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¥ noBel Edebiyat Ödülü’nün
Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve
Sırp savaş suçlularını savunan
Avusturyalı yazar Peter Handke’ye veril-
mesine sert tepki gösteren Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“On binlerce Müslüman’ın kanını
döken bir caniyi savunan, destekleyen,
hatta öven bir şahsın böyle bir ödüle
layık görülmesi utanç vericidir, rezalet-
tir.” ifadesini kullandı. Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı
Zeljko Komsic, Handke’ye Nobel Ödülü
verilmesine ilişkin, “Soykırım ödüllendi-
rildi.” dedi. Komsic, “Ödülü verenler,
büyük utanç duymalı. Soykırımı inkar
eden birinden nefret söylemleri bekle-
nebilir ancak ödülü veren taraftan
gelen nefret son derece yıkıcı.” değer-
lendirmesinde bulundu. Saraybosna ve
Priştine’den yapılan açıklamalarda katli-
am övücüsü yazar ‘İstenmeyen kişi ilan
edilirken’ ödülün verildiği İsveç’in
Başkenti Stockholm’de de bir protesto
gösterisi düzenlendi.

Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke’ye Nobel ödülü verilmesine tepki-
ler çığ gibi büyüyor. Başta Türkiye olmak üzere, Kuzey Makedonya, Kosova,

Hırvatistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te açıklamalar arka arkaya geldi

Balkanlar’da Handke’ye 
NoBel isyaNı Büyüdü!

3’te

¥ asimilasyon nede-
niyle anavatana göçen
soydaşların yaşadığı sıkın-
tıları, bir trenin vagon
penceresinden uzanan
bakışlarla anlatan ünlü
fotoğraftaki iki yüz, yıllar
sonra İzmir'de tren garın-
da bir araya geldi.
Araştırmacı Gülbahar
Kurtuluş'un

"Bulgaristan Türklerinin
Göç Hikayeleri" isimli
kitabının kapağında yer
alan Taner Bilaloğlu ve
Beyhan Mandıracı, ailele-
riyle yazarı ziyaret etti.
Taner Bilaloğlu:
"Devletimiz bize sahip
çıktı. Bizim barınacağımız
konutlar yaptı. Okullarda
eğitimlerimize devam

ettik. Burada üniversite
okudum, evlendim ve
yeni bir hayat kurdum"
derken, Anavatana göç
sonrası Edremit'e yerleşen
ve halen ilçe belediyesin-
de çalışan evli ve 2 çocuk
babası Beyhan Mandıracı
da bu fotoğrafın çocukla-
rına bırakacağı en büyük
miras olduğunu belirtti.

Batı trakyalı 
soydaşlardan
yunanistan’a 

sert tepki!
¥ BaTı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa
Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülke-
deki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadı-
ğını belirterek, “Yunanistan AİHM karar-
larına tam olarak uymakla yükümlü.”
dedi. AİHM kararlarının “durum tespiti”
ile ilgili olduğunu ve herhangi bir yaptı-
rım zorunluluğu getirmediğini aktaran
Şerif, “Ancak ortada uluslararası bir mah-
keme kararı varsa, buna uymak gereki-
yor” değerlendirmesinde bulundu. 2’de

Türkiye kucağını açtı
30 yıllık acı unutuldu

sayfa 3’terifat saiT

Bir dahakine 
kazanmak için 

Bilinmesi gereken 2 şey

¥ TürKiye'nin Tiran
Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük,
Arnavutluk'taki depre-
min ardından Türkiye
tarafından inşa edilecek
500 konuta ilişkin, "Dost
Arnavut halkı için tüm
imkanlarımızı seferber
ettik. TOKİ'den bir heyet
Arnavutluk'a geldi ve
inşaatların nerede yapı-

lacağını belirleme nokta-
sına geldik." ifadesini
kullandı. Yörük, konutla-
rın yanı sıra belirli sosyal
gereklilikleri yerine
getirme ihtiyacının da
ortaya çıkacağına işaret
ederek, "Tasarım, o
bölge sakinlerinin ihti-
yaçlarına göre
Arnavutluk hükümeti iş
birliğinde yapılacak. 3’te

ThAçi, ReçAk 
şehiTleRine giTTi

‘Türkiye dost Arnavutluk
halkı için her şeyi yapar’

¥ Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, ülkenin güney
kesimlerindeki
Ştimle Belediyesi'ne bağlı
Reçak köyünde bulunan
ve Kosova savaşında
Sırplar tarafından katle-
dilen sivillerin anısına
inşa edilen anıt komplek-
si ziyaret etti. Thaçi'nin
bu ziyaretinin 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları
Günü ile  Sırbistan
Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic'in kat-
liamı reddederek
"kurgu" olarak nitelen-
dirmesinin ardından gel-

mesi dikkati çekti.
Kosova Cumhurbaşkanı,
Reçak'ın Kosova'daki
Arnavut nüfusa karşı
yürütülen Sırp katliamla-
rının doruk noktası oldu-
ğunu vurguladı.
Kosova'da savaşın devam
ettiği 15 Ocak 1999'da
Reçak'ta 45 sivil, Sırp
ordu, özel polis ve para-
militer oluşumları tara-
fından katledildi.
Olaydan bir gün sonra,
AGİT eski misyon şefi
William Walker olayı
"katliam ve insanlığa
karşı suç" olarak nitelen-
dirmişti. 5’te



      
      

    

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip
olan ve faaliyetlerini geliştirerek ülkenin
en önemli markalarından biri haline

gelen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti (PTT AŞ), Ankara Ticaret Odası (ATO) ta-
rafından, alanında uzman kişilerin katılımıyla
gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ankara Marka
Buluşmaları’nda ödüle layık görüldü. 

YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ

Müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir
hizmet sunmayı amaçlayan, ülkenin dört bir
yanına hizmet götürmek için yenilikçi ve
öncü projeler üreterek ekonomiye büyük
katkı sağlayan PTT, sektörünün geleceğini şe-
killendiren atılımlarla uluslararası alanda
kendine yer edinerek söz sahibi bir marka ha-
line geldi. Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı görevini de yürüten PTT, ülkemizi
uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ede-
rek, marka değerini artıracak çalışmalara
imza atmayı sürdürüyor. Uzun yıllara daya-
nan tecrübe ve birikimiyle dijitalleşen dün-
yada çağın gereklerine göre yatırımlar yapan
PTT, etkinlikte yer alan standında ziyaretçi-
lere sektördeki tecrübeleri ve projeleri hak-
kında bilgi verdi.

Bir dünya markası olma yolunda çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafın-
dan düzenlenen 4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında Yılın Düğüm Çözen Marka-
ları Ödülü’nün sahibi oldu. ATO Congresium’daki törende PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,

ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ATO Başkanı Gürsel Baran’dan aldı

Yılın düğüm çözen markaları
ödülü PTT A,Ş’nin
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Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu
(BTTADK) Başkanı ve

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesinin,
AİHM’in Yunanistan’ın Make-
don azınlığıyla ilgili “örgüt-
lenme özgürlüğünü ihlal
ettiği” yönündeki kararını AA
muhabirine değerlendirdi.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; AİHM ka-
rarlarının “durum tespiti” ile
ilgili olduğunu ve herhangi bir
yaptırım zorunluluğu getirme-
diğini aktaran Şerif, “Ancak
ortada uluslararası bir mah-
keme kararı varsa, buna
uymak gerekiyor” değerlen-
dirmesinde bulundu. Kimi
devletlerin bu kararları kendi-
lerine göre yorumladığını ve
istedikleri şekilde hareket etti-
ğini ifade eden Şerif, şöyle
devam etti: “Devletler, mah-
keme tarafından tespit edilen
ihlallerin varsa maddi tazmi-
nat yönünü karşılıyor ancak
kararlara yine uyulmuyor. Ül-
kemiz Yunanistan AİHM’in
gerek bizim müftülük soru-

nuyla ve gerekse Türk dernek-
leriyle ilgili kararlarına uymu-
yor. Devletlerin kendi iç
hukuku ve bunun gibi baha-
neler öne sürülüyor. Ülkemiz
Yunanistan’ın AİHM’in tüm
kararlarına gerek insan hakları
açısından manevi olarak ve
gerekse tazminat konusunda
tam olarak uymasını bekliyo-
ruz.”

‘İTİRAZ YETMEDİ’

Değişim Hareketi (KİNAL)
Rodop Milletvekili Avukat
İlhan Ahmet de “Yunanistan
Parlamentosunda yaklaşık bir
yıl önce AİHM kararlarının
ülke içerisinde uygulanmasını
zorlaştıracak bir kanunun

kabul edildiğini” vurgulaya-
rak, Yunanistan’ın bu kanun
kapsamında AİHM kararla-
rına uymadığını ya da kararı
savsakladığını anlattı. Söz ko-
nusu kanunun parlamentoda
tüm siyasi partilerin oylarıyla
kabul edildiğini hatırlatan
Ahmet, “Bu yasa Yunan mah-
kemelerinin AİHM’in kesin-
leşmiş kararlarını güvenlikle
ilgili nedenler öne sürerek,
eski kararlarında ısrar etmeleri
ve dolayısıyla AİHM kararla-
rına bir şekilde uymamaları-
nın yolunu açtı. Bu da insan
hakları dünyasında büyük
şaşkınlık ve hayal kırıklığı ya-
rattı. Biz itirazlarımızı ifade
ettik ancak yeterli olmadı. Bu
kanun ile Yunanistan’ın AİHM

kararlarına uymak istemedi-
ğini ve ısrarla bunun yollarını
aradığını görüyorum.” ifadele-
rini kullandı. Batı Trakya Türk
toplumuna ait İskeçe Türk Bir-
liği (İTB), Rodop İli Türk Ka-
dınları Kültür Derneği ve
Meriç İli Azınlık Gençleri Der-
neği ile ilgili “Bekir Usta ve di-
ğerleri” grubu davalarına da
atıfta bulunulan kararda, “Ma-
kedon Medeniyet Evi” ile ilgili
davanın örgütlenme özgürlü-
ğünün ihlali ile alakalı oldu-
ğuna işaret edilerek, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
taraf bir devlet olarak Yuna-
nistan’ın AİHM’nin verdiği
kararları derhal, tam ve etkin
olarak uygulamakla yükümlü
olduğu hatırlatıldı.

‘Yunanİstan aİHM 
kararlarına uYMadı’

Saraybosna’da "Türk 
Film Haftası" başladı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Sinema Genel
Müdürlüğünün des-

teğiyle Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) tarafından Bosna
Hersek'te düzenlenen Türk
Film Haftası başladı. Bu yıl
dokuzuncusu düzenlenen
ve ilk kez 23 farklı şehirde
yapılacak etkinlik kapsa-
mında, Bosnalı sinemase-
verler 5 gün boyunca farklı
türlerden 7 Türk filmini iz-

leyebilecek. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre; Türk Film Haftası ne-
deniyle başkent Saraybos-
na'ya gelen oyuncu Gürkan
Uygun, farklı kültürleri ta-
nımanın bir oyuncu için çok
önemli olduğunu vurgu-
ladı. Bosna Hersek'te de üç
farklı kültür tanıdıklarını
anlatan Uygun, "Buraya
kendi kültürümüzü de an-
latmak için geldik. Yunus
Emre Enstitüsüne bize bu
fırsatı verdiği için teşekkür
etmek isterim." dedi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçil-
miş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkedeki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadığını
belirterek, “Yunanistan AİHM kararlarına tam olarak uymakla yükümlü.” dedi

Noel kermesinde Türkiye’de vardı
PODGORİTSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 22
ülkenin katılımıyla geleneksel Noel kermesi düzen-
lendi. Uluslararası Karadağlı Kadınlar Derne-

ği’nin düzenlediği kermesin açılışını Karadağ
Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in eşi Lidija Djukano-
vic yaptı. Djukanovic, kermeste farklı ülkelerin zengin
kültür, gelenek ve göreneklerini görme fırsatı buldukla-
rını belirterek, etkinlikten elde edilen gelirin ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılacağını ifade etti, Açılışın ardından
standları ziyaret eden Djukanovic, Türkiye'nin Podgo-
ritsa Büyükelçiliğince kurulan standa yoğun ilgi gösterdi.  
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan Nobel ödülü-
nün Avusturyalı yazar,

Peter Handke’ye verilmesinin
Nobel’in yeniden değerlendiril-
mesi gerektiği sonucunu doğur-
duğunu söyledi.
www.timebalkan.com’a göre; Er-
doğan, “Çünkü bunların hakkı,
hakikati, adaleti, insani değerleri
savunmak gibi bir dertleri asla
yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin
olmadığını Nobel Edebiyat Ödü-
lü’nü Bosna soykırımını inkar
eden bir faşiste vererek tekrar gös-
termişlerdir. On binlerce Müslü-
man’ın kanını döken bir caniyi
savunan, destekleyen, hatta öven
bir şahsın böyle bir ödüle layık
görülmesi utanç vericidir, rezalet-
tir. Bu şahsın, İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’nin kabul
edildiği 10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde ödüllendirilmesi ise
ayrı bir garabettir.”
Erdoğan, İslamofobi’nin Batı ül-
kelerinde veba gibi yayıldığı bir
dönemde, soykırım heveslilerini
ödüllendirmenin yeni cinayetleri,
ırkçı saldırıları, soykırımları onay-
lamak anlamına geleceğini belir-
terek “Kirli ve kanlı siciline
rağmen bu şahsı ödüllendirenler,
25 yıl önce Bosna’da işlenen soy-
kırıma da ortak olmuşlardır. Zira
bizim değerlerimizde zulme rıza
zulümdür.” diye konuştu.

