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‘DenDias yürek
yemiş galiba’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan
mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından
yapılan ortak basın toplantısında gergin anlar yaşandı

Türkiye Maarif Vakfı
Balkanlar’a yayılıyor
¥ TÜRKİYE Maarif Vakfı ile
Üsküp'teki FON Üniversitesi
arasında üniversite kampüsü-

nün 10 bin metrekarelik bölümünün satın alınması için
anlaşma imzalandı. n 8’de

Srebrenitsa anneleri
için iftar kampanyası
¥ SREBRENİTSA İslam
Birliği Meclisi, başlattığı
kampanyayla ramazan
ayı boyunca Bosna'daki
savaşta 8 binden fazla
Boşnak erkeğin katledil-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çavuşoğlu’nun
gereğini yaptığını belirtirken, Yunanistan’ın Başmüftü
atama hakkının olmadığını bir kez daha dile getirdi

¥ İKİ bakan, Doğu Akdeniz, azınlık hakları, Ege'deki
kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması, göçmenler konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Buraya çıkıyorsunuz
basının önünde Türkiye'yi

suçlamaya kalkıyorsunuz.
Bunları kabul etmem mümkün değil. Bizim attığımız
adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuyu
kendi aramızda mutabık kaldığımız halde buraya gelip
Türkiye'yi suçlarsanız bunla-

rın cevabını vermek durumunda kalırım" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da tartışmayı yorumladı, Çavuşoğlu’nun
gereğini yaptığını dile getirirken Yunanistan’ın Başmüftü atama hakkının olma-

dığını bir kez daha dile getirdi. Dendias’a bir tepki de
Batı Trakyalı soydaşlardan
geldi. Açıklamada “Batı
Trakya’da yaşayan azınlık
Türk’tür ve Türk olarak yaşamaya da devam edecektir”
denildi. n 5’te

AHMİÇİ KATLİAMI'NIN
kurbanları unutulmadı

¥ BOSNA Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez
şehri yakınında
bulunan Ahmiçi
köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma
Konseyi (HVO)
birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi. n 5’te

SARAYBOSNA’DA
salgınla mücadele
PROTESTO EDİLDİ
¥ BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip korona virüs (salgınıyla mücadelesinin
yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto
gösterisi düzenlendi. n 10’da

diği Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybeden onlarca anneye iftar
sofrası kuracak. n 5’te

SIRBİSTAN İLE TÜRKSOY
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPTI
¥ ULUSLARARASI Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sırbistan Kültür Bakanlığı arasında
kültür alanındaki iş birliğini
güçlendirmek
için protokol imzalandı. n 8’de
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YTB’den Kosova’da
medyanın yeni dili
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “YTB İletişim Akademisi", Kosova, Arnavutluk ve Makedonya’dan
medya mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Akademi kapsamında
alanında uzman gazeteciler ve akademisyenler, kardeş coğrafyadan medya mensuplarına "Medyanın 'Yeni' Dili" başlığı altında seminerler verdi
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

FATİH HAMAMI
AÇIKLAMASI

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki vatandaşların yoğun olarak
yaşadıkları ülkelerdeki medya
ağının güçlendirilmesi ve diaspora medya ağının koordineli bir şekilde daha etkin yapıya kavuşması için her yıl
“YTB İletişim Akademisi"
programları düzenliyor.
"Medyanın Yeni Dili" üst başlığıyla belirlenen Akademi
Programı, Kuzey Makedonya,
Kosova ve Arnavutluk’tan 12
medya kuruluşundan 20 gaze-

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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tecinin katılımıyla online olarak yapıldı. Üç gün süren
programda alanında uzman
medya mensupları, gazeteciler
ve akademisyenler çeşitli konu
başlıklarında sunumlar aktardı. Sunumların ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise
uzman gazeteciler tecrübe
paylaşımında bulundu. Akademi kapsamında katılımcı
basın mensupları Medipol

Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, TRT Dijital Haberler Yayın Şefi Ogün Öcek, Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak
Altun, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar,
Reuters Foto Editörü Murad
Sezer, AA Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar,

AA Görsel Haber Yayın Yönetmeni Hasan Öymez gibi
uzman isimlerin seminerlerini
dinleme imkanı buldu. Seminerlerde Yeni Medya ve Kültürlerarası İletişim, Medyanın
Yeni İmtihanı Fake News, Dijital Kültür ve Medya, Algı Çağında Görüntü, Kitle İletişiminde Anlam Yaratma ve benzeri birçok kritik başlık birlikte değerlendirildi. (AA)

TİKA'dan İskendaray’da gıda
ve hijyen malzemesi dağıtımı
İSKENDERAY
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T

İKA, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Kosova’daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi
yardımında bulunuyor. Kosova'da görev yapan çeşitli kuruluşlar aracılığıyla ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılacak yardım paketlerinin
dağıtımı İskenderay Belediyesi'nde devam etti. Belediye binası
önünde düzenlenen dağıtımda,
AA muhabirine açıklamalarda
bulunan İskenderay Belediye
Başkanı Bekim Yaşari, TİKA’nın
Kosova’da faaliyete başladığı ilk
günden itibaren İskenderay Belediyesi ile birçok alandaki ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu söyledi. Yaşari, “Ülkemizin
kurtuluşu için savaşta olduğumuz zor yıllardan beri vermiş olduğu tüm yardımlar için ve bugün ülkemizin gelişiminde
verdikleri yardımlardan dolayı,

İskenderay Belediyesi adına TİKA’ya ve TİKA aracılığıyla Türk
milleti ve devletine teşekkür etmek istiyorum. İki kardeş halk
olarak umarım iş birliğimiz daha
da artar.” ifadelerini kullandı.
TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer de bu yıl ramazan ayı
yardım faaliyetlerini "Erenler
Sofrası" adı altında düzenlediklerine işaret ederek, "Türkiye

Cumhuriyeti ve Türk halkı her
zaman olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da Kosova halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi. Kosova'nın
İskenderay, Mamuşa, Vıçıtrın,
Mitroviça belediyelerinde ihtiyaç
sahiplerine yönelik başlayan dağıtımlara önümüzdeki günlerde
Prizren ve Dragaş belediyelerinde devam edilecek. (AA)

Rusya'nın "Kosova bayrağı" itirazı
BMGK toplantısını askıya aldırdı
BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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MGK toplantısını askıya
aldırdıBirleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’ndeki
(BMGK) Kosova toplantısı,
Rusya'nın ekranda bu ülkenin
bayrağının görünmesine itirazı
nedeniyle askıya alındı.
BMGK'nın sanal ortamda yapılan Kosova oturumunda, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ülke olarak tanımadığı Kosova'nın bayrağının Dışişleri Bakanı Donika Gervalla'nın ekra-

Priştine Belediyesi’nden

nında görünmesine karşı çıktı.
BM Güvenlik Konseyi üyesi 8
ülkenin Kosova'yı tanımadığını
belirten Polyanskiy, ülke bayrağının ekrana yansımaması talebinde bulundu. Rusya'nın bayrak itirazı toplantının bir süre
askıya alınmasına
neden oldu. BM
Güvenlik Konseyi Nisan ayı dönem başkanlığını
yapan Vietnamlı
Büyükelçi Dang
Dinh Quy ise daha sonra sanal

oturumda Kosova bayrağının
kalabileceği açıklamasını yaparak, toplantıyı yeniden başlattı.
Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat
2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 117 ülke
tarafından tanınıyor. (AA)

riştine Belediyesi TİKA’nın Büyük Hamam olarak bilinen
Fatih Hamamı’nın restorasyon projesinin iptal
edilmediğini duyurdu.
Kültür Gençlik ve Spor
Bakanı’nın medya danışmanının projenin askıya
alındığını belirtmesi ardından, Priştine Belediyesi’nden açıklama geldi.
Belediye, TİKA ile hamamın restorasyonu konusunda yapılan anlaşmanın
iptal edilmediğini duyurdu. Priştine Belediyesi
tarafından yapılan açıklamada, restorasyona ilişkin
Kosova Tarihi Eserleri Koruma Enstitüsü’nün kararının şikayet komisyonu
tarafından iptal edilmesinin, projenin de iptal edildiği anlamına gelmeyeceği vurgulandı.
www.kosovaport.com si-

tesinin haberine göre;
açıklamada ayrıca, “Kararın iptali, bazı medyalarda yazıldığı gibi Priştine Büyük Hamamı’nın
adından değil, projedeki
diğer bazı teknik sorunlardan kaynaklanıyor.
Kültür, Gençlik ve Spor
Bakanı Medya Danışmanı
dün projenin askıya alındığını medyaya açıkladı.
Kültür Bakanlığı Komisyonu ise kararının iptal
edildiğini açıkladı, bu da
projenin reddedildiği anlamına geliyor. Askıya
alma, komisyon kararı yazılı olmadığı sürece projenin gözden geçirilebileceği ve tamamlanabileceği
anlamına gelir. Birbiriyle
çelişen bu ifadeler konusunda en kısa zamanda
açıklama yapılmalıdır. Belediyenin söz konusu kararı medyalardan öğrenmesi ve kamuoyunun
yanlış bilgilendirilmesi
endişe vericidir” denildi.
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Çavuşoğlu: Gerginliği
2
artırmak istemezsiniz

