 
Hoxhaj, Kosova’nın her vatandaşının, 
aşılama sürecinin gerçekleştiği “1 
Ekim” salonunda ebeveynlerimizin ve 
büyükanne ile büyükbabalarımıza nasıl 
bir  muamele yapıldığı  görüntüleri 
karşısında  endişeli, çaresiz ve kızgın 
olduğunu söyledi. Hoxhaj “ görüntüler, 
Kurti hükümetinin siyasi sefaletini en 
iyi şekilde gösteriyor – plansız, öncelik-
siz bir hükümet ve sorumluluk taşıma-
yan, ayrıca  birkaç hafta önce yönetim 
programını sunması gereken otoriter 
bir başbakanın keyfi davranışının bir 
yansımasıdır” dedi.

Muhammed KAYA

SEYYAHLARIN 
GÖZÜYLE 
OSMANLI  

TOPLUMUNDA 
RAMAZAN

Peygamberimiz döneminden itibaren sabır 
ve türlü fedakarlıklar ile tutulan oruç ve 
büyük bir çoşku ile kutlanan bayramlar 

Osmanlı Devleti’nde de aynı sabır ve coşkuyla 
devam etmiştir.Osmanlı Devleti’nde Ramazan 
ayına ve Ramazan Bayramı’na özgü yaşananlar 
seyyahların ilgisini çekmiş ve Türk 
toplumundaki Oruç,bayram ve iftar sonraları 
yapılanların kaleme alınarak günümüze kadar 
ulaşmaları sağlanmıştır. 
    Evliya Çelebi Osmanlı’da ramazan 
konusunu şehir şehir ele almış her şehrin 
kendine has özelliklerinden bahsetmiş ve seya-
hatnamesinde bu konuya geniş bir yer 
vermiştir. Genel olarak  anlattıklarına göre  ise 
Ramazan aylarında şehirlerde binlerce fişek 
atılırmış.Terk edilmiş yüksek kalelerde bile bu 
mübarek ayın gelişini haber verip müjdelemek 
için siyah barutlar saklanır; her yerde kandiller 
yanar, etraf ışıl ışıl aydınlatılırmış.Evliya Çelebi 
Seyahatname’de Ramazan pidesini de üstü 
anason, çörek otu, badem, safran, haşhaş gibi 
şeyler dökülerek kaplanmış, beyaz undan katık 
olarak anlatıyor.İftar vakti geldiğinde mahalle 
aralarındaki küçük fırınlardan yayılan 
muhteşem koku ise insanda müthiş bir tesir 
bırakır,mahalleli pideleri bitmeden almak için 
erkenden fırın kapısında sıraya 
girermiş.Misafire hediye yani diş kirasından da 
bahseder. 
      Türklerin Ramazan Bayramını anlatan 
Fransız seyyah Nerval;“Türklerin Ramazan 
bayramı bizim yılbaşı bayramımıza 
benzer.“Bayram sabahı, güneş doğarken, 
gemilerden ve bütün hisarlardan atılan toplar 
şehri inletti. Bin minareden yükselen ezan ses-
leri her tarafta yankılandı.Büyük şaşalı bir 
merasim yapıldı.Merasimden sonra herkes bir-
birinin elini öptü.”der. 
    1553 ve 1554 yıllarında İstanbul’u ziyaret 
eden Alman seyyah Dernschwam anılarında 
İstanbul Ramazanları hakkında şöyle bahset-
mektedir:“30 Temmuz 1554’de Türkler 
İstanbul’da oruç tutmaya başladı.29 
Temmuz’da Ay’ı gördüler. Herkesin bundan 
haberi olsun diye minarelere kandiller asıldı. 
Yağmur ve rüzgâr zarar vermesin diye de üst-
lerini örttüler. Bu kandilleri akşam yakıyorlar 
ve tüm gece boyunca yanıyor. Akşama kadar 
hiçbir şey yemiyorlar ve akşam yıldızlar 
görününce de ne bulursa yiyorlar. Yemek 
ayrımı yapmıyorlar. Ertesi gün açlığa taham-
mül edebilmek için biraz uyuyup kalktıktan 
sonra tekrar yemek yiyorlar. Türklerin bu 