KOMSİC’TEN SERT
AÇIKLAMALAR

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Zeljko Komsic,
Handke’ye Nobel Ödülü verilme-
sine ilişkin, “Soykırım ödüllendi-
rildi.” dedi. Komsic, “Ödülü
verenler, büyük utanç duymalı.
Soykırımı inkar eden birinden
nefret söylemleri beklenebilir
ancak ödülü veren taraftan gelen
nefret son derece yıkıcı.” değer-
lendirmesinde bulundu. Nobel
ödüllerinin sahiplerini belirleyen
İsveç Kraliyet Akademisi Nobel
Komitesinin üyesi Gun-Britt
Sundström, 2019 Edebiyat
Ödülü’nün, Srebrenitsa’da yaşa-
nan soykırımı inkar eden ve Sırp
savaş suçlularını savunan Avus-
turyalı yazar Peter Handke’ye ve-
rilmesine tepki olarak üyelikten
istifa etti. Bosna Hersek’te yaşa-
nan soykırımı inkar eden ve her
fırsatta eski Sırp lider Slobodan
Milosevic’e duyduğu hayranlığı
dile getiren Handke’ye Nobel
Edebiyat Ödülü verilmesi, İs-
veç’in başkenti Stockholm’de pro-
testo edildi.
Bosna Hersek soykırımı kurbanla-
rının yakınlarınca Norrmalmstorg
Meydanı’nda düzenlenen eyleme,
dünyanın birçok ülkesinden gelen
gazeteci, akademisyen ve aktivist-
ler de destek verdi. Göstericiler,
“Peter Handke’yi ödüllendirmek,
Slobodan Milosevic’i ödüllendir-
mektir” ve “Soykırımı inkar
etmek soykırımın son safhasıdır”
yazılı dövizler taşıdı. Bosna’daki
savaşta görev yapmış çok sayıda
gazeteci ve foto muhabiri, “Bosna

Savaş Muhabirleri” (#BosniaWar-
Journalists) etiketiyle Twitter’dan
paylaştıkları mesajlarla Hand-
ke’ye ödül verilmesini protesto
etti. CNN editörlerinden Chris-
tiane Amanpour, Srebrenitsa’daki
soykırımda öldürülenlerin defne-
dildiği Potoçari Anıt Mezarlı-
ğı’nda çekilmiş bir fotoğrafını
paylaşarak “Oradaydım. Hepimiz
kimin suçlu olduğunu biliyoruz.”
ifadelerini kullandı. İsveçli gaze-
teci Christina Doctare, 1988’de
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
sağlık ekibinde görev yaptığı için
aldığı Nobel madalyasını iade
edeceğini duyurdu. Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçisi Hakkı
Emre Yunt, Bosna Hersek’te yaşa-
nan soykırımı inkar eden ve her
fırsatta Milosevic’e duyduğu hay-
ranlığı dile getiren Handke’den
dolayı Nobel Ödül Töreni’ne ka-
tılmayacağını açıkladı.
Stockholm’de dünyanın farklı ül-
kelerinden bir araya gelen gaze-
teci ve akademisyenler, Nobel
Edebiyat Ödülü’nün Handke’den
geri alınmasını istedi.

SIRPLAR’I 
DESTEKLEMİŞTİ

Lahey’deki Uluslararası Ceza
Mahkemesinde soykırım ve savaş
suçlarından yargılanması devam
ederken cezaevinde ölen eski Sırp
lider Milosevic’e hayranlığıyla ta-
nınan Handke, Kosova’daki savaş
sırasında yayımlanan bir makale-
sinde de “Sırpları destekliyorsa-
nız, ayağa kalkın” ifadelerini
kullanmıştı.
Saraybosna’daki Müslüman Boş-
nakların “kendi kendilerini öldür-
düklerini ve suçu Sırplara
attıklarını” öne süren Handke,
Sırpların Srebrenitsa’da soykırım
yaptığına asla inanmadığını be-
lirtmişti. Handke, Milosevic’i ce-
zaevinde ziyaret etmiş ve lehine
tanıklık etmek için girişimlerde
bulunmuş, 2006’daki cenazesine
de katılmıştı. Bosna’daki soykı-
rımı inkar eden Avusturyalı yazar
Peter Handke’nin Nobel Edebiyat
Ödülü’ne layık görülmesine veri-
len tepkiler, Bosna Hersek gazete-
lerinin manşetlerine de yansıdı.
Bosna Hersek’in en yüksek tirajlı

gazetesi Dnevni Avaz, “Rezillik”
başlığıyla yayımladığı haberde,
Nobel ödülünün Handke gibi
soykırım inkarcısı birine verilme-
sine gösterilen tepkiyi manşetine
taşıdı.
Srebrenitsalı soykırım kurbanları-
nın tepkilerine de dikkat çekilen
haberde, Nobel Komitesinin faşiz-
min desteklenmesine katkı sağla-
dığı yorumları da yer aldı.
Oslobodjenje gazetesi ise manşe-
tine “Soykırımı İnkara Nobel” ifa-
delerini taşırken, ödülün
Handke’ye bizzat İsveç Kralı 16.
Carl Gustav tarafından takdim
edildiği anımsatıldı. Öte yandan,
Sırbistan medyası Handke’nin
Nobel Edebiyat Ödülü almasını
çok fazla öne plana çıkarmadı. Po-
litika gazetesinin haberinde, ara-
larında Türkiye’nin de
bulunduğu bazı ülkelerin ödül tö-
renini boykot etmesine rağmen
Handke’nin dün gece Stock-
holm’de ödülünü aldığı ifade
edildi. Haberde ayrıca Nobel Ede-
biyat Ödülü’nün Handke’ye veril-
mesinin kamuoyunda iyi bir
yankı uyandırmadığı da belirtile-
rek Türkiye’nin Milli Savunma
Bakanlığınca paylaşılan tepkiye
de yer verildi. Hırvatistan’ın
köklü gazetelerinden Jutarnji ise
Handke ile ilgili haberi “Zıtlıkla-
rın sonu gelmiyor” ifadeleriyle
manşetine taşıdı.
Türkiye ve Hırvatistan’ın yanı
sıra bazı bölge ülkelerinin de ödül
törenini boykot ettiği hatırlatılan
haberde, Sırbistan ve Bosna Her-
sek’teki iki entiteden biri olan Sırp
Cumhuriyeti’nden (RS) bazı tem-
silcilerin törene katıldığı ifade
edildi.
Kuzey Makedonya‘daki Boşnak-
lar, 1995 yılında Srebrenitsa’da
Birleşmiş Milletler (BM) tarafın-
dan korunan alanda gerçekleşen
soykırımın inkarcısı Avusturyalı
yazar Peter Handke’ye Nobel
Ödülü verilmesini kınadı. Boşnak
Demokratik Birliği tarafından
AA’ya yapılan yazılı açıklamada,
Kuzey Makedonya‘daki Boşnak
siyasi partisi olarak hükümetten
Makedon heyetinin İsveç’in baş-
kenti Stockholm’de düzenlenen
Nobel Ödül Töreni’ne katılma-
ması yönündeki çağrıları hatırla-

tıldı.
Kuzey Makedonya hükümetinin
taleplerini kabul ettiği kaydedilen
açıklamada, bu nedenle teşekkür-
lerini sundukları aktarıldı. Çok
sayıda kişi, bilim adamı ve kuru-
mun bu ödülün Handke’ye veril-
memesi gerektiğini ifade etmesine
rağmen Nobel Ödül Komitesi’nin
söz konusu ödülü Handke’ye ver-
mesinin kendileri için büyük
hayal kırıklığı olduğu vurgulanan
açıklamada, “Bu ödülün, Srebre-
nitsa soykırımını reddeden ve
bölgedeki en büyük suçlu Slobo-
dan Milosevic’in izlediği politi-
kayı günümüzde bile aktif olarak
destekleyen bu adama verilmesi
kesinlikle uygunsuz.” ifadesi kul-
lanıldı. Boşnak Ulusal Konseyi de
edebiyat alanındaki en yüksek
ödülün Avrupa topraklarında ya-
pılan soykırımı açık bir şekilde
inkar eden ve eski Yugoslav-
ya’daki tüm kanlı olayların fikir
babası mahkumu açık bir şekilde
kutlayan Handke’ye verilmesini
kınadı. Başkent Üsküp’teki Boş-
nak Araştırma Merkezi “Lilium
Bosnacium” tarafından yapılan
açıklamada da Nobel Komitesi ta-
rafından söz konusu ödülün
Handke’ye verilmesinin Yugos-
lavya’nın dağılma sürecinde işle-
nen savaş suçlarının
gerekçelendirilmesi anlamına gel-
diği vurgulandı.
Bosna’daki soykırımı inkar eden
Nobel ödüllü Avusturyalı yazar
Peter Handke, Bosna Hersek’in
başkenti Saraybosna’da “istenme-
yen kişi” ilan edildi.
Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boş-
nak sivilin katledildiği soykırımı
inkar eden ve Sırp lider Slobodan
Milosevic’e hayranlığıyla tanınan
Nobel ödüllü Avusturyalı yazar
Peter Handke’ye tepkiler dinmi-
yor. Saraybosna Kanton Meclisi,
Boşnak partisi Demokratik Eylem
Partisinin (SDA) önerisi üzerine
yapılan oylama sonucunda,
Handke’yi kanton sınırları içinde
“istenmeyen kişi” ilan etti.
Avusturyalı yazar Handke, Sreb-
renitsa’daki soykırımı inkar etmiş,
Müslüman Boşnakların kendi
kendilerini öldürdüklerini savun-
muştu.

2014 yerel seçimle-
rinde AK Parti
İzmir Urla ilçesi

Belediye Başkan adayı
sevgili dostum Erşan
Eroğlu’nun kullandığı
güzel ve sempatik bir
lehçe vardı. Kendi tar-
zıyla “KAZANACE-
ĞİZ! “ derdi.
Bunu söylediğinde biz
mutlu olur ve bu sözleri
bir daha söylemesini is-
terdik. Fakat maalesef o
sene, önceki sene ve bu
sene Urla’da seçimleri
açık farkla kaybettik.
Tarih tekerrürden iba-
rettir. Ders alınırsa te-
kerrür etmez derler.
Bir önceki seçimleri
kaybeden siyasiler, bir
sonraki seçimleri kaza-
nacağız, diyerek teşki-
latlarına umut verirler.
Bu gayet normaldir.
Nitekim AK Parti;  İs-
tanbul, Ankara, İzmir,
Antalya’da muhtemel-
dir ki il, ilçe, mahalle
başkanları bu sözleri
bugünlerde çok tekrar-
lıyordur. Yine muhte-
meldir ki, ardından
alkışlar alıyorlardır.
Bu sözleri söyleyen
hatip, bunları inanarak
söylüyorsa iki şeyi çok
iyi bilmelidir:
1-       Önceki seçimi
kaybettiren nedenleri
2-       Bu nedenlerin
çözümlerini
Aksi takdirde samimi
olmayan klasik siyasi
şovdan öteye gitmez.
Salondaki insanlar al-
kışlasa da esas oy vere-
cek olan dışardaki halk
bu sözlere gülüp geçer.
Sonuç maazallah yine
hüsran olur. Bu şekilde
hitap edip dinleyenleri
aptal yerine koyan kişi-
lere çok kızdığımı ve
hiç alkışlamadığımı
söylemek isterim.
Birinci maddeyi naçi-
zane şu anda yazısını
okumakta olduğunuz
kardeşiniz bu köşede
pek çok kez yazdı. Ge-
çenlerde değerli bir
dostum beni iyi niyetle
uyardı. Bunları yazma,
gerek yok, tepki alırsın
deyiverdi. Ancak gönül
dostu bir ağabeyi-
miz;  hayır aksine doğ-
ruları yazıp
söyleyeceksiniz, zira
hem dünya âleminde
hem de manevi âlemde
sorumlusunuz, deyince
dayanamadım, yazmaya
başladım. Ancak bu
sefer aynı şeyleri yaz-
mak yerine olayı sa-
hada bizzat görüp Reise
rapor hazırlayan arka-
daşlarımızın verdiği
bilgileri paylaşmakla
yetineceğim.