KARADENİZ'DE
UKRAYNA
RUSYA
GERİLİMİ

Mustafa KÖKMEN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında gergin anlar yaşandı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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ürkiye ile Yunanistan
arasında yeniden başlayan istikşafi görüşmelerden ve toplantılardaki
pozitif atmosferden memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önkoşulsuz olarak diyaloglarımızı sürdürmek, ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.
Daha sonra söz alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias ise "Türkiye, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse masada olan önlemler
(yaptırımlar) gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu bu sözlere, "Ben
konuşmamda Yunanistan'ı
itham edici bir söylemde bulunmadım. Dendias maalesef ülkeme dönük olarak son
derece kabul edilemez ithamlarda bulundu" diyerek
tepki gösterdi. Çavuşoğlu,
"Buraya çıkıyorsunuz basının önünde Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Bunları kabul etmem mümkün değil. Bizim attığımız adımlar
da haklarımızı korumaya
yöneliktir. Bu konuyu kendi
aramızda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız bunların
cevabını vermek durumunda kalırım" diye konuştu.
Türkiye'nin kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmediğini belirten Çavuşoğlu,
"Gerginliği sürdürürseniz
biz de sürdürürüz" dedi.

‘DOĞU AKDENİZ’
Dendias konuşmasında
"Türkiye ile birlikte pozitif
gündem oluşturabiliriz ekonomik anlamda. İlişkilerimizi ilerletebiliriz. Olumsuz

havayı ortadan kaldırabiliriz" diyerek, Kıbrıs konusunda "kabul edilen yegane
çözümün iki toplumlu federasyon çözümü" olduğunu
belirtti ve ekledi:
"Yunanistan, Türkiye'nin AB
üyeliğini destekliyor. Vize
serbestisi gibi konuları ele
almaya hazırız. Ancak ihlal
edilemez bir kural var, bu
da bütün ülkelerin toprak
bütünlüğüne saygı göstermekten geçer. Türkiye bizim
egemenlik haklarımızı ihlal
etmeye devam ederse, bunu
tekrarlarsa o zaman masada
olan önlemler gündeme gelecektir."
Çavuşoğlu'nun tepki göstermesinin ardından tekrar söz
alan Dendias, "Tahmin ettiğim kadarıyla senin çalışma
arkadaşların kraldan daha
fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam. Türkiye hem Ege hem de Doğu
Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor. Biz bunları ilk kez dile getirmiyoruz" dedi.

LOZAN
ANTLAŞMASI
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın
"Türk azınlığı" kabul etme-

yip sadece "Müslüman azınlık" tanımı kullanmasını
eleştirerek "Biz Rum Ortodoksları kabul ediyoruz.
Ama sizin Yunanistan'daki
Türk azınlığa 'Sen Türk değilsin Müslümansın' demeniz uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Dendias ise cevaben "Azınlıklar konusunda bunu Lozan Anlaşması
söylüyor, biz söylemiyoruz.
Bu Türkiye'nin hoşuna gidebilir, gitmeyebilir" diye konuştu. Çavuşoğlu, Lozan
Antlaşması'nın Ege adaları
için silahsızlanma statütüsü
de getirdiğini belirterek
"Bunları da ihlal ediyorsunuz. Ege konularında, hava
sahası konusunda, adaların
silahsızlandırılmış statüsü
konusunda mahkemenin
(Avrupa Adalet Divanı) yetkisini tartışmıyorsunuz. Burada karşılıklı suçlamalara
girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey
var" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı konuşmasında
ayrıca Ayasofya'nın ve Kariye manastırının camiye dönüştürülmesi konusunu ve
"mülteci konusunun Türkiye
tarafından kullanılmasını"
gündeme getirdiğini belirtti.
Çavuşoğlu ise buna karşılık

olarak, "Göç konusunu ne
Avrupa ne de Yunanistan'a
karşı kullanmadık. Sizin 4
yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi, Türkiye üzerinden
gitmeyenleri nasıl denize attığınızı anlattık" diye konuştu. Türkiye'nin Libya ile anlaşmasına yönelik Dendias'ın eleştirilerine Çavuşoğlu, "Libya ile olan anlaşmalarda tabii ki aynı düşünmüyoruz. AB Komisyonu'nun
bunu kınaması bir şey ifade
etmez. AB Komisyonu'nun
ne dediği bizim umrumuzda
değil" dedi.

SERT TEPKİ
Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias’ın, Ankara
ziyaretinde Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığın
kimliğine ilişkin kullandığı
ifadeler, azınlık kurum ve
kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulunca
(BTTADK) yayımlanan duyuruda, Dendias’ın, Ankara
ziyareti sırasında Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında dile getirdiği Batı
Trakya azınlığıyla ilgili ifa-

delerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. BTTADK
duyurusunda, Ankara’daki
basın toplantısında 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye
ve Yunanistan’da karşılıklı
bırakılmış azınlıkların gündeme geldiği belirtilerek,
"Dışişleri Bakanımız Sayın
Dendias’ın azınlığımızın
Türk kimliğini inkarı tarafımızdan kabul edilemez.”
ifadelerine yer verildi. Merkezi İstanbul’da bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğince (BTTDD) yapılan açıklamada, Dendias’ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya Türk Azınlık ile ilgili söylemleri kınandı.
BTTDD Başkanı Necmettin
Hüseyin imzası ile yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Küstahça söylemler, dostane ilişkilerin kurulmasını engeller. Bu tutum akıl tutulmasının en somut örneğidir.
Kendisine cevabımız nettir.
Batı Trakya’da yaşayan
azınlık Türk’tür ve Türk olarak yaşamaya da devam
edecektir.”
Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu da
yaptığı yazılı açıklamada,
Yunan Dışişleri Bakanı'nın
Ankara ziyareti sırasında
Batı Trakya Azınlığı’nın
Türk kimliğini inkar ederek
en temel insan hakkını hiçe
saydığını kaydetti.
Habipoğlu açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
"Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkemiz
bizlerin kendimizi 'Türk'
olarak tanımlamamıza izin
vermeyerek en temel insan
haklarını hiçe saymaktadır.
Ülkemiz yöneticilerinin kimliğimizi inkar politikası bizim Türk olduğumuz gerçeğini asla değiştirmeyecektir." (AA)

AHMİÇİ
28 YILDIR
GÖZYAŞI
DÖKÜYOR
VİTEZ - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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Şehit annelerine