tuttukları oruç Yahudilerin orucuna benziyor. 
Akşama kadar bir şey yemeyip akşam olunca 
da gündüz yemedikleri şeylerin hepsini gece 
boyunca yerler. Toplumda oruç tutmayan 
Müslümanlar da vardı. Sınırda yaşayanlar ve 
savaş zamanı askerler oruç tutamayan maz-
eretli kimselerdi. 
       1573 de İstanbul Ramazanına tanık olan 
seyyah Gerlach ise:“Gökte Yeniay’ın görülmesi 
ile başlayan Ramazan bir ay sürüyor. 
Müslüman Türkler bütün gün boyunca bir şey 
yemez ve içmezler. Akşam vakti camilerin 
minareleri çevresinde bir taç gibi dolanan 
kandiller yanıncaya kadar tamamen aç gezerler. 
Kandiller yandıktan sonrada bütün gece yiyip 
içerler. Kandiller yanınca sokaklarda bir 
bağrışma kopar ve dilenciler sokaklara 
dökülerek evden eve dolaşır yiyecek ve para 
isterler.Bazıları da beş altı kişilik topluluklar 
halinde bütün oruç ayı boyunca geceleri sokak 
sokak gezer.Zengin kişilerin evi önünde nefesli 
sazlar ve vurmalı çalgılar eşliğinde şarkılar 
söyler.Aralarından biri şarkı söyleyerek veya 
zurna çalarak girizgâhla başlar, diğerleri de 
buna katılır.Ramazan minarelerde yanan 
kandillerle ilan edilir. Sene boyunca sadece 
düğünlerde ziyafetler veren Türkler, Ramazan 
ayının on beşinden sonra Devlet ricalinin iftar 
davetlerinin şaşaası 
büyüktür.”Gerlach’ın“Büyük Bayram” olarak 
adlandırdığı Ramazan bayramı, “Küçük 
Bayram” olarak adlandırdığı ise kurban 
bayramıdır. 
   1575 yılının Ramazanını gözlemleyen Alman 
seyyah Schweigger ;“Oruç zamanı yılın bolluk 
ve bereket içinde geçen bir dönemidir. Bu yüz-
den Türk halkı Ramazan’ı büyük bir hevesle 
bekler. Bir ay süren oruç ayında Türkler yemek 
ve sudan kesilir, gökyüzünde yıldızlar 
görününceye kadar bu açlık devam eder. 
Camilerin balkonunda tahta fenerlerin içinde 
kandil aydınlatması asarlar. Bir ip yardımıyla 
iki minare aradı görkemli yazılar asarlar. Bu 
ayda çocuklara, yaşlılara, hastalara gereksinim-
leri olduğu kadar yiyip içme fırsatı verilir. Bu 
bereket ve bolluktan sadece insanlar değil, hay-
vanlarda nasiplenir. Kedi köpeklere de sadaka 
verilir. Şehzade Mehmet Camiinin önünde her 
gün ikindi vakti otuz kırk aç ve perişan kedi 
toplanır. Türkler buraya gelerek onlara et ve 
ciğer parçaları atar. Bu onlar için büyük bir 
sadaka niteliğindedir. Zayıf olan hayvanlar 
bunları yer. Bazı kişiler kafesteki bir kuşu satın 
alıp onu serbest bırakarak sevap kazanmaya 
çalışır. 
    1610-1620 yılları arasında İstanbul’da kalan 
İngiliz Robert Withers Anadolu’da geçen 
Ramazanlarını şöyle anlatır:“Türkler Ramazan 
ayında oruç tutar. Gündüzleri bir şey yemez ve 
içmezler. Akşam namazından sabah namazına 
kadar geçen sürede istediklerini yer ve içerler. 
Akşam olduğu vakit minarelerin etrafını 
çevreleyen ışıklar yakarlar. Bu ışıklar sabaha 
kadar yanar. Ramazan ayında gündüzleri 
açıktan bir şey yemek içmek yasaktır Türkler 
Ramazan ayında önemli kişilerin türbelerini 
ziyâret ederler. Kurbanlar keserek kurban 
etlerini dağıtırlar.