14 Fahri 
aK görevliler

sahaya indi

Bazılarıyla birlikte mil-
letvekilliği yaptığımız

Ekrem Erdem, Ahmet
Albayrak, Feyzullah
Kıyıklık, Harun Ka-
raca, Hasan Basri Yıl-
dız, İdris Güllüce,
İsmail Erdem, İsrafil
Kışla, Kemal Çiftçi-
oğlu, Mehmet Müezzi-
noğlu, Nuri Albayrak,
Osman Develioğlu,
Osman Kaan, Ünal
Kacır gibi 14 önemli ve
tecrübeli büyüklerimiz,
samimiyetle kendilerine
görev edinip sahaya in-
diler. Bu arkadaşlarımız
Abdullah Gül, Ahmet
Davutoğlu ve Ali Baba-
can ile ayrı ayrı görüş-
meler yaptılar. Sahada
araştırmalar yaptılar.
Bundan sonrasını Hür-
riyet gazetesinden
Hande Fırat’ın köşe ya-
zısında yazdıklarıyla
devam edelim. (Yazının
tamamını
https://www.gercekha-
berci.com/hande-firat-
14-ak-partili-nin-ikna-t
urlari/105165/ bu link-
ten okuyabilirsiniz)
“14 ismin bu konuda
tespiti özetle şöyle:
- MhP’den beklenen
oy alınamadı. aksine,
aK Parti’den oylar
MhP’ye kaydı. saadet
Partisi başta olmak
üzere muhafazakâr
seçmene hitap eden
partilerle ilişkiler ge-
liştirilmelidir.
- Teşkilatların yeni-
lenmesinde ehliyet ve
liyakat kalktı, grup-
laşma ve adam ka-
yırma kalitede
kayıplara neden oldu.
- Belediye başkanları-
mızın istifa ettirilerek
görevden uzaklaştırıl-
maları aleyhimize ge-
lişmiştir.
- lüks ve israf iddia-
ları seçimlerde aleyhi-
mize olmuştur.
- Belediye başkanları,
meclis üyeleri ve
kamu görevlileri halk-
tan kopuk olmamalı-
dır.
- Medyadaki tekel-
leşme ve taraflı yayın-
lar aleyhimizde
gelişmektedir.
- sosyal medyada aK
Parti taraftarı görü-
nerek saldırgan yayın-
lar yapan eylemlerden
kaçınılmalı.
- siyaset dilinin yumu-
şatılması lehimize ola-
caktır.
- Parti yeni dönemde
“ötekileştirmeyen, yu-
muşak ve kuşatıcı bir
dil” kullanmalı.
14 aK Partili ismin
ortak metninde, öca-
lan’ın mektubu ve
kardeşinin TrT’ye çı-
karılması gibi tutum-
lardan kaçınılması
gerektiği de vurgula-
nıyor.”

NOKTA…

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

İZMİR MEKTUBU

BİR dAhAKİNe 
KAzANmAK İçİN 

BİLİNmeSİ GeReKeN 2 şey

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Katliam destekçisine
Nobel’e tepki yağdı
Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke’ye Nobel ödülü verilmesine tep-

kiler çığ gibi büyüyor. Başta Türkiye olmak üzere, Kuzey Makedonya, Kosova,
Hırvatistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te açıklamalar arka arkaya geldi

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, Arna-
vutluk'taki depremin ardın-

dan Türkiye tarafından inşa
edilecek 500 konuta ilişkin, "Dost
Arnavut halkı için tüm imkanları-
mızı seferber ettik. TOKİ'den bir
heyet Arnavutluk'a geldi ve inşa-
atların nerede yapılacağını belir-
leme noktasına geldik." ifadesini
kullandı. Arnavutluk Kültür Ba-

kanlığınca yapılan açıklamaya
göre, Bakan Elva Margariti, Türki-
ye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük ve
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Levent Sungur ile depremin
ardından Türkiye tarafından inşa
edilecek 500 konutla ilgili görüştü.
"İmar Projelerinin Planlanması
Koordinatörü" sıfatıyla Türk heye-
tiyle görüşen Margariti, inşaatın
daha hızlı gerçekleşebileceği dev-
lete ait mülkleri belirleme çalış-
ması yaptıklarını belirtti.

Arnavutluk’ta yapılacak 500 
konutun yerini belirlediler…
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da Dünya İnsan
Hakları Günü kapsa-
mında düzenlenen yü-

rüyüşte ülkede etkili olan
hava kirliliğine tepki göste-
rildi. Kosova'da sivil toplum
kuruluşlarının düzenlediği
yürüyüşü ile 10 Aralık Dünya
İnsan Hakları Günü kutlandı.
"İnsan hakları için uyan" slo-
ganıyla düzenlenen yürüyüşe
yağmurlu havanın etkili ol-
masına rağmen yüzlerce va-
tandaş katıldı.
www.haberler.com’a göre; ka-
tılımcıların birçoğu ülkede et-
kili olan hava kirliliğine
dikkat çekmek için maske
taktı. Priştine'nin ana cadde-
sinde düzenlenen yürüyüşe
vatandaşlar da destek verdi.
Yürüyüşün sonunda yapılan
konuşmada sivil toplum ku-
ruluşları adına konuşan Jeta
Xhara, temiz havanın temel
insan haklarından biri olduğu
vurgulayarak sorunun çö-
zümü için yetkililerin harekete
geçmesi gerektiği ifade etti.
Xhara, hastalanma korkusu
olmadan nefes almanın, temel
insan haklarından biri oldu-
ğunun altını çizdi. Orman-
larda yasa dışı ağaç kesilmesi,

derelere borular döşenerek
küçük hidro santrallerin yapı-
mının da insan haklarını ihlal
eden unsurlar olduğunu öne
süren Xhara, "20 yıl önce bu
meydanda düşmana karşı
protesto yürüyüşleri düzenli-
yorduk. Şimdi en büyük düş-
manımız hava kirliliği oldu"
ifadesini kullanarak Koso-
va'da insanların diğer ülkelere
kıyasla 10 yıl daha az yaşam
sürdüğüne dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKİYOR

Kosova Ombudsmanı Hilmi
Jashari ise kirli hava, nehir ya-
taklarının bozulması, toprak-
ların zehirli maddelerle
kirlenmesi ve ormanlarda bu-
lunan ağaçların kesilmesinin,
Kosova vatandaşlarının kay-
gılarını artıran ciddi sorunlar
olduğunu hatırlattı. Söz ko-
nusu sorunların insan hakla-
rıyla doğrudan alakalı
olduğunu kaydeden Jashari,
savcıları ve mahkemeleri gö-
reve davet etti. Savcıların ve
mahkemelerin, görülen dava-
larda çevre ile ilgili konulara
öncelik vermediğini belirten
Kosova Ombudsmanı Hilmi
Jashari, dünyanın en kirli ha-
vasını teneffüs etmek zo-
runda kaldıklarını ifade etti. 

Priştine’de hava 
kirliliği protestosu

Reçak şehitleri 20. 
yılda da unutulmadı

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlara has kültürel de-
ğerlerin tanıtılması ve ya-
şatılması amacıyla

Türkiye'de Okuyan Kosovalı
Öğrenciler Birliği, Uludağ Üni-
versitesi Hukuk Topluluğu ile
birlikte  ortaklaşa gerçekleştir-

dikleri Balkan Kültür Gecesi et-
kinliğinde Bursa'da sanatsever-
lere unutulmaz bir gece yaşattı.
Türkiye'de Okuyan Kosovalı
Öğrenciler Birliği Başkanı Gani
Şekerci’nin gerçekleştirdiği se-
lamlama konuşmalarıyla başla-
yan etkinlik, akabinde geceye
özel olarak hazırlanan göç bel-

geseli, Gemlik Belediyesi Sanat
ve Kültür Derneği Sanat Müziği
Korosu’nun Rumeli türküleri
dinletisi, Koza Halk Dansları
Topluluğu’nun Kosova ve Ma-
kedonya yöresine ait folklor gös-
terilerine yer verildi. Performans
gösterilerinin ardından etkinlik
kokteyl ile son buldu.

TOKOB’dan Bursa’da 
Balkan Kültür Gecesi

İPEK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO’nun Kosova’daki
Barış Gücü
KFOR bünye-

sinde görev yapan
Türk askeri, Koso-
va’da eğitim alanını
farklı projelerle des-
teklemeyi sürdürüyor.
Mehmetçik bugün
yeni bir projeyi ha-
yata geçirecek. İpek
Belediyesi’ne bağlı
Vitomiritsa kö-
yünde  “7 Shtatori”
İlköğretim Okulu Bil-

gisayar Dershanesi’nin Yeni-
lenmesi Projesi açılışı gerçekle-
şecek. www.timebalkan.com
sitesine göre; Proje kapsa-

mında; 26 Adet Bilgisayar, 26
Adet Bilgisayar Masası, 1 Adet
Projeksiyon Cihazı, 1 Adet Pro-
jeksiyon Perdesi, 1 Adet Yazıcı,

1 Adet Klima
alımı yapılmıştır.
Ayrıca mevcut
zemin sökülerek
granit seramik ya-
pılmış, 3 Adet
PVC pencere de-
ğiştirilmiş, mevcut
sınıf kapısı çelik
kapı olarak yeni-
lenmiş, iç cephe
ve tavan boyaları-
nın yapımı ger-
çekleştirilmiştir.

REÇAK/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, ülkenin
güney kesimlerindeki

Ştimle Belediyesi'ne bağlı Reçak
köyünde bulunan ve Kosova sa-
vaşında Sırplar tarafından katle-
dilen sivillerin anısına inşa
edilen anıt kompleksi ziyaret
etti. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
Thaçi'nin bu ziyaretinin
10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü ile Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic'in kat-
liamı reddederek "kurgu"
olarak nitelendirmesinin ar-
dından gelmesi dikkati çekti.
Kosova Cumhurbaşkanı, bu-
rada yaptığı konuşmada, Re-
çak'ın Kosova'daki Arnavut
nüfusa karşı yürütülen Sırp kat-

liamlarının doruk noktası oldu-
ğunu vurguladı. Sırbistan'ın Ko-
sova'da yaklaşık 400 katliam
gerçekleştirdiğini kaydeden
Thaçi, "Yaklaşık olarak 1300
çocuk öldürdü, onların devlet
aygıtları tarafından yaklaşık 20

bin kadına tecavüz edildi, aynı
zamanda yaklaşık 13 bin sivil

Arnavut öldürüldü. Tekrar vur-
gulamak istiyorum, Reçak, Sır-
bistan devletinin Kosova’da
işlediği katliamların ve insan-
lığa karşı suçların doruğunu işa-
ret ediyor." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumun Koso-
va'daki bu anıtlara saygı göster-
memesinin aslında Sırbistan'ı

akladığını ve işlenen suçu
reddetme imkanı verdiğini

savunan Thaçi, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Burada iki spor takımı
taraftarları karşı kar-
şıya gelmedi, aksine
Sırp liderliği tarafından

yönetilen ve yönlendiri-
len bu suçu işleyen bir

ordu, sivil nüfusa karşı, sivil
insanlara karşı bu katliamı
yaptı. Tekrar vurgulamak istiyo-
rum, uluslararası toplum temsil-
cilerinin susması ve buraya

gelip bir şekilde öldürülen ço-
cukların, kadınların ve yaşlıların
mezarlarına birer çiçek bırakma-
maları da Sırbistan'ın ağzını
açıp onu aklayacak bir ortam
hazırlamış, Kosova'da işledik-
leri suçları reddetmeye cesaret-
lendirmiştir." Thaçi, suçları
reddederek, Kosova'da, Bos-
na'da, Hırvatistan'da ve suçların
işlendiği her yerde
öldürülenleri etiketleyerek ve
hakaret ederek geleceğin inşa
edilemeyeceğini belirtti. Öte
yandan, Priştine Asliye Mahke-
mesi, 5 Aralık'ta, Reçak Katlia-
mı'nı "kurgu ve Arnavut
teröristler" olarak nitelendiren
Sırp asıllı Kosova İdare ve Yerel
Yönetim eski Bakanı Ivan Todo-
sijeviç'i "etnik, ırkçı, dini nefret
ve ayrımcılık" suçlamasıyla 2 yıl
hapse mahkum etti. Mahkeme-
nin bu kararı ardından Sırbistan
Cumhurbaşkanı Vuçiç, Todosij-
eviç'e destek vererek katliamı
"Reçak'ta uydurulmuş bir suç"
olarak nitelendirmişti. Koso-
va'da savaşın devam ettiği 15
Ocak 1999'da Reçak'ta 45 sivil,
Sırp ordu, özel polis ve parami-
liter oluşumları tarafından kat-
ledildi. Olaydan bir gün sonra,
AGİT eski misyon şefi William
Walker olayı "katliam ve insan-
lığa karşı suç" olarak nitelendir-
mişti.