İFTAR YEMEĞİ
SREBRENİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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rebrenitsa İslam
Birliği Meclisi, başlattığı kampanyayla ramazan ayı boyunca
Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak erkeğin
katledildiği Srebrenitsa
Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya
da erkek kardeşlerini
kaybeden onlarca anneye iftar sofrası kuracak.
Kampanyayı başlatanlardan Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, Bosna
Hersek genelinden iste-

yen herkesin katılabileceği kampanya ile Srebrenitsa annelerinin yanı
sıra şehirde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere de yardım eli uzatacaklarını
söyledi. Yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle
kalabalık iftar sofralarının imkansız hale geldiğini anımsatan Pestalic,
"Halihazırda iftarlık
ulaştırdığımız 21 kişi
var. Hayırseverler kampanyaya kulak verirse bu
rakam yükselecektir" diye konuştu. Pestalic,
Srebrenitsalı imam Ahmet Hrustanovic ile baş-

lattıkları kampanyanın,
Srebrenitsa anneleri ve
şehirdeki yaşlılara kimsesiz olmadıklarını göstermeyi amaçladığının
altını çizdi. Srebrenitsalı
Müslümanların ramazan
ayını coşkuyla karşıladığını aktaran Pestalic,
"Teravih namazları şehrin on noktasında kılınıyor. Bunlardan biri Srebrenitsa Anıt Merkezi.
Srebrenitsa anneleri, yıllardır teravih namazlarını Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen yakınlarıyla kılıyor" ifadelerini
kullandı. (AA)

osna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil
için anma töreni düzenlendi. Yeni
tip korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde katılımın düşük tutulduğu törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi
Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek
Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic
ve Demokratik Eylem Partisi
(SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile kurbanların yakınları
katıldı. Ahmiçi köyünün imamı
Mahir Husic, burada yaptığı açıklamada, katliamın asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak,
"Aradan 28 yıl geçmesine rağmen
öldürülen 24 kurban hala kayıp,
cesetlerine hala ulaşılamadı. Nereye gömüldüklerini bilmiyoruz."
diye konuştu. Husic, kayıp kurbanların yerini bilenlerin vicdanlarının sesine kulak vererek, insanlık adına bu bilgiyi yetkililerle

014 yılında Rusya'nın Kırım'ı tekrar ilhak etmesi üzerine bozulan
Ukrayna - Rusya ilişkileri ve çatışmaların beraberinde getirdiği gerilimler,
Karadeniz bölgesinde Türkiye'nin de
yakından şahit olduğu ve müdahil olmak
durumunda kaldığı bölgesel bir sorundur. Nitekim Rusya bir Sovyet geleneği
olan yayılmacı ve tehditkar politikasını
sürdürmektedir. Donbas sınır hattında
bir süredir var olan gerilim hat safhaya
çıkmış ve Küresel politikanın dikkatini
çekmiş durumdadır. Ukrayna, Rusya'ya
karşı NATO'dan destek istemiştir. Özellikle iki tarafla da diplomatik diyalog
kuran Türkiye bir NATO ülkesi olarak
iki ülke arasında arabulucu tavır sergilemiştir. Öncelikle Türkiye'nin Ukrayna
ordusuna sağladığı askeri teçhizat, Siha
ve Bayraktarlar ile bir bakıma Ukrayna
daha özgüvenli ve temkinli hareket etmektedir. ABD mevzunun ilk gününden
beri Ukrayna'ya desteğini ifade etmiştir.
Bu anlamda ABD ve NATO ekseninde
Ukrayna sahiplenilmiştir ve Güçlü
Rusya karşısında dengeleme politikası
gerçekleşmiştir.
Tarih boyunca Karadeniz'e ve Sıcak sulara inme hayali Rusya'nın belirttiği ve
istediği bir durumdur. Tarihte bir çok
kez Kırım'ın hakimiyeti el değiştirmiştir.
Rus imparatorluğu, Sosyalist Ukrayna
Devleti ve Osmanlı Devleti uzun yıllar
Kırım'ı yönetmiştir. Ancak dost olarak
yaklaştığı her devletin topraklarından ve
sahip olduklarından talepte bulunan ve
planlar yapan Rus geleneği Kırım'ı da bu
bakışıcısı ile ilhak etmiştir. Bu hukuksuzluğun ve yayılmacılığın önü kesilmelidir. Türkiye bu konuda ilk günkü
duruşu ile Ukrayna'yı desteklemektedir.
Kırım, Türkiye için Ukrayna'ya aittir.
21. yy. henüz büyük savaşların olmadığı
ve Uluslararası Sistem içerisindeki mevcut düzenden memnuniyet duyulduğu
bir haldedir. Bu denge ve düzenden Küresel Güç Devletler hoşnut olduğu sürece köklü bir sorun var olmayacaktır.
Sonuç olarak Karadeniz Bölgesi gerek
Türk boğazları gerek jeopolitik anlamda
stratejik bir konumdur. Ve Rusya'nın Kırım'ı hukuksuzca ilhak etmesi kabul edilemez bir durumdur. Türkiye'nin iki ülke
arasında arabulucu rolü ile bölgesel ve
küresel sorunlar üzerinde söz hakkı olduğu görülmektedir. Türkiye, sınırlarında sorun ve çatışmalar
istememektedir. Ve kurduğu diplomasi
ağı ile ilişkilerini geliştirmeye, bölgede
proaktif çözümler üretmeye devam etmektedir.

paylaşması çağrısında bulundu.
Kurban yakını Edib Zlotrg, katliamın yaşandığı gün Vitez şehrinde
ağabeyi ve eşini kaybettiğini aktararak, "Evlerinde katledildiler. Üç
çocukları vardı. Yaşananlar asla
unutulmamalı, asla affedilmemeli.
Hayat devam ediyor, bu insanlarla yaşamak zorundayız. Komşu
olsak da onları asla savaştan önceki gibi sevemeyiz." ifadesini kullandı. Katliamdan kurtulan Enisa
Mulic de o sırada henüz 14 yaşın-

da olduğunu anlatarak, "Ahmiçi'de amcamı, yengemi, üç kuzenimi kaybettim. Biri 8, biri 6 yaşındaydı, en küçükleri ise 3 aylık bebekti. Uyudukları sırada evleri yakılarak öldürüldüler." şeklinde
konuştu. Yakınlarının cesetlerine
2005'te ulaştığını ve cenazelerini
ancak geçen yıl toprağa verdiğini
aktaran Mulic, aradan 28 yıl geçmesine rağmen hala ülkenin bölünmesini isteyenlerin var olduğuna dikkati çekti. (AA)