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya’nın Transilvanya 
bölgesinde “Drakula Şatosu” 
olarak da bilinen Bran Kale-

si'nin çevresinde yeni tip korona 
virüs salgını ile mücadele kapsa-
mında aşı merkezi kuruldu. İnsan-
ları aşı olmaya teşvik etmek amacı 
ile Bran Kalesi yakınlarında kuru-
lan aşılama merkezinde, mayıs ayı 
boyunca her hafta sonu randevu-
suz aşı yapılacağı kaydedildi. Mer-
kezde aşılananlara “aşı diploması” 
verileceği ve Bran Kalesi'nde bulu-
nan işkence odalarına ücretsiz giriş 
hakkı tanınacağı bildirildi. Yetkili-
ler, Bran Kalesi’nde aşı olmak iste-
yen yabancıların yoğun ilgisi ile 
karşı karşıya kaldıklarını ancak aşı 
kampanyasının sadece  Ro-
manya’da ikamet edenler için ge-

çerli olduğunu belirtti. Bran Ka-
lesi’nin 1897 yılında kaleme alınan 
ve daha sonra sinemaya da uyarla-
nan dünyanın en ünlü gotik, korku 
tarzı kitaplarından biri olan “Dra-
cula”nın yazımında İrlandalı Bram 

Stoker’a ilham kaynağı olduğu id-
dia ediliyor. Romanya’da bugüne 
kadar 1 milyon 67 bin 887 Kovid-
19 vakası kaydedildi, 29 bin 135 
kişi virüs nedeniyle hayatını kay-
betti. (AA)

Romanya’nın Transilvanya bölgesinde “Drakula Şatosu” 
olarak da bilinen Bran Kalesi'nin çevresinde yeni tip korona 
virüs salgını ile mücadele kapsamında aşı merkezi kuruldu

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya Cumhurbaşkanı 
Klaus Iohannis, pazar 
yerleri ve toplu taşıma 

istasyonları hariç, açık havada 
maske takma zorunluluğunun 
kaldırıldığını açıkladı. Iohan-
nis, Cotroceni Sarayı’nda yap-
tığı basın toplantısında, yeni 

tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle uygulanan so-
kağa çıkma yasağının kaldırıl-
dığını, tüm mağaza ve iş yerle-
rinin normal çalışma düzenine 
döndüğünü söyledi. 1 Hazi-
ran'dan itibaren açık havada 
en fazla 70 kişi, kapalı alanlar-
da da en fazla 50 kişi ile düğün 
ve etkinliklerin yapılabileceği-
ni de aktaran Iohannis, hazi-

randa rahatlayıp ağustosta tek-
rar kapanma yaşamak isteme-
diklerini, bu nedenle salgında-
ki bulaşı oranına bakarak son-
bahar için yeni kararlar alabi-
leceklerini ifade etti. Roman-
ya'da son 24 saatte yeni vaka 
sayısı 835 olarak açıklandı, 
19,5 milyon nüfuslu ülkede 3 
milyon 800 kişi Kovid-19 aşısı 
oldu. (AA)

Bran Kalesi’nde korona  
aşılama merkezi kuruldu

Romanya'da maske  
zorunluluğu kalktı

Gümülcine’de sokağa  
çıkma yasağı kalktı

Kosova’da aşı  
tartışmaları…

Mustafa KÖKMEN

DİPLOMASİ  
İLE DİK DURUŞ  

NET DURUŞ

Müslümanların bu sükûneti ne 
içindir?  Arap Birliği 
Örgütünün içerisinde gerçek-

ten "Arap Birliği" var mıdır? İslam 
İşbirliği Teşkilatı içerisinde hakikatli bir 
"İslam Birliği" var mıdır?  Bugün hala 
daha ortak bir paydada buluşup ortak 
bir tutum ve davranış sergilenmesi niçin 
çok güçtür? Avrupa Birliği ülkeleri ile 
kusursuz ilişkiler kuran ve Batı'nın 
güçlü Uluslararası Örgütlerine üye olan 
ve onlar içerisinde varlığını koruyan 
Müslüman devletler niçin Filistin mev-
zusunda birlik olamamaktadır? Filistinli 
Müslüman kardeşlerimizin hakikaten 
yanında olabilmekte miyiz? 
 