Mehmetçik’ten Kosova’da 
eğitime yeni destek projesi



ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TAV Havalimanları
işletmesindeki
Üsküp ve Ohrid ha-

valimanlarında geçtiği-
miz yılın rekoru bu sene
Kasım ayında kırıldı.
Üsküp Havalimanı’nda
11 aylık dönemde 2 mil-
yon 183 bin 897 yolcuya
hizmet verildiği ve geçen
yıla oranla yolcu sayısını
yüzde 9,4 oranında artır-
dığı açıklandı. Kuzey Ma-
kedonya’nın başkentinde

Kasım ayı verilerinde ise
172 bin 528 bin yolcuya
hizkmet verildiği açıkla-
nırken, geçen yıla oranla
yüzde 16,5 oranında artış
sağlanarak yolcu sayının
en çok artış gösterdiği ay
olarak ön plana çıktı.
www.haberler.com site-

sinden alınan bilgilere
göre; TAV’ın Kuzey Ma-
kedonya’daki kaleleri
olan Üsküp ve Ohrid ha-
valimanında toplamda ise
2,5 milyon yolcuya hiz-
met verilerek geçen yılın
rekorunun kırıldığı öğre-
nildi.
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Bulgaristan'dan göçün sembol 
yüzleri 30 yıl sonra Buluştu
H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın uyguladığı asimilas-
yon politikaları nedeniyle 1989 yı-
lında Türkiye'ye göç etmek

zorunda kalan, trenle geldikleri Kapı-
kule Sınır Kapısı'nda fotoğraf sanatçısı
Behiç Günalan tarafından fotoğrafları
çekilen Taner Bilaloğlu ve Beyhan Man-
dıracı, 30 yıl sonra ilk kez İzmir'deki Al-
sancak Garı'nda buluştu.
Bulgaristan'da aynı köyde dünyaya
gelen Bilaloğlu ve Mandıracı, dönemin
yönetiminin Türklere karşı uyguladığı
baskılar nedeniyle aileleriyle 1989 yı-
lında Türkiye'ye göç etti. Göçü belgele-
meye çalışan fotoğraf sanatçısı Behiç
Günalan, Kapıkule Sınır Kapısı'na ya-
naşan trenden inenleri ve onları karşıla-
yanları fotoğraf karesinde
ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraflar arasında
yer alan ve göçün sembolleri arasına
giren bir karede ise gara yanaşan trenin
vagon  penceresinden Taner Bilaloğlu
ve Beyhan Mandıracı'nın da bulun-
duğu yüzlerin merakla dışarıya bakış

anı yer alıyor. Anayurda ayak bastıktan
sonra birbirinden kopan iki kişinin yol-
ları, yıllar sonra Bulgaristan göçmeni
bir ailenin kızı olan yazar Gülbahar
Kurtuluş'un "1989 Bulgaristan Türk-
leri’nin Göç Hikayeleri" kitabında aynı
fotoğrafın kullanılmasıyla yeniden ke-
sişti. Kitabın yayınlanması sonrası fo-
toğraflarını gören ve eski günlere
dönen Bilaloğlu ve Mandıracı, önce sos-
yal medyada buluştu, ardından kitabın
yazarı Kurtuluş'u aileleriyle birlikte İz-
mir'de ziyaret etti. Nostaljiyi yaşatmak
amacıyla Tarihi Alsancak Garı'nda yapı-
lan buluşmada eski günler yad edildi,
eşler ve çocuklar tanıştırıldı.  

‘HİÇ UNUTAMIYORUM’

www.haberler.com’a göre; Anayurda
göçü sonrası eğitimini Balıkesir'de  ta-
mamlayan ve öğretmen olan, hayatını
eşi ve iki çocuğuyla Gönen ilçesinde
sürdüren Bilaloğlu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada fotoğraf çekildiği sı-
rada gardaki Türk askeri ve bayrağına

baktığını, Türkiye'ye geldiği o anı hiç
unutmadığını anlattı. Türkiye'nin en
zor günlerinde Bulgaristan'da yaşayan
Türklere sahip çıktığını hatırlatan Bila-
loğlu, "Yolculuk sırasında çok heyecan-
lıydım. Türkiye'ye geliyorduk  ve çok

mutluydum. Devletimiz bize sahip
çıktı. Bizim barınacağımız konutlar
yaptı. Okullarda eğitimlerimize devam
ettik. Burada üniversite okudum, evlen-
dim ve yeni bir hayat kurdum." dedi.
Bilaloğlu, yazar Kurtuluş'un kitabını

sosyal medyada gördüğünü, kitabın ka-
pağında kendisinin de fotoğrafının ol-
duğunu görünce yeniden o yılları
yaşadığını ifade etti. Arkadaşıyla yazar
Kurtuluş'u yaşadığı İzmir'de ziyaret
etmek istediklerini aktaran Bilaloğlu,
"Buluşma yeri olarak tren garını seçtik.
O günleri, köyümüzü ve tren yolcuğu
sırasında yaşadıklarımızı konuştuk.
Böyle önemli bir kitabın kapağında fo-
toğrafımızın kullanılması bizi mutlu
etti. Şu an o fotoya bakınca o günlerin
geride kaldığına şükrediyorum." diye
konuştu. 
Anavatana göç sonrası Edremit'e yerle-
şen ve halen ilçe belediyesinde
çalışan evli ve 2 çocuk babası Beyhan
Mandıracı da bu fotoğrafın çocuklarına
bırakacağı en büyük miras olduğunu
belirtti. Yazar Gülbahar Kurtuluş
ise Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araş-
tırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Ana
Bilim Dalında doktora öğrencisi oldu-
ğunu, ailesinin de Bulgaristan'da yaşa-
nan zorunlu göçten dolayı Türkiye'ye
geldiğini söyledi. 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın İzmir
Başkonsolosluğu ta-
rafından Ulusal

Günü dolayısıyla resepsi-
yon verildi. Romanya Milli
Günü nedeniyle İzmir'de
bir otelde düzenlenen et-
kinliğe Dışişleri Bakanlığı
İzmir Temsilcisi Büyükelçi
Naciye Gökçen Kaya, Kon-
soloslar Birliği Başkanı Ze-
liha Toprak, Almanya'nın

İzmir Başkonsolosu Rainer
Lassig, konsoloslar, fahri
konsoloslar ve iş dünyası-
nın temsilcileri katıldı.
www.haberler.com’a göre;
Türk ve Romanya milli
marşlarının ardından ko-
nuklara hitap eden Ro-
manya'nın İzmir
Başkonsolosu Mioara Şte-
fan, Romanya'nın varolu-
şunun 101'inci yılını
kutladıklarını, aynı za-
manda 30 yıl önce 1989 yı-
lının Aralık ayında

Romanya'da komünist reji-
min yıkılarak demokrasi-
nin temellerinin atıldığı bir
devrim gerçekleştiğini söy-
ledi. Ştefan, "2019 yılının
ilk 6 ayında Avrupa Birliği
Dönem Başkanlığı'nı da
Avrupa seviyesine yakışır
bir şekilde yürütürken,
NATO'ya katılımın 15'inci
yılını da kutladık" dedi.
Etkinlik, gecenin Roman-
ya'dan davetlisi Loredana
Streche'nn şarkılarıyla
sürdü.

Romanya Ulusal 
Günü’ne kutlama

Buhara-Osmangazi
kardeş kent oluyor
BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmangazi Belediyesi, Özbe-
kistan’ın Buhâra Belediyesi
ile kardeş şehir olma kararı

aldı. Balkanlar’dan Orta Asya’ya,
Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya kadar
birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendi-
ren Osmangazi Belediyesi, kardeş
şehirlerine bir yenisini daha ekliyor.
Özbekistan Buhâra Ticaret ve Sa-
nayi Odası Bölge Başkanı Vahob
Kakhkhorov’un geçtiğimiz günlerde
Osmangazi Belediyesi’ne yaptığı zi-
yarette gündeme gelen iki belediye-
nin kardeş olması düşüncesi,
hazırlanan önerge ile Osmangazi
Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Os-
mangazi ve Buhâra arasında sosyal,
kültürel, ekonomik ilişkileri geliştir-
mek, gençlik grupları arasında kar-
şılıklı kültürel ve sportif
münasebetler düzenlemek maksa-
dıyla kardeş şehir olunması teklifi,
Osmangazi Belediyesi aralık ayı ola-
ğan meclis toplantısında oy birli-
ğiyle kabul edildi.

www.timebalkan.com’un haberine
göre; Mecliste alınan kardeş bele-
diye olma kararının bakanlık tara-
fından onaylanmasının ardından
Osmangazi Belediyesi ile Özbekis-
tan’ın Buhara Belediyesi kardeş
şehir olacak.
Osmanlı’nın kurulduğu yer olan
Osmangazi’den Ortaya Asya’ya
yeni bir kardeşlik köprüsü kuracak-
larını belirten Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, “Tarih bo-
yunca yetiştirdiği ilim ve fikir

adamları, sanatçı ve alimleriyle bili-
nen, onların ardında bıraktığı eser-
lerle dünyada Türk-İslâm
mimarîsinin zirveye ulaştığı şehir-
lerden olan Buhâra, bir dönem
İslâm medeniyetinin merkeziydi.
Dünyada kubbet-ül İslâm (İslâm'ın
kubbeleri) unvanına sahip 3 şehir-
den biri olan Buhâra, Türk-İslâm
medeniyetinde oldukça önemli bir
yere sahip. Kurucu şehir Osmangazi
olarak tarihî şehir Buhara ile ilişkile-
rimizi güçlendireceğiz” dedi.

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Atina'da gerçekleştirilen
Yunan-Türk Endokrin Cer-
rahisi Kongresi kapanış tö-

reninde Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer
Makay' a onursal üyelik nişanı ve-
rildi.  Açılış konuşmasını Ameri-
kan Cerrahlar Birliği Türkiye
Masası Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Haberal'ın yaptığı kongrede en-

dokrin cerrahisi alanındaki geliş-
meler tartışıldı. Yunan meslektaş-
ları tarafından onursal üyelik
nişanı verilen Prof. Dr. Özer
Makay şunları söyledi:  ‘‘Bilimsel
platformlar, müzik gibi evrensel-
dir. Livaneli'nin Theodorakis ile
sahneye taşıdığı kardeşliği biz
bugün bilimsel kürsüde yaşattığı-
mız için çok mutlu ve gururlu-
yum’’ www.egeajans.com’dan
alınan bilgilere göre; Uluslararası
Endokrin Cerrahisi Birliği, Ameri-

kan Endokrin Cerrahisi Birliği ve
Avrupa Endokrin Cerrahisi Der-
neği Başkanlarının da davetli ko-
nuşmacılar arasında yer aldığı
kongreye iki ülkeden çok sayıda
akademisyen katıldı. 

Türk cerrah Makay’a Yunan 
Derneği’nden onursal üyelik 

Kuzey Makedonya’da   
TAV, rekor yeniledi 
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ŞEREFÜ’L MEKAN
Bİ’L MEKİN

Osmanlı Devleti Balkanlar’dan çe-
kildikten sonra, sistematik olarak
insanların göçe zorlanması, ardın-