6 Araştırma
BELENE MAĞDURU
MEHMET CAMCI
İsmet TOPALOĞLU

1

984 sonu ve 1985 yılı başı Bulgaristan Türklerinin tarihinde
en karanlık bir dönem olarak
tarihe geçecekti. Bulgar devleti ülkede yaşayan Türk asıllı Bulgaristan
vatandaşların isimlerini silah zoruyla
da olsa değiştirmeye kalkıştı. Bulgar
devleti bu insanlık dışı uygulamaya
“soya dönüş” olarak adlandırmıştı.
Türkler bu insanlık dışı uygulamayı
kabul etmek istemediklerini barışçıl
protestolar düzenleyerek Bulgar devletine ve dünya kamuoyuna Bulgar
olmak istemediklerini haykırmışlardı. İki gün süren barışçıl protestolarda sivillerden oluşan Bulgar
silahlı başıbozukları protestocuları
dağıtmak için acımasız güç kullanarak Kırcaali ilinde iki günde sekiz
masum protestocu acımasızca şehit
etti. Protestoları organize edenler ve
protestolarda yer alanları Bulgar
devleti mahkemelere sevk ederek cezaevlerine attı ve çoğunluğunu da
Tuna nehrinin ortasında bulunan Belene Kampına göndererek tarihten
tescillenmiş ölüm kampına 500
Türkü Bulgar olmak istemedikleri
gerekçesiyle kapadılar.
Mehmet Camcı 1952 yılında Bulgaristan Kırcaali ilinin Mestanlı kasabasına bağlı Bazarlar köyünde
doğdu. Liseyi ilce okulunda bitirdi.
Her Türk gibi askerliğini inşaat ordusunda yaptı. Evlendiğinde Mestanlıya yerleşti iki kız çocuk babası
oldu.
Mehmet Camcı, her Türk çocuğu
gibi Müslüman duygularla yetişen
insanlık dışı uygulamaları kabul edemezdi. Öyle bir şuurla yetişmişti ki
hiç bir zaman Bulgar ismini kabul
etmeyecek ve Müslümanlığından
ödün vermeyecekti. Bu kişi, akıl
almaz şekilde silah zoruyla zorla
isim değiştirme kampanyasına karşı
hayatını riske atarak sesini yükseltti.
Böylece ailesi ile birlikte uzun dikenli acı dolu bir yola girdi. Mehmet
Camcı. Ocak 1985 yılı ilçe Milis
“Polis” dairesinde işkencelerle dolu
sorgusundan sonra mahkeme kararı
olmadan özel milis kararnamesiyle
Tuna nehrinin ortasında bulunan o
meşhur Belene ölüm temerküz kampına götürüldü. Belene Adası’nda
kapalı olan 500’den fazla Türk arkadaşıyla, her şeyden önce soğukla ve
açlıkla mücadele etti. Rejime karşı
kampta düzenlenen açlık grevlerine
katıldı. Türk’tü ve her şeyden önce
Müslüman’dı, Ölüm pahasına da
olsa değerlerinden vazgeçmeyip
ödün vermeyecekti. Mehmet Camcı
türkülere aşık olan biri kampta hit
olan “ANADAN AYRI BABADAN
AYRI BİRDE YARDAN AYRI”
türküsünü dinlemeye usanmadan
“mahkümlar” söylemeye bıkmadan
günde bir kaçkez söyleyerek “mahkumların” yüreklerini su serpmiş
oluyordu.
Uluslararası baskılar neticesinde
Belene ölüm, temerküz kampı kapatılmıştı. Mehmet Camcı çok sevdiği
memleketine Türklerin arasında dönmeyi beklerken rejim onu Türklerin
yaşamadıkları Kuzey Batı Bulgaristan Montana ilinin Lipen köyüne
sürgün edildi.
1989 yılı mayıs ayında Bulgar hükümeti soya dönüş kampanyasına karşı
gelenleri sınır dışı etmeye başladı.
Mehmet Camcı, ailesiyle birlikte
sınır dışı edildiler. Avusturya Viyana Konsolosluğuna sığınmak suretiyle, uçak ile Türkiye’ye gelip
İzmir’e yerleşti. Yürüttüğü hayat
mücadelesi boyunca birikmiş sıkıntılara dayanamayıp, kalbi 12 Nisan
2021 yılı doğduğu var olma mücadelesi verdiği topraklarda Bulgaristan
Kırcaali hastanesinde Allah’ın(cc)
rahmetine kavuştu. Bizler, dost canlısı bir dava arkadaşımızı: toplumumuz ve milletimiz çok değerli bir
evladını daha kaybetti. Sevgili dostumuz ve bir dönem dava arkadaşımız olan Mehmet Camcı’ya
Allah’tan rahmet, kederli ailesine ise
sabır diliyoruz.
Dava arkadaşlarımız birer birer aramızdan ayrılıyorlar, ayrılanlara Allahtan rahmet mekânları Cennet
olsun kalan dava arkadaşlarımıza
sağlıklı nice yıllar diliyorum.
Siyasi mahkûm ve Belene arkadaşları adına İsmet Topaloğlu
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AB'nin Batı Balkanlar'a ilgisi
son dönemde yeniden arttı…
Kosova-Sırbistan meselesinde başrolü ABD'ye kaptırmak istemeyen AB, Rusya, Türkiye ve
Çin gibi ülkelerin de bölgedeki etkisini kırmak amacıyla son dönemde Batı Balkanlar'a yeniden ilgisini artırdı - AB'ye üye olmayı amaçlayan 6 bölge ülkesinin ekonomik kalkınmasına destek amacıyla 9 milyar Euro’luk yardım paketi açıklayan AB, Sırbistan ile Kosova arasındaki meseleyi de bir an önce nihai çözüme ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor

S

ırbistan ile Kosova arasındaki
meselede başrolü ABD'ye kaptırmak istemeyen Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve Türkiye gibi
ülkelerin de bölgedeki etkisini kırmak amacıyla son dönemde Batı
Balkanlar'a ilgisini yeniden artırmaya başladı.
Kosova'yı hala kendi toprağı olarak
kabul eden Sırbistan ile 100 civarında ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova
arasındaki ilişkileri normalleştirmek
amacıyla 2011'den beri ara bulucu
rolü üstlenen AB, son aylarda diyalog sürecini yeniden aktif hale getirdi.
AB'nin uzun süredir taraflar arasındaki belli krizler nedeniyle pasif
olan diyalog sürecini yeniden canlandırmasında ve ipleri yeniden
eline almasında şüphesiz ABD'nin,
Sırbistan-Kosova meselesine dahil
olmak istemesi etkin rol oynadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ev
sahipliğinde 4 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasına imza attı.
İmzalanan anlaşma her ne kadar iki
ülke arasındaki ticareti ve aslında
daha çok bu iki ülkenin İsrail ile ilişkilerini düzenleyen bir anlaşma olsa
da ABD'nin yaklaşık 10 yıldır kendileri tarafından yönetilen bu diyalog sürecine dahil olması AB'de
rahatsızlık yarattı.
Hoti ile Vucic'i ABD dönüşünde
Brüksel'de misafir eden AB yetkilileri, nihai çözüme "birkaç ay içinde"
ulaşmak amacıyla diyalog sürecini
hızlandırma kararı aldı. Hoti ile
Vucic, Brüksel'de yayımladıkları
ortak bildiride, AB entegrasyonuna
bağlılıklarını vurguladı.

9 MİLYON EURO
AB Komisyonu, 6 Batı Balkan ülkesi
için 9 milyar Euro’luk ekonomi ve
yatırım paketini onayladı. Komisyondan yapılan açıklamada, Batı
Balkanlar'da uzun vadede ekonomik iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ülkelerin AB'ye
üyelik sürecine katkı sağlamayı hedefleyen paketin bölge için çok

ile Rusya'nın buradaki etkisinin artması üzerine atılmış bir adım olarak
değerlendirildi.
Rusya'nın Karadağ, Sırbistan ve
Bosna Hersek'te yaşayan Ortodoks
Sırplarla kuvvetli bağlara sahip olması, Türkiye'nin ise özellikle Bosna
Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova'da Müslüman halklarla her
geçen gün güçlendirdiği gönül bağlarının AB'yi rahatsız ettiği belirtiliyor.
1990'lı yıllarda savaşların yaşandığı
ve çalkantılı dönemlerin hala sürdüğü bölgede Rusya, ABD, Türkiye
ve özellikle ekonomik açıdan Çin
gibi rakiplerin etki alanlarını genişletmesini istemeyen AB, zaman
zaman tüm imkanlarıyla yanı başındaki bu bölgeye ilgisini hat safhaya
çıkarıyor.

AB’NİN ENDİŞESİ
önemli olduğu vurgulandı. AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu 6 ülkenin "AB'nin bir parçası" olduğunu
belirterek, paketin AB üyelik yolunda ilerleyen bu ülke halklarına
daha modern, yeşil ve refah
bir ortam sunacağını
söyledi. Paketin
açıklanmasının hemen
akabinde
Kuzey
Makedonya,
Arnavutluk,
Kosova,
Sırbistan,
Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret
eden AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi,
temaslarında daha çok paketin içeriğinden söz ederken ulaşım, enerji,
yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında
yapılacak yatırımlarda kullanılacak
paketin başarılı bir bölgesel iş birliği
sunduğunu belirtti. Varhelyi,
AB'nin Batı Balkan ülkeleri için 20
milyar avro daha bütçe ayırmaya
hazır olduğunu açıklayarak, bura-

daki amacın bölge ülkelerinin ekonomilerinin güçlendirilmesi ve Avrupa'nın diğer ülkelerinin
seviyesine yetişmesi olduğunu kaydetti.

RUSYA VE TÜRKİYE
FAKTÖRÜ
AB yetkilileri,
bugüne
kadar defalarca kez
"Batı
Balkanlar'ın
Avrupa'nın
bir parçası" olduğunu
dile getirirken, bölge ülkeleri de her
fırsatta AB üyeliğini
"stratejik hedef" olarak nitelendirdi.
Ancak bu "karşılıklı sevgi" dışında
AB'nin bölgeye ilgi duymasının en
önemli sebeplerinden biri de bazı
bölge ülkelerinin, Rusya ve Türkiye
ile oldukça yakın ilişkilere sahip olması.
AB'nin 2018'de açıkladığı Batı Balkanlar Stratejisi de o dönemde bölgedeki siyasi analistlerce, Türkiye