      Son bir haftadır yabancı basında 
geniş bir yer bulan, Dünya'nın farklı 
yerlerinden Filistin’e destek amaçlı pro-
testo ve tepkiler içerisinde ABD, 
İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya gibi 
devletler bulunmaktayken Müslüman 
halk ve devletler ise zavallıca izlemek-
tedir. İsrail'in bu zalimliğine karşı  
Savaş ve fiziki müdahalenin yanı sıra 
bu konuya bilimsel bir bakış açısıyla 
bakılmalı ve Uluslararası İlişkiler 
Bilimi ile analizler yapılmalıdır. 
Nitekim bugün barış en büyük diploma-
si yöntemidir. Çünkü diplomasi bir 
müzakere sanatıdır ve en etkili dış poli-
tika enstrümanıdır. 
 
       Türkiye'nin liderliğinde Filistin 
sahiplenilse de güçlü bir baskı grubu 
yoktur ve Filistin halkının hakkını savu-
nabileceği bir diplomasi baskısı kurula-
mamaktadır. Arap Birliği ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı etkisiz kalmakta ve 
karar etkileyici ortak tutum ve politika-
lar üretememektedir. Mahmut Abbas 
yönetiminde Filistin diplomasi üretmek-
te ve kendi haklarını savunmaya çalış-
maktadır. Nitekim 2012 yılında BM 
tarafından Gözlemci Statüsünde Devlet 
olarak kabul edilen Filistin ellerindeki 
imkanlar dahilinde dış politika ve diplo-
masi üretmeye başlamıştır ve İsrail'in 
yapacağı hukuksuz işgalleri BM'ye bil-
direbilmektedir. Uluslararası Ceza 
Mahkemesi İsrail'in çekindiği ve keyfi 
davranmasını kısıtlayan bir mahkeme-
dir. BM'nin açıklaması üzerinde  
İsrail'in günlerdir yaptığı zulümler bir 
savaş suçu ve savaş nedenidir. Kutsal 
değerlere saldırılar ile başlayan olaylar 
insanlık suçuna dönüşmeye başlamıştır 
ve çocuklar, kadınlar, siviller katledil-
miştir. Filistin halkının ve devletinin 
haklarını savunmakta yetersiz kalması 
dolayısıyla Türkiye, 
Cumhurbaşkanımızın duruşu ve gücüyle 
yoğun mesai harcamaktadır. Tüm dün-
yanın gözü önünde 21. Yy. İlk çeyre-
ğinde insanlık suçu işlenmektedir. Bu 
zulme, hukuksuzluğa, hainliğe yaklaşık 
bir asırdır Dünya sessiz kalmakta ve bir 
çözüm sunmamaktadır. Filistin 
Devletinin ve halkının haklarını 
Birleşmiş Milletler korumalı ve garan-
tör Uluslararası Örgüt olmalıdır. Filistin 
Gözlemci Statüsü ile de olsa BM'ye üye 
bir devlettir.  İsrail'in Orta Doğu'da 
merhamete yer yok mottosuyla hukuk-
suz işgalinin karşısında BM durmalıdır. 
Şayet Türkiye'nin veya bir başka devle-
tin tek başına müdahalesi yerine güçlü 
bir uluslararası örgüt nezdinde ortak bir 
tutum ve davranış sergilenmesi doğru 
olacaktır. İsrail ile tüm Müslüman dev-
letlerin İlişkileri kesmesi, karşılıklı 
bağımlılığın sona ermesi ve İsrail üze-
rinde diplomatik bir baskı kurulabilmesi 
kuşkusuz İsrail'in yapacağı eylemlerde 
etkileyici olacaktır. Ancak İsrail'i bir 
asırdır kınayarak görmekteyiz ki, 
İsrail'e yaptığı saldırılarda hem özgüven 
vermekte hem de Filistinli kardeşlerimi-
zi bu zulümden kurtaramamaktayız. 
 
       Sonuç olarak, İsrail'e en iyi tepki 
ve baskı diplomasi ile Köşeye 
Sıkıştırma Politikası olacaktır. 
Dolayısıyla Türkiye öncülüğünde bu 
zalimliğe engel olunacaktır. 
Diplomasinin tıkandığı ve krize girdiği 
yerde Türkiye kuşkusuz gereken cesare-
ti gösterecek ve müdahale edecektir. 
Kazanan elbet biz olacağız... Zafer 
İslam'a inananlarındır.
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