dan göç etmeyenlere uygulanan baskılar
bilinen bir olay. Eskiler “Şerefü’l mekân
bi’l mekîn” derlerdi, kişiler göçe zorla-
nınca mekânlar biraz daha öksüz biraz
daha yalnız kaldı.
Son yüzyılda Balkanlar’da nice tarihi eser
yıkılmış, kendiliğinden yıkılanlar da ka-
derleri ile başbaşa kalmıştır. Prizren’e gi-
derseniz ara sokaklarda tek başına
mücadele eden camisiz bir minare görür-
sünüz. Bir savaş olur, köprüler ve minare-
ler bombalanır, depremde hasar gören
yapılar, öylece bırakılır, zamana karşı mü-
cadele etmeye çalışırlar. Bu tarihî yapılar
öyle özel yapılar ki, hem mimarî hem de
sanat değerleriyle insanlara hizmet ederdi.
Bizler biliyoruz ki, buralarda Osmanlı
kimliğini yok etmeye çalışan bazı düşman-
lar var, bilerek bu gibi yapıların üzerine
farklı yapılar inşaa ettiler. Peki, tarih deği-
şir mi? Hayır. Olan sadece bu güzide eser-
lere olur.
Geçen hafta Makedonya’nın Ohri şehrinde
yenilenen Ali Paşa Camii’nin açılışına şa-
hitlik ettik. Caminin minaresi yoktu, o mi-
nare yapılmasın diye de türlü türlü
sorunlar çıktı. Çok şükür cami minaresin-
den 107 yıl sonra ezan okundu. Bu gibi
yapıların yenilenmesi konusunda Türkiye
elinden geleni yaptı, yapıyor.
Ali Paşa Camii, Ohri şehrinde 1573 yı-
lında Süleyman Paşa tarafından yaptırılan
bir camii, mimarı Koca Sinan olma ihti-
mali var. Caminin bir kısmı 1823 yılında
yıkılmış olup, dönemin Belgrad veziri Ma-
raşlı Ali Paşa tarafından onarılmış. Ancak
1912 yılında Bulgar milisleri tarafından
minaresi yıkılmıştır.
Bu vakıf eseri 2017 yılında, yeniden ihya
çalışmalarına başladı. 32 buçuk metre
yüksek olan minaresi Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından inşaa edildi. Dedim ya
minaresi azıcık sorun yarattı, şehrin Hristi-
yan dokusuna zarar verecek endişesiyle,
defalarca protestolara maruz kaldı, “Ohri
Mekke değil” sloganları ile hem de.
Savcılık talimatı ile, şantiyeye getirilen
malzemelerin girişleri yasaklandı. Şehrin
Müslümanları gece gündüz sırtlarında o
malzemeleri taşıyarak bu minareden vaz-
geçmedi. Gerek Türkiye Cumhuriyeti
Üsküp Büyükelçiliği, gerekse Vakıflar
Genel Müdürlüğünden yetkililer bu işin
peşini bırakmadı, diplomatik yazışmalar,
halkın dirayeti, karşı tarafın “nefret söy-
lemleri” bir tarafa derken çok güzel bir şe-
kilde açılışı yapıldı.
Tüm bunlar olurken, gözüme Mostar köp-
rüsünün bombalanan görüntüleri geldi.
Düşünün bir taraftan diğer tarafa geçme-
nizi sağlayan bir köprü sadece. Nice
emekler sarf edilmiş yapımında, ancak
bazen bu nefret öyle bir hâl alıyor ki, in-
sanlığa hizmet eden bu gibi yapılar bile
gözünüzün önünde yıkılıyor. Bu gözü
dönmüşlük insanı tedirgin ediyor. Yenisi
yapıldı elbette, ama hafızalarda o yıkılan
görüntüyü silemiyor işte.
Çocukken, evimin tam karşısında bir
camii vardı, Hüdaverdi Camii. Birkaç du-
varı yıkılmış, minaresi yoktu, ancak birkaç
merdiven ile minaresine olan çıkışı duru-
yordu. Otlar sarmıştı o çıkışı, çocuk oyun-
larımızın içinde saklambaç oynarken bizi
çok iyi gizliyordu. Minare çıkışından kafa-
mızı çıkartınca mahalleyi daha da iyi gö-
rüyorduk. Kule görevini görüyordu, her
tür oyunun içine dâhil ediyorduk Hüdaver-
di’yi. Okula giderken tam okulun karşı-
sında Dükkâncık Camii, onun da 3 duvarı
yıkılmış ama minaresi duruyordu, harabe
bir görüntüsü vardı, Kurşunlu Handan çar-
şıya çıkan yolda ise tamamen otların sar-
dığı bir duvar vardı, ne camiden bir iz ne
de minaresinden bir iz vardı ama biliyor-
duk orası Arasta idi. Sağda solda yıkılan
hamam duvarları, bazı türbeler ve efsane-
lerini dinlerdik hep. Altı Ayak Türbesi,
Kral Kızı vs. nice olaylar anlatırdı eskiler
onlarla ilgili. Masal gibi gelirdi bize.
Aslında hepsi bizdik, hepsi bizim kimliği-
mizdi, göç etmeye zorlanan insanlar gibi,
onları da göçe zorluyorlardı. Bizler çocuk-
ken oyunlarımızda onlar birer yaşlı dede
gibi etrafımızı gözlermiş meğer ve bu yüz-
den bizim için hepsi vatandan birer ema-
netti. Bizim geriye kalanımızdı.
Sancağımız, kulemiz, nöbet yerimiz, bay-
rağımız, ecdadımızdı…
İsmi geçen camiler günümüzde çok şükür
yeniden onarıldı, ayaklandı, ezanlar yeni-
den duyulmaya başladı onlardan. Kimse
ne dininden bir şey kaybetti, ne de inan-
cından… Onlarla birlikte bu şehir kazandı
aslında. Bu gibi yapılar şehre zenginlik ka-
tanlardı, birer renk idi, tabi anlayana ve
değer verene…

Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam et-
tiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye,

Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etme-
sine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır

Kosova’nın Bağımsızlığı ve 
Türk Dış Politikası (1990-2008)
Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN

Bu çalışma, Türkiye’nin neden 18
Şubat 2008’de Kosova’yı tanıdığını
analiz etmeye çalışmaktadır. Ma-

kalenin temel argümanı Ankara’nın Ko-
sova konusundaki politika
değişikliğinin taktik bir değişiklik ol-
duğu, temel bir dönüşümü yansıtmadı-
ğıdır. Karar alıcılar 2000’li yıllarda
Türkiye’nin Balkanlar politikasını oluş-
tururken Soğuk Savaş döneminde ve
1990’larda olduğu gibi Batı’yla paralel
hareket etmektedir. Makalede Anka-
ra’nın, Kosova’yı tanıma konusunda ge-
rekli zemini süreç içinde adım adım
hazırladığı gösterilmektedir. 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Balkanlar, Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde Türk dış politikasının aktif ol-
duğu bölgelerden biri olmuştur. Her ne
kadar dağılma sürecinin başlarında Yu-
goslavya’nın birliğinin tekrar sağlanabi-
leceğini düşünerek sessiz kalmışsa da,1
Batılı ülkelerin ayrılan cumhuriyetleri
teker teker tanımaya başlamasının ar-
dından Türkiye de bölgedeki gelişme-
lerle daha yakından ilgilenmeye
başlamıştır. Yugoslavya’nın dağılma sa-
vaşları, Ankara’nın bölgeye ilgisiz kal-
masını engellemiş, Balkan kökenli
grupların da etkisiyle Türkiye, özellikle
Bosna Savaşı sırasında Kıbrıs’tan son-
raki en aktif dış politikasını uygulamış-
tır. Bosna’daki çatışmalar sırasında
Boşnaklar’ı en fazla destekleyen uluslar-
arası aktör olmuş ve Boşnak halkının
dünyaya açılan köprüsü haline gelmiş-
tir. Ayrıca, savaşın başladığı andan si-
lahların tamamen sustuğu zamana
kadar geçen 3,5 sene içinde tutarlı bir
dış politika izleyen ve belirlediği temel
parametreleri değiştirmeyen az sayıdaki
aktörden biri olmuştur. Buna karşın,
aynı tutarlılığı Türkiye’nin Kosova’ya
yönelik politikalarında en azından ilk
bakışta görmek mümkün değildir. Tür-
kiye önceleri Kosova’nın bağımsızlığını
destekliyor görünmekten titizlikle ka-
çınmış ve Kosova’daki çatışmalar sıra-
sında izlediği politika çerçevesinde de
soruna Yugoslavya’nın toprak bütün-
lüğü içerisinde çözüm bulunmasını iste-
miştir. Buna karşılık, 17 Şubat 2008’de
Kosova’nın bağımsızlık ilanının ardın-
dan bu ülkeyi ilk tanıyan devletlerden
biri olmuştur. Bu makale, 1990’ların ba-
şından günümüze kadar Türkiye’nin
Kosova politikasını analiz etmeyi amaç-
lamaktadır. Arnavutlarla Sırplar ara-
sında çatışmaların devam ettiği
dönemde, Kosova’nın bağımsızlığı me-
selesiyle ilgili olarak düşük profilli tutu-
munu sürdüren Türkiye, Kosova’nın
ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka
aykırılık tartışmaları devam etmesine
rağmen, bağımsızlık ilanından sadece
bir gün sonra bu ülkeyi tanımıştır. Görü-
nürdeki bu farklılaşan politika acaba
gerçekten de temel bir dış politika deği-
şikliğini yansıtmakta mıdır? Yoksa An-
kara’nın yaptığı sadece Batı’nın
politikalarındaki değişime uyum sağ-
lama çabası mıdır? Ayrılıkçı hareket-
ler/gruplar konusunda, tarihsel ve iç
politik nedenlerle genelde temkinli dav-
ranmayı tercih eden Türk dış politikası
karar alıcıları, Kosova meselesinde de
ilk başta benzer bir yaklaşım sergileme-
lerine rağmen neden, bu politikadan
vazgeçmişlerdir? Makale bu araştırma
sorularına cevap vermeye çalışacaktır. 

TARİHSEL KÖKENLER

Çalışmanın ilk bölümünde dış politika
değişimiyle ilgili kuramlar incelenecek-
tir. Daha sonraki bölümde Kosova me-
selesinin tarihsel kökenleri üzerinde
durulacak, ardından da Kosova’da pat-
lak veren çatışmalar sırasında Türki-
ye’nin nasıl bir tutum izlediği ortaya
konacaktır. Daha sonra ise Kosova’daki
şiddeti durdurmak için düzenlenen
1999’daki  NATO müdahalesinin ardın-
dan Kosovalı Arnavutların Birleşmiş
Milletler tarafından yönetildiği dö-
nemde Türkiye’nin Kosova’yla ilişkileri-
nin nasıl seyrettiği mercek altına
alınacaktır. Son olarak da Kosova’nın
bağımsızlık ilanını Türkiye’nin tanıması
irdelenmeye çalışılacaktır.
Dış Politikada Değişim
Ülkelerin dış politikaları hem iç hem de
dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu fak-
törler maddi ya da fikirsel boyutta ola-
bilmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin
sahip olduğu güç, iç siyasi ve sosyal or-
tamı, siyasi kültürü, tarihi ile uluslar-
arası ortamdaki güçler dengesi, sistemin
kaç kutuplu olduğu ya da sistemde her-
hangi bir kutup olup olmadığı ve hakim
uluslararası rejim gibi unsurlar ülkelerin
dış politikada nasıl davranacaklarını et-
kilemektedir. Bahsedilen faktörlerin bir
kısmı yapısal, bir kısmı ise konjonktürel-
dir. Tarih, coğrafya, kuruluş ideolojisi
gibi etmenler yapısal faktörler olarak
ifade edilebilirken; hükümet, uluslar-
arası sistemin yapısı v.s. konjonktürel
faktörler olarak adlandırılabilir. Yapısal
faktörlerin değişmesi pek mümkün de-
ğilken, konjonktürel faktörler dinamik-
tir ve kısa vadede değişebilmektedir.3 
Dış politikada değişim, özellikle de radi-
kal değişim, çok sıklıkla rastlanan bir
durum değildir. Yaygın kanı, özellikle
demokratik ülkelerde dış siyasette deği-
şimin gerçekleşebilmesi için hem bürok-
rasinin hem de kamuoyunun buna ikna
edilmesinin gerekli olduğudur. Fakat
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte
uluslararası konjonktürde yaşanan
köklü değişiklikler bazı ülkelerin hem iç
hem de dış politikalarında ciddi dönü-
şümlere yol açmış, bu durum da dış po-
litikada değişim konusunda yeni
çalışmaları teşvik etmiştir. 
Dış politikada değişim ve istikrar ko-
nusu, Soğuk Savaş döneminde uzun
süre akademik çalışmalarda ele alınan
bir konu olmaktan uzak kalmıştır. İkinci

Dünya Savaşı sonrasında Uluslararası
İlişkiler disiplininin kurumsal anlamda
güçlenmesinin ardından ilk dönemde
bu konu pek ilgi görmemiştir. Bunun
temel nedeni, Batı’da o dönemde rea-
lizm ağırlıklı olarak yapılan çalışma-
larda iki blok arasındaki ilişkilere ve
özellikle de SSCB’den algılanan tehdide
ağırlık verilmesidir. Dış politikada deği-
şim ve süreklilik konusuyla ilgili çalış-
malar ancak 1970’lerde başlamış ve
1990’larda ivme kazanmıştır Uluslar-
arası İlişkiler disiplininde bu konuyla il-
gili ilk çalışmaları yapanlar ise James
Rosenau, Kal Holsti, Kjell Golmann ve
Charles Herrmann olmuştur.4
Bu çalışmada dış politika değişimiyle il-
gili çalışmalarda dönüm noktalarından
birisi olarak kabul edilen Charles F. Her-
mann’ın değişim kuramı temel alınacak
ve Türkiye’nin Kosova politikası bu
teori çerçevesinde analiz edilecektir.
Hermann’ın çalışmasının tercih edilme-
sinin nedeni, değişim konusunu somut
bazı faktörlere dayandırması, dolayı-
sıyla ampirik açıdan değişim analizinin
daha kolay bir şekilde yapılabilmesine
imkan vermesidir. Hermann’ın yaklaşı-
mının ayrıca dış politika değişiminde
karar alma sürecinin önemi üzerinde
durması da bu çalışmada tercih edilme-
sinin sebeplerinden birisidir.5 
Hermann’ın çalışmasını kaleme aldığı
dönem tam da Soğuk Savaş’ın sona er-
diği ve pek çok ülkenin dış politika-
sında ciddi değişikliklerin gözlendiği
zamana denk gelmişti. O dönemde In-
ternational Studies Association’ın (ISA)
başkanı olan yazar, çığır açan çalışma-
sını ISA’in 1989’daki 30. Yıllık Konvansi-
yonu’nda tebliğ olarak sunmuştu.
Hermann’a göre bir ülkenin dış ilişkile-
rindeki değişim dört farklı nedenden
kaynaklanabilir:6 İlk olarak, değişimin
nedeni karar almada yetkili lider olabi-
lir. Lider değişimin gerekli olduğunu
düşünüyorsa ve bunu uygulayabilecek
güce sahipse bir ülkenin dış politika-
sında farklı yönelimlerin ortaya çıkma-
sını sağlayabilir. Bu duruma örnek
olarak Mısır lideri Enver Sedat’ın
1973’teki savaşın ardından İsrail’le barış
görüşmelerine başlama kararı verilebilir.
İkinci neden ise bürokrasi olabilir. Bu
durumda bürokrasideki bir kurumda ya
da çeşitli kurumlarda bulunan bir grup
değişimin öncülüğünü yapabilir. Fakat
arzuladıkları değişimin gerçekleşebil-
mesi için bu grubun karar alma meka-
nizmasının üst düzeyinde bulunan