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden (IUS) Doç. Dr. Mirsad Karic,
AB'nin ortak bir politikaya sahip olmadığını ve kararlarını oy birliğiyle
almak zorunda olduğunu anımsatarak, Bosnalıların bunu özellikle
1990'lı yıllardaki savaşta kötü tecrübe ettiğini ve Avrupa'nın orta yerinde yalnız başlarına bırakıldığını
kaydetti.
AB'nin, özellikle Rusya'nın Balkan
politikası noktasında net bir çözümü
bulunmadığını söyleyen Karic, Türkiye'nin ise tüm Balkan ülkelerinin
AB ve NATO'ya üyeliğini desteklediğini, bölgede barış ile istikrar istediğini vurguladı.
Karic, diğer yandan bölge ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerinin Rusya'nın çıkarına olmadığının altını
çizerek, bu yolda Rusya'nın Sırbistan'ı ve Karadağ ile Bosna Hersek'teki bazı güçleri kendi
politikaları lehine kullandığını savundu.
Uluslararası ilişkilerde herhangi bir
boş alana müsaade edilmediğini,
zira boş bırakılan alanların hemen
başkalarınca doldurulacağını dile
getiren Karic, "AB de bölgede bunu
gördü. Eğer burada bir boş alan bırakırsa, bunun Rusya, Türkiye ya da
Çin tarafından doldurulacağından
endişe duyuyor. AB, özellikle de
Rusya'yı bu bölgede istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bosna'daki savaşı yaşamış kişilerin
AB'ye hala yeterince güvenmediğine
işaret eden Karic, "Belki gerçekten
iyi niyetliler ama bunu yapacak kapasiteleri de olması gerekir." dedi.
Karic, Avrupa'nın Batı Balkanlar konusunda birlikte hareket edecek
kapasitesi olmadığını savunarak,
"AB, sadece yakın coğrafyasında yeniden çatışma olmamasını ve burada barışın hüküm sürmesini
istiyor." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu’nun 9 milyar Euro’luk ekonomi paketine de değinen
Karic, bu bütçenin kullanımında da
AB'nin bölge ülkelerine kesinlikle
belli şartlar koştuğunu kaydetti.
(AA)
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“Dünyanın en büyük Balkan
Festivali’ni İzmir yapacak…”
İzmir’de yaşayan Balkan göçmenlerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.
Başkan Soyer ziyarette Türkiye ve dünyaya Balkan kültürünü tanıtacak büyük bir festival düzenlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını müjdeledi

Cordelion Taypark Kafe
“Turuncu Çember’de”
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

zmir’deki işletmelerin salgın
sürecine uyumunu kolaylaştırmak
ve İzmir’in güvenli biçimde bu
süreci atlatmasını sağlamak amacıyla
oluşturulan Turuncu Çember
Sertifikası için başvuruda bulunan
Kent A.Ş., tesislerinin hijyenik ve
güvenilir mekanlar haline
dönüşmesini hedeflemişti. Kent
A.Ş’ye bağlı Tersane Kafe, Denizkent
Kafe ve Park Kafe, Karşıyaka’da
Turuncu Çember alan ilk kafeler
olmuştu. Cordelion Taypark Kafe’de
denetimin ardından Turizm Şube
Müdürlüğü Değerlendirme Ekibi
tarafından tam not aldı. Taypark
Kafe’de ekip incelemelerde bulundu.
Ekmeklerin ambalajlı olarak servis
edilip edilmediği, dezenfektan
bulunup bulunmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından
düzenli olarak temizlenip
temizlenmediği gibi 52 kriteri
denetleyen ekip, Taypark Kafe’nin
Turuncu Çember Sertifikası için
gerekli koşulları sağladığını onayladı.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

zmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de
çeşitli derneklerin çatısı altında
toplanan Balkan göçmenlerinin
temsilcilerini ağırladı. Ziyarette
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Genel
Başkan Vekili Hüseyin Paşaoğlu,
Makedonya Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı İlhami Yıldız, İzmir
Bosna Sancak Dernek Başkanı
Abdullah Gül, Bosna Sancak
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Serpil Beyazıt, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilgin

Çelik ve Doç. Dr. Sali Saliji de yer
aldı. Heyet, Balkan kültürünü
daha geniş kitlelere yaymayı
amaçlayan projelerinden, beklenti
ve taleplerinden söz etti.

EL ELE VERİN
Balkan derneklerinin temsilcileri
yaptıkları çalışmaları ve taleplerini aktardıktan sonra konuşan
Başkan Tunç Soyer, Balkan kültürünün tanınmasını sağlamak
gerektiğinin altını çizerek “Siz el
ele verirseniz, bu hikayeye inanırsanız Büyükşehir olarak dünyanın en büyük Balkan festivalini
yapmaya hazırız. İşin içinde gastronomi, müzik, tiyatro, plastik

sanatlar olmalı. Bunları derli
toplu görmeliyiz” dedi.
Türkiye’ye örnek olacak kapsamlı
bir Balkan Festivali düzenlemek
için çalışmaların başlatılacağını
söyleyen Başkan Soyer, “Balkan
dernekleri ile birlikte yol alarak
güzel bir festival yapalım. Orada
Batı Trakya’nın, Bosna Hersek’in
sorunu nedir, azınlık Türkler
meselesi ne anlama geliyor, akademisyen, büyükelçiler tartışsın.
Bu hikayeyi bir festival ile renklendirerek, işin içine Balkan kültürünün köklerine dair hikayeleri
de yerleştirerek Türkiye’ye, dünyaya anlatalım. Bir Yürütme
Kurulu oluşturalım ve işe başlayalım” dedi.

Bayrampaşa’da
Ramazan bereketi
Tek Rumeli TV
ekranlarında
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

ayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bayrampaşa’da Ramazan
Bereketi’ programının ilk
konuğu Başkan Atila Aydıner oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem
Pehlivan’ın yaptığı program, Ramazan ayı boyunca her gün saat
18.15’te Tek Rumeli TV
ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında
canlı olarak yayınlanacak. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Tek Rumeli TV’de
yayınlanan ‘Bayrampaşa’da Ramazan Bereketi’ programının canlı
yayın konuğu oldu.
Programda belediyenin
pandemiyle mücadelesini ve Bayrampaşa’dan
Balkanlara uzanan eski
Ramazan programlarını
anlatan Başkan Atila Ay-

dıner, “Bayrampaşa’da
Ramazan, bizlere huzur
veren en güzel zaman.
Pandemi nedeniyle bu yıl
da iftar sofralarında maalesef ayrıyız ama biz gönüllerde her daim bir
aradayız” dedi.

HER GÜN 18.15’TE
Sunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem Pehlivan’ın
yaptığı, Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan program, Ramazan
ayı boyunca her gün saat
18.15’te Tek Rumeli TV
ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında
canlı olarak yayınlanacak. Tuğrul İnançer,
Vehbi Vakkasoğlu, Nurullah Genç, Abdullah
Yıldız, Bestami Yazgan,
Ramazan Kayan, Kemal
Tekden, Yıldırım Ağanoğlu ve Ahmet Turan
Aslan gibi önemli isimler
programın canlı yayın
konukları olacak.

KUŞATILAN
TÜRKİYE -3Adnan FİŞENK
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erör destekçisi ülkeler utanmadan,
sıkılmadan Türkiye'de teröristi ve
terörü desteklemektedirler! Bununla
yetinmeyip terör örgütlerine kol kanat germektedirler. Teröristleri himaye etmektedirler. Bunun en son bariz örneği de bir
AB ülkesi olan Yunanistan'ın Fetöcülerin
ve PKK-PYD, DHKP/C gibi terör örgütü
mensuplarının ilticalarını şartsız kabul
etmesidir. Aslında uluslararası hukuka
göre kabul etmesi gerektiği Mültecilerin
ilticasını kabul etmesi gerekirken bu mültecileri üstelik zor kullanarak kabul etmeyerek uluslararası hukuku da çiğnemekten
çekinmemektedir. Birçok mülteciyi sınırlardan işkence ederek paralarını ve kıymetli eşyalarını gasp ederek Kadın, Çocuk,
Yaşlı, Hasta demeden geri göndermesi,
Ege denizin de lastik botlarını, teknelerini
batırarak ölüme terk etmesi uluslararası bir
suçtur, suçtan da öte bir cinayettir, insanlık
dramıdır.
Ayrıca ABD ve AB'nin suça teşvik etmekten kaçınmadığı bilakis her türlü destekleyerek cesaretlendirdiği ekonomik olarak
iflas etmiş bir ülke olan Yunanistan'a en
modern Hava, Kara, Deniz silahlı muharebe araç gereçleri ile aynı Irak ve Suriye de
Binlerce TIR dolusu silahlarla donattığı,
hatta ve hatta bize satmadığı Patriot füzelerini bile PKK-PYD, DEAŞ gibi terör
örgütlerinin yuvalandığı yerlere yerleştirerek bu yerleri teröristlere adeta ikram
etmesi yenilir yutulur bir dostane tavır olamaz,
Ege de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı maşa
olarak kullanarak nasıl bu terör örgütleri
ile Türkiye'ye hükmetmek egemenliğini
yok etmek istedilerse aynısını bu sefer Ege
de terörize ettikleri bir maşa devlet ile
yapma gayreti içindedirler ...
Kime karşı bu düşmanca tavırları sergilemektedirler, sözüm ona müttefikleri ve
dostları olan Nato üyesi Türkiye'ye karşı!
Yine aynı şekilde sözde dost ABD'nin
terör örgütü başı Feto'yu iade etmemesi
gibi, PKK-PYD terör örgütlerini
Türkiye'ye karşı silahlandırıp saldırtma
cesareti verdiği gibi bu teröristlerin kollarına ABD kokartlarını taktırtıp Amerikan
bayrağı açtırıp dokunulmazlık kalkanı sağladığı gibi, Şimdi de Yunanistan'ın
Dedeağaç gibi yerlerde bariz ABD üsleri
kurdurulup ABD ve AB'yi özellikle
Fransa'yı arkasına alarak cesaretlendirilen
Yunanistan, ayrıca Yunan adalarını lozan
antlaşması hiçe sayarak silahlandırmaya
devam etmesi EGE de olası bir savaşın
ayak sesleri gibi olmadık tacizleri ile
Türkiye'nin sabrını sınamaktadır.
Bu gelişmelere ilaveten PKK-PYD, FETÖ,
DEAŞ, DHKPC, MLKP ve bunlar gibi sağ
- sol organize edilmiş bir sürü terörü destek odaklı uygulamaları ile Türkiye'nin
bölünmez bütünlüğüne çomak sokanlar,
göstermelik olarak terör ile mücadeleyi
sadece “DAEŞ’e” karşı bir mücadeleymiş
gibi dünya kamuoyuna servis edenler,
Türkiye'de geçmişte her gün şehit cenazeleri kaldırılmasını olağanlaştırmaları,
Türkiye’de insanları sadece bıktırmadı
aynı zamanda kızdırmakta da. İşte terör
örgütlerinin hedefinde olan ve hepsiyle
mücadele edilen Türkiye’de insanlar artık
şunu dillendiriyorlar, bu zamana kadar
Türkiye'ye dost ve müttefik geçinenler
madem bizi yalnız bırakıyorlar ve üstelik
bizleri bölmeye ve katletmeye çalışan teröristlere bunca zaman kucak açtılar, onlara
TIR'larla silah, lojistik destek, para ve terör
elemanı sağladılar, Şimdi de bunca yaptıkları yetmiyormuş gibi Yunanistan üzerinden ayrı bir tuzak kurarak ve diğer vagon
devletlerle Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlıkları yapmaktadırlar. Türk Milleti o
zaman biz de bu dost görünümlü sinsi düşmana karşı kendi başımızın çaresine bakmalıyız demektedir, diyerek radikal
çözümlere doğru yelken açmaktadır.
İlk başta Türk kamuoyu ABD'nin kullanımına bırakılan İncirlik Askeri üssü ile birlikte 40 tane Türkiye'de bulunan Askeri
üslerin kapatılması konusu dahil birçok
şeyi tartışmaya açmıştır. Ayrıca AB ülkelerine avantaj sağlanan her türlü aksiyonu
da nötr etme eğilimine girmiştir.
Açık ve net bir şekilde buraya yazıyorum.
Eğer günün birinde Türkiye’de bir eksen
kayması veya küresel yeni bir oluşum söz
konusu olursa, bunun baş sorumlusu ABD
ve AB ülkelerinin Türkiye konusunda hata
üstüne hata yapan yöneticileri ve sorumsuz
davranışları ve vicdansız kararları olacaktır.
(DEVAM EDECEK)
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Sırbistan Kültür Bakanlığı ile TÜRKSOY
arasında iş birliği protokolü imzalandı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sırbistan Kültür Bakanlığı
arasında kültür alanındaki iş birliğini güçlendirmek için protokol imzalandı
BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

U

luslararası Türk
Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY) ile Sırbistan Kültür Bakanlığı arasında kültür alanındaki iş
birliğini güçlendirmek için
protokol imzalandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da
düzenlenen imza törenine,
Kültür Bakanı Maja Gojkovic ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un
yanı sıra Türkiye'nin yeni
Belgrad Büyükelçisi Hami
Aksoy da katıldı. Gojkovic,
imza töreninin ardından
yaptığı açıklamada, söz ko-

nusu protokolün, kültürel
ve tarihi ilişkileri daha ileri
düzeye taşıyacağını söyledi. İş birliği protokolünün
serbest fikir ve tecrübe alış-

verişine imkan sağladığını
aktaran Gojkovic, "İş birliğimizi hangi alanlarda güçlendirebileceğimiz konusunda uzun uzun

konuştuk. Başta sinema, tiyatro, müze, arşiv ve müzik
olmak üzere birçok alanda
iş birliği yapabileceğimizi
anladık." dedi. Gojkovic,

imzalanan belgenin yıllar
süren iş birliğine hukuki
çerçeve oluşturduğunu
ifade etti. Kaseinov da
TÜRKSOY'un milletler
arası kardeşlik bağlarını
güçlendirmek adına dünyanın dört bir yanında etkinlik düzenlediğini anımsatarak "(Sırbistan) Kültür
Bakanlığı ile TÜRKSOY
arasında imzalanan bu protokolle gelinen nokta, diğer
ülkeler için bir örnek teşkil
edecektir. Milletlerimizin
birçok ortak noktası bulunuyor. Ortak vizyonumuz,
geleneklerimizi canlı tutmaktır." diye konuştu.
(AA)

Bosna Hersek’te mücadele
edemeyenler protesto edildi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip korona virüs (salgınıyla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

osna Hersek'in başkenti Saraybosna'da,
hükümetin yeni tip korona virüs (salgınıyla mücadelesinin yetersizliği ve aşı
tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi. Salgınla mücadeleyi yetersiz bulan
yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanarak
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) hükümetinin istifasını istedi.
Gösterinin organizatörlerinden Alma Abdagic, salgında
hayatını kaybedenler için
yapılan saygı duruşuyla başlayan protestonun, ülkede 6
Nisan'da düzenlenen gösterinin devamı olduğu bildirdi. Abdagic, 6 Nisan'dan
bu yana hükümetten hiçbir
cevap almadıklarını belirterek "Halk salgının başından
beri önlemlere uyuyor ama
salgın kriziyle mücadele etmesi gerekenler bu konuda
yetersiz olduklarını gösterdiler. Bu nedenle salgın krizine 14 gün içinde bir çözüm
üretebilecek yeni bir hükümetin kurulmasını istiyoruz"
diye konuştu. Organizatörlerden Maja Gasal Vrazalica,
ülkede salgın ve neden olduğu olumsuz etkilerle ne

iktidarın ne de muhalefetin
ilgilendiğinin altını çizerek
"Şimdiye kadar yaklaşık 8
bin vatandaşımız hayatını
kaybetti. Artık susmayacağız." dedi. Gösteriye katılan
doktor Bakir Nakas da yetkili kişilerin salgınla mücadelede gereken adımları atmaması nedeniyle suç
duyurusunda bulunduğunu
kaydetti. Hükümetin başını
kuma gömerek olup biteni
görmek istemediğini söyleyen Nakas, Bosna Hersek'te
son bir ayda yaklaşık 2 bin
200 kişinin vefat ettiğini vurguladı. Parlamentodan FBiH
hükümetine kadar yürüyen

grup, üzerlerinde "Hayat
mücadelesi", "İstifa", "Devletle oynuyorsunuz ama
oyun bitti", "Aşılar nerede?",
"PCR herkes için zorunlu"
yazılı dövizler taşıdı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna
Hersek'e sadece aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu
bazı ülkelerin hibe ettiği aşılar ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında
gönderilen az sayıda aşı
ulaştı. Ülkede, salgının başından bu yana 190 bin 296
kişide virüs tespit edilirken
7 bin 837 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. (AA)
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ürkiye Maarif Vakfı
(TMV) ile Kuzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'teki FON Üniversitesi arasında üniversite
kampüsünün 10 bin metrekarelik bölümünün TMV
tarafından satın alınması

için anlaşma imzalandı.
FON Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşen imza
törenine TMV Mütevelli
Heyeti Üyesi Selim Cerrah'ın başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet
Sekizkök, TMV Kuzey Makedonya Koordinatörü
Mustafa Dillioğlu, FON