yetkililere ulaşabilecek konumda olması
gerekir. Üçüncü faktör ise “içeride yeni-
den yapılanma” (domestic restructu-
ring), yani siyasi olarak aktif toplumsal
grupların bir konuyla ilgili tutumlarının
değişmesi olabilir. Dördüncü ve son ola-
rak ise “dış şoklar” (external shocks)
olabilir. Bunlar, uluslararası sistemde
meydana gelen radikal değişikliklerdir.
Bu değişiklikler o kadar büyüktür ki ak-
törler tarafından farkedilmemelerine
imkan yoktur. 1971’de ABD’nin altın
standardının uygulanmasına son ver-
mesi veya Enver Sedat’ın Kudüs’ü ziya-
reti dış ortamdaki radikal değişikliklere
örnek olarak verilebilir. Yukarıda açıkla-
nan dört neden aslında bazı durum-
larda birbirleriyle paralel şekilde
meydana gelebilir ya da bir neden diğe-
rini tetikleyebilir. Dolayısıyla bir dış po-
litika değişikliğine birden fazla iç veya
dış dinamik sebep olmuş olabilir.
Hermann’a göre bu faktörlerin neden
olduğu dört çeşit dış politika değişimin-
den bahsedilebilir: Bunlardan ilki, ufak
ayarlamalardır, ki bu durumda dış poli-
tikanın temel niteliklerinde, uygulanış
amacında ya da kullanılan araçlarda
herhangi bir farklılık söz konusu değil-
dir. İkinci olarak “program değişiklik-
leri” sözkonusu olabilir. Bunlar dış
politikada kullanılan yöntemde ya da
araçlarda yapılan değişiklikler anlamına
gelmektedir. Burada ufak ayarlarda ol-
duğu gibi dış politikanın temel hede-
finde bir farklılık söz konusu değildir.
Fakat nasıl ve ne çeşit bir dış politika uy-
gulandığı değişime uğramıştır. Kısaca
değişim niceliksel değil nitelikseldir.
“Problem/amaç değişiklikleri”nde ise
dış politikanın temel hedefi radikal de-
ğişime uğrar. Dördüncü ve son olarak
dış politikanın temel eğiliminde mey-
dana gelen değişiklikten bahsedilebilir,
ki bu en kapsamlı değişimi ifade eder.
Bu durumda değişen tek bir dış politika
davranışı değil, tüm politikadır. Bu bağ-
lamda, özellikle bahsedilen ilk iki sınırlı
değişiklik konusunda süreklilik ve istik-
rar faktörlerinin değişimle içiçe oldu-
ğunu vurgulamak anlamlı olacaktır. Dış
politikada değişim daha önce de belirtil-
diği gibi ancak çok nadiren temelleri
sarsabilecek nitelikte olmaktadır. Ger-
çekleşen çoğu değişim kısmi olmakta ve
süreklilik unsurlarını beraberinde taşı-
maktadır. Rosenau’ya göre de, süreklilik
olmadan değişiklik olmaz.8 Burada vur-
gulanmak istenen, dış politikada deği-
şim ve sürekliliğin içiçe geçmiş
olduğudur. Benzer şekilde Goldmann
da dış politikada istikrarı sağlayan bazı
faktörleri (stabilizers) vurgulamaktadır:
Örneğin mevcut politikanın destek-
lenme düzeyi ile konunun önemi ve
karar alma yapısı bir dış politika mese-
lesinde ne ölçüde değişim gerçekleşebi-
leceğini etkileyen temel faktörler
arasındadır. Goldmann’a göre dış politi-
kada istikrarı sağlayan faktörleri aşıp
değişim yaşanabilmesi için öncelikle il-
gili aktörlerin düşünsel yapısında deği-
şim gerçekleşmesi gerekir.9 Bu
bağlamda bu çalışma kapsamında deği-
şim, ille de radikal anlamda düşünül-
memiş, diğer küçük değişimler de
dikkate alınmış, süreklilik ile değişimin
içiçe olabileceği kabul edilmiştir.

DEVAM EDECEK...

1
info@balkangunlugu.com

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Çorlu Belediyesi tarafından yapı-
lan adaylık başvurusunun
ardından Çorlu'ya gelen

Avrupa Spor Kentleri Federasyonu
(ACES Europe) heyetinin verdikleri
olumlu rapor doğrultusunda şehrin
2020 Avrupa Spor Kenti ilan edilme-
siyle birlikte Brüksel'e davet edilen
Başkan Ahmet Sarıkurt beraberinde
Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve
Meclis üyesi Cüneyt Ergün ile birlikte
Avrupa Parlamentosu'nda düzenle-
nen ödül törenine katıldı. 2020
Avrupa Spor Kenti ödülünü ACES
Europe Başkanı Gian Francesco
Lupattelli'nin elinden alan Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
törende yaptığı konuşmasında,
“Öncelikle Avrupa Spor Kentleri
Federasyonu (ACES Europe) yetkilile-
rine teşekkür ediyorum. Bugün dün-
yanın faklı şehirlerini evrensel spor
alanında bir araya getirdiniz.
Çorlu'muz Trakya'nın en büyük şehir-
lerinden biri olarak sporda katkı sun-

mak üzere var olmaya devam edecek.
Ümit ediyorum ki, farklı şehirlerdeki
insanları buluşturan bu etkinlikler de
bir arada olmaya devam edeceğiz”
dedi. www.timebalkan.com’a göre;
Başkan Sarıkurt konuşmasının ardın-
dan yaptığı değerlendirmede ödüle

layık görülmekten ve ödülü almış
olmaktan dolayı büyük mutluluk
duyduğunu belirterek, "Sporda öncü
belediye olmak için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Avrupa Spor Kentleri
Federasyonu'nun (ACES Europe)
Çorlu'muzu 2020 Avrupa Spor Kenti

ilan etmesinin ardından şehrimizin
marka değeri oldukça yükseldi.
Çorlu'muzun marka değerini her
geçen gün yükseltiyor olmanın mut-
luluğu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri
olma hedefimiz bu ödülle taçlandı”
diye konuştu.

Çorlu 2020 Avrupa Spor 
Kenti unvanını teslim aldı
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen
ACES Europe ödül törenine katılarak 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını Çorlu'ya getirdi

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Buca Belediyesi,  Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Film Tasarımı

Bölümü tarafından bu yıl 5’inci kez
sinemaseverleri bir araya getirecek
Balkan Panorama Film Festivali’ne
ev sahipliği yapacak.  23 – 27
Aralık 2019 tarihleri arasında Tarık
Akan Gençlik Merkezi’nde düzen-
lenecek festival kapsamında 25
uzun, 10 kısa metrajlı film beyaz-
perdede sergilenecek.
Gösterimlerin ardından seyirciler,
izledikleri filmlerin yerli, yabancı
oyuncu, yönetmen ve yapımcıları-
nın söyleşilerine katılma fırsatına
sahip olacak.  Filmlerin tümü oriji-
nal dillerinde, Türkçe altyazılı ola-

rak seyirciyle buluşacak. 

TARIK AKAN’DA GALA  

Bu sene ilk kez Buca Belediyesi’nin
destek vermesiyle daha da genişle-
yen festivalin sürpriz konuğu Emir
Kusturica’nın ‘Yeraltı’ filmindeki
‘Bleki’ ve James Bond serisinin
‘Casino Royale’ filmindeki

‘Kaminofsky’ rolleriyle hatırlaya-
cakları dünya çapında üne sahip
Makedon kökenli Sırp aktör, yönet-
men, yapımcı ve yazar Lazar
Ristovski olacak.  Ristovski’nin
hem başrolünü hem de yapımcılığı-
nı üstlendiği, Sırbistan’ın bu yıl
Oscar adayı; ‘Sırbistan Kralı Peter’
filmi festival kapsamında ülkemiz-
de ilk kez gösterilecek. Gösterimin
ardından İzmirliler kendisiyle yapı-
lacak söyleşiye katılıp, tanışma
şansı bulacaklar. Festivalin bir
diğer konuğu Eski Yugoslavya’nın
ünlü ve üretken oyuncularından
İgor Galo olacak. Festival kapsa-
mında Eski Yugoslavya’da büyük
filmlerin yönetmeni olarak tanınan
Boşnak İsmet Krvavac’ın, resmi
rakamlara göre 1 milyarın üzerinde
seyirciye ulaşan ‘Köprü’ filmi gös-
terilecek. Gösterimden sonra İgor
Galo ile film ve özellikle de Eski
Yugoslavya’daki sinema deneyimi
konusunda keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirilecek. Makedonya’nın son
yıllardaki en başarılı yapımcılardan
Robert Jazadziski’nin ‘Bal Gecesi’
filminin de yer bulacağı etkinlik
kapsamında kendisiyle söyleşi
yapılacak. Kaos filminin yapımcı
ve yönetmeni Semir Aslanyürek’in
de katılımıyla festival konuğu ola-
cak. Çiğdem Sezgin’in yazıp yönet-
tiği bol ödüllü ‘Kasap Havası’ adlı
filmin gösterimi ve ardından filmin
yönetmeniyle söyleşi de program-
da yer alan bir diğer etkinlik olarak
yer alacak.

DİYARBAKIR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bağlar Belediyespor’un milli kara-
tecisi Sena Kızılaslan, Kuzey
Makedonya’da yapılacak

Balkan şampiyonasında Türkiye ümit
genç U21 takımının başarısı için müca-
dele edecek. www.haberler.com’a göre;
Bağlar Belediyespor’un milli sporcusu
Sena Kızılaslan, Türkiye şampiyonlu-
ğundan sonra bu kez yurt dışında hem
Diyarbakır’ı hem Türkiye’yi temsil ede-
cek. Kızılaslan, Makedonya’da yapıla-
cak olan ümit genç U21 yaş
altı Balkan karate şampiyonasına milli
takım adına katılarak madalya için
mücadele verecek. 54 kiloda yarışacak
olan Sena Kızılaslan’ın milli takıma
seçilmesi ve Balkan şampiyonasında
mücadele eden milli takımın kadrosu-
na alınması Diyarbakır’da sevinçle kar-
şılandı. Sena Kızılaslan ile birlikte
Bağlar Belediyespor’un milli antrenörü
Ayşe Meryem Yazar da Balkan şampi-
yonasında görev yapacak. 

Bağlar Belediyespor’dan 
Makedonya’ya uzanan yol

Belediye başkanı el attı
Atatürk Evi açılıyor…

rifat Feyziç, Başkan dündar’a teşekkür etti

Menderes’ten Naim 
filmine çıkarma

TEKİRDAĞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki hafta-
dır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden
ziyarete açılıyor. www.haberler.com’a

göre: personel eksikliği nedeniyle iki hafta-
dır ziyarete kapalı olan Muratlı Atatürk Evi,
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından personel görevlendirilmemesi
yüzünden kapanmıştı. Muratlı Belediye
Başkanı Nebi Tepe, belediyeden orada çalış-
mak üzere bir personel görevlendirilmesi
için resmi yazıyı yazdı. Atatürk Evi'nin
yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor. 23
Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması met-
nindeki göçmen mübadeleleri maddesi
gereğince; 1934-1935 yıllarında
Bulgaristan'dan gelen Türklerin bir kısmı-
nın Muratlı ilçesinde yeni iskan alanları
inşa ettirilerek yerleştirilmeleri bizzat
Atatürk tarafından emredilmişti. Muratlı
ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki ev de zama-
nında Gazi Mustafa Kemal Atatürk misafir
olarak kalmıştı. Muratlı ilçesi İstiklal
Mahallesi'nde yer alan ev, Edirne Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafın-
dan 1988 yılında tescil edilmişti. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıla-
rak; 2005 yılında 'Atatürk Evi' olarak restore
edilmişti. Diğer taraftan, Muratlı Atatürk
Evi'ne belediyeye bağlı şirket üzerinden
Sebahattin Tarakçı isimli işçinin görevlendi-
rildiği öğrenildi. 

Türk ve Balkan sineması
Buca’da Buluşuyor 

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Menderes Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen etkinlik-

te ilçede yaşayan Bulgaristan Türkleri,
halterde olimpiyat ve dünya şampiyo-
nu olan Naim Süleymanoğlu’nun yaşa-
mını konu alan Naim filmine götürül-
dü. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Bulgaristan’da ki Türk ve
Müslümanlara karşı uygulanan isimle-
rin değiştirilip, ibadetlerin yasaklandığı
asimilasyon günlerini ve milli halterci
Naim Süleymanoğlu’nun yaşananlara
karşı mücadelesini anlatan film için
özel olarak bir salon kapatıldı. Salonu
dolduran Menderesliler yaşanmış ger-
çek hikayenin anlatıldığı filmde gözyaş-
larını tutamadı. Menderes Belediye
Başkanı Mustafa Kayalar, Naim
Süleymanoğlu’nun kalplerde sonsuza
kadar yaşayacağını belirterek, “
Menderes Belediyesi olarak sosyal bele-
diyeciliğin en güzel örneklerini sunmak
için aşkla çalışmalarımızı gerçekleştiri-
yoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında
ilçemizde yaşayan Bulgaristan Türkü
kardeşlerimizi Naim filmi ile buluştur-
duk. Filmin 1989 zorunlu göçünün 30.
yılında yayınlanmış olması anlamlı.
Herkesi duygulandıran bir filmi vatan-
daşlarımızla izlemek bizler için de
büyük anlam taşıyor. Naim
Süleymanoğlu bizim için çok büyük bir
değer. Zorluklar içerisinden büyük bir
mücadele örneği gösterip yaşanan acıla-
rı dünyaya duyuran olimpiyat ve
dünya şampiyonumuz milli haltercimiz
Naim Süleymanoğlu’nu bir kez dana
minnetle ve şükranla anıyoruz ” dedi.