Üniversitesi sahibi Fiat Canoski, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı katıldı. Cerrah, gazetecilere yaptığı açıklamada,
FON Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğiyle ilkokuldan liseye kadar yaklaşık
1000 öğrenciye eğitim verecekleri bir kampüs satın aldıklarını söyledi. TMV'nin

E.Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

Dr. Hakan Tartan

Milyonlar ekran başına kilitlendi.
Dile kolay, 73 yıllık bir hayat arkadaşlığı.
Edinburg Dükü Prens Philip için
düzenlenen törende gözler Kraliçe
Elisabeth’deydi elbette..
Aşkı, mutluluğu, iyiyi - kötüyü çok
çok aşan paylaşımlar..
Savaşların, çatışmaların, mutluluk
ve mutsuzlukların bir araya geldiği
süreçlerde tarihe tanıklıklar..
Hem de ne özel bilgilerle..
Ne özel anılarla..
İkinci Dünya savaşı, bölgesel çatışmalar, ekonomik krizler, aile içi sorunlar, sevgi ve ihanetler,
dışlanmışlık ve kabullenilmemişlikler, dünyanın sevgilisi Lady Diana’nın esrarengiz ölümü, Avrupa ile
bütünleşme ve kopuş, İrlanda’da ayrılıkçı hareketler, patlayan bombalar, şan, şöhret..
Ve adalet.. Zaman zaman Demokles’in kılıcı gibi bir yerlerde sallanan..
Kraliçe Elisabeth ve Prens Philip’in
1971 yılındaki Türkiye ziyaretlerini
hatırlamıyorum..
Ama 2008’de bazı toplantılara tanıklık ettim. 3-4 gün dünya basınını
da meşgul etmişti. Yaşamındaki değişimde Komutan babası nedeniyle
ulu önder Atatürk’ün dokunuşları
olan Prens Philip de, Kraliçe Elisabeth de Ata’mızla ilgili güzel şeyler
söylemişlerdi;
‘Modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal
Atatürk’e saygı sunmak, onurdur..’..
O gün de, bugün de şöyle düşünürüm; tarihte var olmak değildir
önemli olan tarihe not düşmektir,
bazen tarih yazmaktır..
Atatürk, bunu başardığı için liderdir, devlet adamıdır, önderdir..
Ve çağdaştır.
Prens Philip anıları, başardıkları,
yapamadıkları, aldıkları ve verdikleri ile tamamladı bir Kraliyet sürecini..
Tarih bir çok şey anlatacaktır. Sevildi, sevilmedi.. Yalnızdı..
Yalnızlık bir kader mi yoksa? Ya da
keder mi?
Zengin inanç dünyamız bize aslında
ayrılıklarla ilgili anlamlı ipuçları
vermiyor mu;
‘Allah kuluna yeter’..
İyi, yapıcı, çalışkan, yardımsever,
sevgi ve saygı dolu oldukça..
Ya da.. Yalnızlık!
Herkes kendi tercihini yaşar..

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevilay SAİT

TÜRKİYE MAARİF VAKFI MAKEDONYA'DA
10 bin metrekarelik okul alanı satın aldı

ÜSKÜP - BALKAN
GÜNLÜĞÜ

PRENS PHİLİP
VE YALNIZLIK
ÜZERİNE...

Balkanlar'da Kosova'dan
sonra Kuzey Makedonya'da faaliyetlerine başladığını anımsatan Cerrah,
"Şimdi burada yürütmüş
olduğumuz bu eğitim faaliyetlerini çok daha güçlü ve
çok daha nezih bir ortamda
devam ettireceğiz inşallah."
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk çizdiğini
belirten Cerrah, çizilen ufkun en önemli ayaklarından birinin Balkanlar olduğunu ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın özellikle Üsküp
şehrini zikrettiğini aktardı.
FON Üniversitesi sahibi
Canoski de birkaç ay devam eden görüşmeler neticesinde 10 bin metrekarelik
alanın satılması konusunda

anlaştıklarını kaydetti.
TMV'nin ülkede okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim verdiğini belirten Canoski, Üsküp bölgesinde üniversiteleriyle
TMV okullarının bir bütün
oluşturacağını ifade etti. İki
kurum arasında mükemmel iş birliği olacağına olan
inancını dile getiren Canoski, "Kuzey Makedonya daha kaliteli bir ilköğretim ve
lise kazanıyor. Bu ülkemiz
için bir katma değerdir.
Böyle kurumlar profesyoneldir. Okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde çocukların kalitesi ve kontrolü için çalışıyorlar. Yani Kuzey Makedonya çok şey kazanıyor." diye konuştu.
(AA)
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Türkiye Mavi vaTanı
savunmaya devam ediyor

ÖÖ Mavi Vatan, Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki
alanları demektir. Türkiye’nin bu alanlara sahip çıkması ve haklarını koruması devlet olmanın gereğidir. Mavi Vatan
Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan deniz yetki alanlarının tümünü kapsamaktadır

AVRUPA Birliği (AB) devlet ve
hükümet başkanlarının 1-2
Ekim 2020 tarihlerinde toplanan
zirvesinin sonuç bildirgesinde
bir yandan Türkiye’ye pozitif
gündem ve diyalog kapısı aralanıp Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize muafiyetinin yürürlüğe sokulması ve mülteciler
anlaşması konularında işbirliği
önerilirken, öte yandan örtülü
ve açık biçimde Türkiye’ye karşı
yaptırım tehdidinde bulunuldu.
Bildirgede Türkiye’den Doğu
Akdeniz’de AB üyesi devletlerin deniz yetki alanlarına “tecavüz etmekten” vazgeçmesi, sismik araştırma ve sondaj
faaliyetlerine son vermesi istendi. Türkiye’nin Akdeniz’de
kıta sahanlığı kapsamında kalan
yerlerde yürüttüğü faaliyetler
“illegal” olarak değerlendirilerek “tek taraflı hareketlerin ve
tahriklerin” devam etmesi halinde yaptırımla karşılık verileceği görüşü savunuldu. Bildirge
bu yaptırımın ne olduğu ve neleri içereceği konusuna ise açıklık getirmiyor. Bu bildirgeye
göre, kendi ifadeleri ile “ekonomik dev/siyasi cüce” olan AB
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
faaliyetlerini sınırlandırıyor, 27
Kasım 2019’da Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yaptığı deniz
yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını da kabul etmiyor. Bildirgede ayrıca AB’nin Doğu
Akdeniz’deki deniz yetki alanları anlaşmazlığında Yunanistan
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY) ile dayanışma içinde olduğu vurgusu yapılıyor.
Bir başka maddede ise Türkiye
ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölge (MEB) konularında başlayan istikşafi görüşmelerin AB
tarafından desteklendiği ifade
ediliyor. Ayrıca, daha önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından dile getirilen “Uluslararası Doğu Akdeniz
Konferansı” fikri AB tarafından
destekleniyor. Bildirgede, söz
konusu konferansın gündeminde, deniz yetki alanlarına
ilave olarak güvenlik, mülteciler, ekonomik işbirliği ve enerji
başlıklarının da yer alması isteniyor.

MAVİ VATAN
KAVRAMI
AB zirvesi sonuç bildirgesinde
ileri sürülen görüşler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını nasıl etkileyecek? Mavi Vatan’dan geriye dönüş söz
konusu olabilir mi? Zirve önce-

sinde Oruç Reis gemisinin Antalya limanı açıklarına demirlemesi ve aynı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
ifade edilen “önkoşulsuz müzakere” açıklamasını, bazıları Türkiye’nin geri adım atması şeklinde yorumlamıştı. Bundan
sonra Türkiye, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı içinde kalan bölgelerde serbest hareket
edemeyecek mi? Türkiye’nin
sismik araştırma ve sondaj gemilerinin hangi bölgelerde faaliyet göstereceklerini ve araştırma
yapacaklarını AB mi tayin edecek? Keza, Türkiye’nin
KKTC’nin hak ve çıkarlarını koruma yükümlülüğü çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler askıya mı alınacak? Tüm bu
soruları cevaplandırmadan
önce, Mavi Vatan kavramının
içeriği üzerinde durmak gerekiyor. En basit tanımıyla Mavi Vatan, Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan,
üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları
demektir. Türkiye’nin bu alanlara sahip çıkması ve haklarını
koruması devlet olmanın gereğidir. Mavi Vatan Türkiye’nin
Doğu Akdeniz, Ege, Marmara
ve Karadeniz’de bulunan deniz
yetki alanlarının tümünü kapsamaktadır.
Toplam
yüzölçümü
430
bin kilometrekare
olan
Mavi Vatan’ın meşruiyeti uluslararası hukuka, BM
Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne,
Uluslararası Adalet Divanı’nın
hakça ilkeleri esas alan içtihatlarına dayanmaktadır. Biraz daha
somutlaştırmak gerekirse, Mavi
Vatan kavramıyla, uluslararası
deniz hukukunun kabul ettiği,
Türkiye’nin egemenlik yetkisini
tam veya kısmî biçimde kullanabileceği deniz yetki alanları
kastedilmektedir. Bunlar da karasuları, kıta sahanlığı ve MEB
olarak sıralanmaktadır. Sahildar
devletlerin karasuları üzerinde
mutlak egemenliği konusunda
genel bir uzlaşı vardır. Karasuları genişliğini belirleme hakkı,
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre devletin tekelindedir ve ilgili sahildar devlet bu
hakkı azamî 12 mil genişliğe kadar çıkarabilmektedir. Bununla
birlikte, karasuları genişliğinin

belirlenmesi, yan yana ve karşı
karşıya bulunan sahildar devletler bakımından hakça ilkeler
esas alınarak tespit edilecektir.
Uluslararası Adalet Divanı’nın
çeşitli davalarında vermiş olduğu kararların ardından bu şekilde bir içtihat oluşmuştur.
Devletin yetki kullanabildiği
ikinci deniz yetki alanı olan kıta
sahanlığı kavramıyla, kıyı ülkesinin denizin altındaki uzantısı
kastedilmektedir. Kıta sahanlığının genişliği 200 deniz mili ile
sınırlandırılmıştır. Ancak okyanus tabanına ulaşılmaması halinde kıtı sahanlığı
maksimim 350
deniz miline
kadar uzanabilmektedir. Kıta
sahanlığında
kıyı devleti, deniz
tabanı ve
toprak altı
üzerinde münhasır yetkiye sahiptir. İlk
kez 1945 yılında gündeme gelen
kıta sahanlığı hem 1958 sözleşmesinde hem de 1982 tarihli BM
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde
yer almış ve ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bununla birlikte,
kara ülkesi olan bir devletin denizin içindeki adalarının kıta sahanlığı hakkına sahip olup olmaması tartışmalıdır.
Sözleşmede yer almış olmasına rağmen, adaların kıta sahanlığına sahip olması mutlak değildir. Bu hak sadece
takımada devletleri
bakımından
meşru kabul
edilmiştir.
Aynı zamanda
kara ülkesi

olan bir devletin denizin içinde
yer alan adalarının kıta sahanlığı hakkı, Uluslararası Adalet
Divanı kararlarına göre bulunmamaktadır.
Türkiye’nin Mavi Vatan kavramı içinde yer alan kıta sahanlığı sınırları dahilinde yürüttüğü
faaliyetler, esas itibarıyla hak ve
çıkarlarını koruma çabasıdır.
Dolayısıyla Türkiye’nin meşru
bir temele dayanan haklarından
vazgeçmesi veya feragat etmesi
söz konusu olamaz. Üstelik bir
devletin kıta sahanlığı üzerindeki hakları ab initio (eskiden
beri var olan hak) ve ipso facto
(kendiliğinden var olan ayrıca
bir işlem yapmasına gerek kalmadan sonuç doğuran) kurallarına tabidir. Yani kıyı devleti ülkesi, denizin altındaki uzantısı
olan kıta sahanlığında doğal
hak sahibidir ve bu konuda bir
duyuru yapmasına gerek yoktur. Yani Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı üzerindeki deniz alanlarında
sismik araştırma ve
sondaj faaliyetinde bulunması, bir başka devlet veya uluslararası örgüt tarafından
kısıtlanamaz ve sınırlandırılamaz.
Hele hele görev tanımı ve
yetki alanı olmadığı halde,
AB Devlet ve
Hükümet
Başkanları
Zirvesi so-

nuç bildirgesinde bu kapsamda
bir açıklama yapılması, egemenlik hakkına müdahale anlamı taşıyor.
Kıyı devletinin deniz üzerinde
egemenlik hakkı kullanabileceği
MEB kavramına gelince; kıta sahanlığından farklı olarak
MEB’in varlığı için tek taraflı bildirim yapılması veya yan yana
ve karşı karşıya bir ülke ile sınırlandırma anlaşması yapılması
ve harita yayımlanması gerekiyor. Yani MEB’in kıta sahanlığından en önemli farkı, geçerli
olabilmesi için ilan edilmesinin
gerekli olduğudur. İkinci olarak,
MEB’in kapsamı kıta sahanlığından daha geniştir. Kıta sahanlığında devletin egemenlik
alanı deniz yatağı ve toprak altı
ile sınırlı iken, MEB’de kıyı devleti suların canlı ve canlı olmayan kaynakları üzerinde de egemenlik hakkı bulunmaktadır.
MEB’in maksimum genişliği
200 deniz miline kadar uzanabilmektedir.

DENİZ YETKİ
ALANLARIMIZ
AB zirve kararının ardından,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
Mavi Vatan üzerindeki faaliyetleri askıya mı alındı? Bilindiği
üzere, Türkiye Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını iki bölgede savunmakta. Bunlardan
ilki Türkiye’nin kıta sahanlığı
içerisinde kalan deniz alanları.
Kıyı devletinin kıta sahanlığı
üzerindeki hakkı mutlaktır ve

bu konuda herhangi bir sınırlandırma kabul edilemez ve
devletin bu hakkı kullanmak
için bir bildirimde bulunmasına
da esasen gerek yoktur. İkinci
olarak, Türkiye Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türklerin hak ve
çıkarlarını savunmakta. Daha
doğrusu GKRY tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) dışlanarak tek yanlı ilan
edilen deniz yetki alanları anlaşmalarını Türkiye tanımamakta
ve Kıbrıs Türkleri adına söz konusu bölgelerde faaliyet yürütmekte. Türkiye ile KKTC arasında 21 Eylül 2011’de kıta
sahanlığı sınırlandırma anlaşması yapıldı. KKTC bu anlaşma
ile ayrıca Türkiye’den hak ve çıkarlarının korunmasını talep
etti. Türkiye mevcut koşullarda
bir yandan gerilimi tırmandırmama siyaseti izlerken, öte yandan da meşru haklarını korumaktan vazgeçmeyeceğini ve
kararlılığını ortaya koymaktadır. Türkiye 12-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Meis adasının
güneyinde kalan bölge için
Navtex (denizcilere duyuru)
ilan etmiştir. Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde kalan söz konusu
bölgede Oruç Reis gemisinin
sismik araştırma yapacağı açıklanmıştır. Esasen Türkiye’nin
Doğu Akdeniz politikası son derece açık. AB Zirvesi kararlarına
karşı Türkiye’nin çekinceleri
Dışişleri Bakanlığı kanalıyla
açıklanmıştır. Tüm bunlardan
açık biçimde anlaşılıyor ki Türkiye Mavi Vatan kapsamında
kalan hak ve çıkarlarını önümüzdeki zaman diliminde de
savunmaya devam edecektir.
Esasen bir devletin ulusal egemenlik kapsamında kalan alanlarına bir başka devletin veya
uluslararası örgütün müdahalesi kabul edilemez. Bununla
birlikte, Türkiye gerilimi tırmandırma taraftarı değildir; bu konudaki görüşlerini Uluslararası
Doğu Akdeniz Konferansı’nda
ortaya koyma ve meşru bir zeminde uzlaşma çabası içindedir.
AB ile yaşanan anlaşmazlıkların
yeni dönemde derinleşmemesi
için Türkiye’nin hukuk ve diplomasiye öncelik vereceği anlaşılıyor. AB tarafı da zirve sonuç
bildirgesinde uluslararası konferans fikrini desteklemiştir. Netice olarak, tüm bu yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin Mavi
Vatan’dan geri adım atmadığını
ortaya koyuyor. Türkiye Doğu
Akdeniz ve Ege Denizi’nde hak
ve çıkarlarını gerektiğinde gambot diplomasisi ile sahada, gerektiğinde masada savunmaya
devam edecektir. (AA)
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