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ Diyanet İşleri
Başkanı Rıfat Feyziç
ile beraberindeki

heyet, Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar’ı
ziyaret etti. Dündar, maka-
mında ağırladığı Karadağ
Diyanet İşleri Başkanı Rıfat
Feyziç ve beraberindeki
heyete nazik ziyaretlerinden

dolayı teşekkür etti. Bursa İl
Müftüsü İzani Turan’ın da
hazır bulunduğu ziyarette
Başkan Dündar, misafirleri-
ne belediye olarak yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgiler
verdi. Karadağ’daki
Müslümanların durumu ve
gelişmeleriyle ilgili istişare-
de bulunan Dündar, yıl içe-
risinde Balkan ülkelerinde
gerçekleştirdikleri etkinlik-
lerin Türk ve Müslüman

dünyasını bir araya getirdi-
ğini ifade etti. www.timebal-
kan.com’a göre; yaptıkları
çalışmalarla Balkanlar’dan
Orta Doğu’ya,
Kafkaslar’dan Orta Asya’ya
kadar bütün gönül coğrafya-
sına hitap ettiklerini belir-
ten Başkan Dündar, “Balkan
ülkelerinde düzenlediğimiz
etkinliklerin manevi hazzı
çok farklı. Çünkü farklı dil,
din ve kültürlerden insanla-

rın bir araya geldiği bu
etkinlikler, dostluk ve kar-
deşlik duygularının geliş-
mesine büyük katkı sağlı-
yor. Bizler, belediye olarak
desteğimizi her daim sürdü-
receğiz” dedi. Karadağ
Diyanet İşleri Başkanı Rıfat
Feyziç ise bölgede dostluk
ve barışın gelişmesine sağla-
dığı katkılardan dolayı
Başkan Mustafa Dündar’a
teşekkür etti.
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BULGaristan’daki 
MÜsLÜManLar’a
Gözdağı VerMek

Bulgaristan Pazarcık bölge mahke-
mesinden  “İslam devleti”,  terör
örgütü kurma örgütün propagan-

dası yapmaktan dini lideri olarak lanse
edilen Ahmet Musa ve onun destekçisi
olarak tanımlanan 13 sanık hakkında
hapis kararı sanığın birinin cezası askıya
alınması kararı çıktı. Ahmet Musa mah-
keme tarafından 8 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Terör örgütü yönetmek “İslam
devleti” kurmak örgüt propagandası yay-
mak vaazlarında nefret hoşgörüsüzlüğü
cihat çağrısı yaptığından dolayı hapis ce-
zasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca
Ahmet Musa’ya topluma tehlike teşkil et-
tiğine karar vererek cezasına bir yıl daha
ekledi ayrıca 9 bin 500 leva para öde-
meye mahkûm edildi. 
Pazarcık bölge mahkeme tarafından yar-
gılanan diğer sanıklar Pazarcık’tan Angel
Simov, Stefan Aleksandrov, Orhan Bır-
zak, ve Rayko Kırtalov.  Filibe’den Sve-
toslav Mançev, Ercan İsmail, Yosif
Minçe ve Aleksandır İvanov. Asenovg-
rad’dan Stefan Dimitrov, Nenko Starev,
Veselin Stefanov ve Rangel İliyev adlı
sanıklar 2- ila 3 yıl arasında hapis cezala-
rına çarptırıldılar.  Sanıkların arasında
tek kadın olan Paşmaklı Dardere ilçesinin
Stefnovo köyünden olan Aleksandra İva-
nova’nınıl altı ay hapis cezasının ise 4 yıl
6 ay denetimli serbestlik tedbiri uygula-
narak infaz edilmesine karar verildi.
Mahkeme sanıkların mahkeme masrafı
olan 2 bin 800 leva para cezası ödemele-
rine de karar verdi. Mahkumiyet kararı
nihai değildir. Filibe İstinaf Mahke-
mesi’nde itiraz edilebilir. Bu dava Ahmet
Musa aleyhine olan üçüncü dava ve yar-
gılama süreci üç yıl sürdü. 

ASİMİLE

Pazarcık Bölge Mahkemesi 13 sanığa
verdiği cezalar Bulgaristan’da yaşayan
Müslümanlara gözdağı vermek ibret
olsun diye verildiğine inanılıyor. Bulgar
devleti ülkelerinde yaşayan Müslüman-
lara kesin hiçbir şekilde dinlerini öğren-
melerine sıcak bakmıyor. Dinsiz bir
toplumu asimile edilmenin en kolay ve
emin yoludur. Komünizm döneminde
Bulgar devleti resmi olarak dini gericili-
ğin ütopyası olarak değerlendirerek ya-
saklanmıştı. Ülkede genç Hıristiyanlara
ve genç Müslümanlara ibadet yapmaları
yasaktı. Ancak belirli yaşa eren Müslü-
manlara ve Hıristiyanlara ibadet serbest
idi. 1990 yılında Bulgaristan’a demokrasi
geldi. İbadet yasağa kalktı. Sınırsız her
isteyen özgürce ibadetini yapabilecekti.
Ama 45 yıl Bulgaristan’da dinsiz nesiller
yetişti. Neneden dededen, anadan baba-
dan aile içi din eğitimi kuşaklara akta-
rılsa da sayılar yeterli değildi. Komünizm
sistemi acımasız ve zalim idi. İbadetlerini
yerine getirenler fişlenir ağır işler hariç iş
verilmiyordu. Bu gün Bulgaristan’da iba-
det serbest olsa da camilere, kiliseler gi-
denlerin sayısı çok azdır. Resmi olarak
okullarda din dersleri hala verilmiyor.
Bulgaristan Başpiskoposu hükümetten
okullarda din dersi verilmesini resmi ola-
rak istese de hükümetler okullarda din
dersleri verilmesine sıcak bakmıyorlar.
Din dersleri Hıristiyanlar için tehlike teş-
kil etmiyor. Ülkedeki yaklaşık üç mil-
yona yakın Müslüman topluluğu Bulgar
devletinin huzurunu kaçırmakta. Bu se-
beple Bulgaristan’da din dersleri okul-
larda okutulmuyor. Cami imamları yaz
aylarında Kuran-ı Kerim kursları düzen-
lediklerinde haklarında savcılık “radikal
İslam” yayılmaya zemin hazırlanır dü-
şüncesiyle soruşturmalar açılıyor. Baş
müftülük ile Sofya da bulunan Yüksek
İslam Şurası devletin Müslümanlara karşı
yürüttüğü politikayı desteklemekte. Bul-
garistan’da Müslümanlar din eğitimi ala-
bilmeleri için hükümet ve gelip geçen
iktidarlarıyla iki kurum da girişimlerde
ciddi bir şekilde bulunmamakta. Ülkenin
yoğun olarak yaşayan Müslümanların
bölgelerinde kısıtlı sayıda Kuran-ı Kerim
kurslarını bitiren çocuklarla şov yapıl-
makta. Faaliyet göstermek için Kuran-ı
Kerim okuma yarışmaları düzenlemekten
öteye geçilmiyor. Böylece Baş müftülük
ile Yüksek İslam Şurası Bulgaristan’da
din eğitimi serbest hiç bir şekilde Bulgar
devleti tarafından kısıtlanmadığını göste-
riyor. Türklerin oylarıyla 30 yıldan beri
HÖH, Bulgaristan parlamentosunda
görev yapmakta. Dört kez hükümet or-
taklığı da yapmış olsalar da parlamentoda
cılız önerge vermekten öteye geçilmedi.
Ana dil eğitim alınamamakta aynı şekilde
din dersleri de alınamıyor. Bu gün Bulga-
ristan’da ana dilini yarım yamalak konu-
şan dinsiz bir Türk gençliği yetişmekte.
Bu durumun suçlusu ya da suçluları kim-
lerdir sorusu geliyor akıllara.

ÜskÜP/BaLkan GÜnLÜğÜ

Resepsiyona, Kuzey Make-
donya Tarım, Ormancılık ve
Su İşleri Bakanı Trayan Dim-

kovski, Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı Salih Murat, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi
Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk,
Kuzey Makedonya Çalışma ve Sos-
yal Politikalar Bakan Yardımcısı
Gönül Bayraktar ve MATTO Baş-
kanı Aydoğan Ademoski’nin yanı
sıra oda üyeleri, siyasetçiler, iş
adamları, ülkedeki Türk ve yerel
kurum ve kuruluş temsilcileri ile
diğer davetliler katıldı.
Ademoski, burada yaptığı konuş-
mada, MATTO’nun Türk ve Kuzey
Makedonyalı şirketlere daha geniş
piyasalara açılma imkanı sağladı-

ğını belirterek, yaptıkları çalışmalar
ve tecrübeleriyle ülkedeki ekono-
minin gelişimine ve bütçeye katkı
sağladıklarını ve sağlamaya devam
edeceklerini söyledi. Ademoski,
“Üyelerimiz 15 binden fazla istih-
dam sağlıyor. Şunu da gururla söy-
lemem gerekiyor ki Kuzey
Makedonya‘da 2 milyar Euro’luk
doğrudan Türk yatırımı bulunuyor.
İki ülke arasındaki mal alışverişi
500 milyon dolar değerindedir
ancak bu yeterli değil. Kuzey Ma-
kedonya ve Türkiye arasındaki
önemli bir ticaret odası olarak biz
burada durmayacağız. Mal alışveri-
şini en azından bir milyar Euro’ya
kadar ulaştırmayı hedefliyoruz.”
dedi. www.timebalkan.com  site-
sini haberine gör: Kuzey Make-
donya‘nın daha müreffeh bir ülke

olması ve ülkeye ciddi yatırımlar
getirmesi için çabaladıklarını dile
getiren Ademoski, “MATTO’nun
insani amaçlara da katkı sağladı-
ğını ifade etmek isterim. Ülkedeki
üniversiteler ve liselerde okuyan
öğrencilere burs sağlamaktadır.
Gururla ifade edebilirim ki bizim
odamız bugüne kadar 208 üniver-
site ve lise öğrencisine burs sağ-
ladı.” diye konuştu. Söz konusu 10
yılda MATTO’nun 2 ülkede en
önemli odalardan biri olması için
katkı sağlayanlara teşekkür eden
Ademoski, “Türk Büyükelçiliğine
de teşekkür etmek istiyorum. Onlar
Türkiye’de kapılarımızı açtı. Türki-
ye’de irtibata geçmek istediklerimi-
zin kapıları sonuna kadar açıldı.
MATTO Ticaret Odası ebediyen ya-
şasın.” dedi.

Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) kurulu-
şunun 10. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya‘nın

başkenti Üsküp’te bir resepsiyon düzenlendi

saraYBOsna
BaLkan GÜnLÜğÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da, 40 ülkenin katılı-
mıyla "Diplomatik Kış

Kermesi" düzenlendi. Başkent'teki
Skenderija Kültür ve Spor Merke-
zi'nde, Bosna Hersek'teki büyükel-
çiliklerin ortak organizasyonuyla
gerçekleştirilen geleneksel kermese,
Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
Farklı ülkelerden yemeklerin ve
ürünlerin yer aldığı çok sayıda
stanttan oluşan kermesten elde edi-
len gelirin, Bosna Hersekli çocuk-
lara yönelik faaliyet gösteren
kurumlara ulaştırılması hedefleni-
yor. www.haberler.com’a göre; ker-
mese katılan Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç'un eşi Pınar Koç, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, her ülkenin
kendi tanıtımını yaptığı kermeste
Türkiye'yi tanıtmanın büyük guru-
runu yaşadıklarını ifade etti. Türki-
ye'deki belediyelerin katkılarıyla

oluşturulan renkli standın yoğun
ilgi gördüğünü kaydeden Koç, "Bu-
rada hem belediyelerimizden gelen
ürünleri sergiliyoruz, hem de kendi
hazırladığımız Türk mutfağının
leziz örneklerini sunuyoruz." diye
konuştu. Koç, kermesin amacına da
değinerek, "Hasta, ailesinden şiddet
görmüş, maddi durumu iyi olma-
yan çocuklara yardım amacıyla ya-
pılıyor bu kermes ve gerçekten
dünyanın değişik ülkeleri bu amaç

uğruna bir araya geliyor." dedi. Ker-
meste Türkiye'yi en iyi şekilde tem-
sil etmeye çalıştıklarını aktaran Koç,
"Standımız çok kalabalık ve bu bizi
çok mutlu ediyor." ifadesini kul-
landı.  Koç, bu yıl açık artırmadaki
Türk Hava Yolları (THY) biletinin
de çok büyük ilgi gördüğünü sözle-
rine ekledi. Geçen yıl düzenlenen
kermesten elde edilen yaklaşık 110
bin Euro, ihtiyaç sahibi genç ve ço-
cuklara yardım için kullanılmıştı.

aYdın/BaLkan GÜnLÜğÜ

Yunanistan'ın İzmir Başkon-
solosu Argyro Papoulia,
Söke Ticaret Odasını ziya-

ret etti. Papoulia, ziyaret kapsa-
mında, Söke Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk
Kutlay, meclis başkanı Veysel
Kara ve Söke Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa İberya Arı-
kan ile bir araya geldi. Söke'de
olmaktan dolayı çok mutlu oldu-

ğunu belirten Papoulia, "Söke
büyük bir ticaret ve üretim mer-
kezi, ekonomik açıdan da önemli
bir bölge. Daha önceki görüşme-
lerimizde iki ülke arasındaki

kültürel ve turizmi geliştirmek
üzere fikir alışverişi yapmıştık.
İki ülke halkı arasında çok ortak
nokta var. Vize konusunda da
elimizden gelen kolaylığı göste-
riyoruz." ifadelerini kullandı.
Haluk Kutlay da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.
www.haberler.com’a göre;
Argyro Papoulia ve beraberinde-
kiler daha sonra Kemalpaşa Ma-
hallesi'ndeki tarihi Rum evleri
gezdi.

MATTO 10. yıldönümünü
resepsiyOnlA kuTlAdı

Saraybosna'daki kermeste 
THY bileTine büYük ilgi

Yunanistan Başkonsolosu 
Papoulia'dan Söke ziyareti

Şafak sOL

Lafta değiL, özde
insan hakLarı

“Beyaz gömleğinle bir labaratuvarda, 
İnsanlar için ölebileceksin,
Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak ol-
duğunu bildiğin halde…”

Ne güzel özetlemiş büyük usta Nazım.
Diyelim ki yerde bir muz kabuğu var.
Gelen geçen muz kabuğuna şöyle göz

ucuyla bir bakıp yoluna devam ediyor. Talihsi-
zin biri ona basıp düşüyor. Yaralanıyor ya da
ölüyor. O muz kabuğunu görüp kaldırmayan
herkes suçludur.
İşte insan hakları budur. 
Tanıdığın, tanımadığın, yüzünü bile görmedi-
ğin insanlar için duyarlı olabilmektir. Sorumlu,
duyarlı ve bilinçli olmaktır. Başkaları için en-
dişe duymaktır. İhtiyaç sahipleri için, ihtiyaç
sahibi olduğu halde yardım isteyemeyenler
için, düşkünler için, komşun için, insanlık
için…
Geride bıraktığımız hafta içinde Dünya İnsan
Hakları Günü’nü kutladık. 10 Aralık 1948’de
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildiri-
si’nin önemi paylaşıldı. Din, mezhep, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi görüş, ulusal veya sosyal
köken, mülkiyet sebepleriyle ayrım gözetmek-
sizin herkesin doğal insan haklarına sahip oldu-
ğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi…
Beş yüzden fazla dile çevrildi. Dünyanın en
çok çevrilen belgesidir bu arada…
“İnsanlığımız evrensel değerlere dayanır.”
“Eşitlik, adalet ve özgürlük.”
“Kişisel hürriyetler kutsaldır.”
Güzel cümleler…
Peki, gerçekler öyle mi?
Etrafınıza bakar mısınız, ortalık yangın yeri…
Dünyanın birçok noktasında kardeş kanı akı-
yor. 
Irak’tan Suriye’ye, Yemen’den Myanmar’a…
Yaklaşık 1 milyar insan açlık sınırının altında.
Her 6 dakikada bir çocuk ölüyor. 
Dünya böyle, ya Türkiye?
İşçi ölümlerinde Avrupa’da birinciyiz. 
2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 280, bu yıl
299… Kadın cinayetlerinin sayısına ne yazık ki
yetişemiyoruz bile. 
ABD merkezli düşünce kuruluşu ‘Freedom
House’ tarafından açıklanan özgürlükler rapo-
runda, son 10 yılda ‘özgürlüklerin en çok azal-
dığı ülke’ olarak kayıtlara geçen Türkiye,
‘kısmen özgür’ kategorisinden, -üzülerek söy-
lüyorum-‘özgür olmayan ülkeler’ kategorisine
geriledi. 
Liste böyle uzaaar gider…
Sözün özü şu; insan haklarını kağıt üzerinde
değil, eylemde yaşatmalıyız. Farklılıklarımızı
zenginlik bilerek insanı ve insanlığı sevmeliyiz. 
Bu, tanıyalım ya da tanımayalım yolda gördü-
ğümüz insanlara tebessüm etmekle başlar, ihti-
yaç sahiplerine destek olmaya kadar uzanır.
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmakla
başlar, okuyamayan kız çocuklarının eğitimine
destek olmaya kadar devam eder…
Dünyanın buna ihtiyacı var. 
Bunu el birliği ile yapabiliriz.
Ben her şeye rağmen İnsan Hakları Günü’nü
kutluyor, bu günün milletime ve tüm insanlığa
barış, huzur ve adalet getirmesini temenni edi-
yorum.
Yazımın sonunu da usta şair Nazım Hikmet’in
şu satırlarına ayırıyorum;
“Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin
Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın
için,
Yaşamak yani ağır bastığından…”
Hoşça kalın…
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Belediye tarafından yerine getiril-
mesi gereken çevre koruma ve
kontrol hizmetlerini düzenli ve

koordineli bir şekilde yürütmek. Kır-
sal alanda projeler geliştirerek ürün
çeşitliliğini ve verimliliğin arttırılma-
sını sağlamak. Alternatif enerji kay-
naklarını değerlendirerek
enerji ve verimliliği konu-
sunda farkındalıkları artıra-
cak proje çalışmalarını
geliştirmek.
Doğal varlıkların ve çevre
sağlığının korunmasını ve
geliştirilmesine yönelik ön-
celikli projeler yapmak, uy-
gulamasını ve
sürdürebilirliğini sağlamak.
Çevre kirliliği yaratan un-
surları tespit ederek gerekli
önlemleri almak ve alınmasını sağla-
maktır.

Çevreyi ilgilendiren diğer konu-
lar çevre mühendisi kontrolünde ol-
malıdır.

Yürürlükteki yasal ve diğer
şartlara uygun olarak toplumun sos-
yal ve ekonomik ihtiyaçları ile den-
geli bir şekilde, çevre kirliliğinin
oluşmadan önlenmesi ve azaltılma-
sına yönelik yöntemler oluşturmayı;
doğal kaynaklar ve enerjinin verimli
bir şekilde kullanılmasını sağlamayı;
atık oluşumunu kaynağında azalt-
mayı ve geri kazanılmasını sağlanma-
lıdır.

Gelecek için; iklim değişikliği
ile mücadeleyi Sürdürebilirlik Politi-
kası olarak benimsemeliyiz.
Belediye olarak, CO2 salınımlarını
kontrol altına alarak azaltmak ama-
cıyla, enerji kaynakları ve enerji ve-
rimliliği, enerji kooperatifi gibi
projeler hazırlanıp vatandaşlarımızda
farkındalık yaratmalıyız.

Bu bakış acısıyla, çevre dostu
bir kent olarak tanınmamız için, yerel
yönetimler ve paydaşlarının küresel
ısınmaya karşı birlikte mücadele et-
melerine rehberlik eden ve Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenen
“COVENANT OF MAYORS” Bele-
diye Başkanlar sözleşmesi imzalan-
malıdır.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşki-

latı (UCLG-MEWA),nın koordinatör-
lüğünde, Dünya’da 6 bin 700’ün üze-
rinde yerel yönetimin taraf olduğu
“COVENANT OF MAYORS” Bele-
diye Başkanları Sözleşmesine göre
2050 yılına kadar CO2 salımlarımızı
yüzde 20 azaltacağımızı taahhüt et-

meliyiz.
Belediye Başkanlığı

olarak, Sürdürebilir Enerji
Eylem Planı hazırlayıp, ilçe
sınırları içindeki tüm sek-
törleri kapsayan uzun va-
deli hedeflerimizi ortaya
koyan yol haritası hazırla-
malıyız.

HERKES ELİNDEN 
GELENİ YAPMALI

Günümüzde, bu mevsimde olan sel,
aşırı yağmurlar iklim değişikliğinden
kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar
iklim değişikliğine ve çevreye ait ilçe-
mizin hiçbiri sorunu il mahalli çevre
kurullarına bildirmemiştir.

İklim değişikliği başta afetler
olmak üzere, sağlık, hava, tarım, tu-
rizm, ormancılık, kıyı ve su kaynak-
ları ile doğal ekosistemlerde
değişiklik olmak üzere, birçok alanda
sosyo-ekonomik açıdan problemlere
neden olmaktadır.

Anayasamızın 56 nci madde-
sinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önle-
mek Devletin ve vatandaşların ödevi-
dir.” denmektedir.

Küresel ısınmaya nedenlerden
biri olan ısı adalarının yükselmesini
önleyici tedbirler almalıyız.

Çevre, yukarıda sayılan neden-
lerden dolayı önemlidir. Bu görevle-
rin yapılması için de Belediyelerde
Çevre Koruma Müdürlüğü kurulma-
lıdır.

Torunlarımıza temiz bir dünya
ve çevre bırakabilmek için iklim deği-
şikliği ile mücadele etmeliyiz. Doğa-
nın bize değil, bizim doğaya
ihtiyacımızın olduğu unutulmamalı-
dır. 
BİTTİ...

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biy-
olojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

Çevre nedir 
neden
önemlidir?
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Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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İskeçe Türk Birliği Eğitim
Koordinatörlüğü tarafından orga-
nize edilen etkinlik, İTB lokalinde

yapıldı. Toplantıda İskeçe Türk
Birliği Eğitim Koordinatörü Cemali
Tahir, öğrencilere bilgi verdi.
www.timebalkan.com’a göre; çok
sayıda üniversite adayı öğrencinin
katıldığı etkinlik, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun
konuşmasıyla başladı. İTB Başkanı
Ahmetoğlu, gençler açısından üni-
versite eğitiminin önemine değindi.
Ahmetoğlu dernek olarak üniversi-
teye hazırlık sürecinde tüm öğrenci-
lere destek olduklarını belirterek,
“Sizler için hayatınızın en önemli
süreçlerinden biri başlamak üzere.
Bu dönemde size başarılar diliyor,
herşeyin gönlünüzce olmasını
temenni ediyoruz.” diye konuştu.

İskeçe Türk Birliği Eğitim
Koordinatörü Cemali Tahir,
Türkiye’de eğitim görmek isteyen
Batı Trakyalı öğrencilere yönelik
Türkiye Bursları ve Türkiye’de
Üniversite Eğitim Sistemi hakkında
ayrıntılı bilgi verdi. Tahir, yeni yılla
birlikte üniversite sınavlarına kadar
önemli bir sürecin başladığına işaret
ederek, bu dönemi karşılıklı işbirliği
ve iletişim içinde en iyi ve üretken
bir biçimde değerlendirmek istedik-
lerini vurguladı. Cemali Tahir, İskeçe
Türk Birliği Eğitim Koordinatörlüğü
olarak üniversite adayı gençleri des-
teklemekten onur duyacaklarını
ancak gençlerin de bu süreçte elle-
rinden gelen gayreti göstermeleri
gerektiğini söyledi.

İskeçe Türk Birliği’nde Türkiye’deki 
üniversite eğitim imkanları anlatıldı
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Kuzey Makedonya’nın Aziz Kiril
ve Metodi Üniversitesinin,
Matematik ve Fen Bilimleri

Fakültesi ile Fen Bilimleri alanındaki
kuruluşlar tarafından her yıl ülke
çapında düzenlenen liselerarası “Bilim
Ayı” proje yarışmasına, Maarif okulu-
nun öğrencileri de kendi projeleriyle
katıldı. Bu yıl, düzenlenen proje yarış-
masına, Kuzey Makedonya genelinde-
ki liselerden Matematik, Kimya,
Biyoloji ve Coğrafya alanlarında 119
bilim projesi ile yarışmaya katılım
oldu. Kuzey Makedonya Maarif
Okulları Bilim Zümresi öğretmenleri-
nin gözetmenliğinde hazırlanan öğren-
ciler, hazırladıkları yaprak modellerin-
den, bio yakıtların üretilmesi, sağlıklı
besinlerin içeriği, Güneş sistemi, Pi
sayısının anlamına kadar, 14 farklı
proje ile katılım sağladı. Öğrenciler
yarışmada hazırladıkları projeleriyle
başarılı sunumlar gerçekleştirdi.

Aralarında üniversite öğretim üyele-
rinden oluşan juri tarafından ödüle
layık görülenler arasında Maarif öğren-
cileri birincilik, ikincilik ve üçüncülük
ödülleri kazanmışlardır. Ödüllendirilen
projelerin başında, Matematik alanında
“The infinity hotel; How to understand
the quality of being infinite (Sonsuz

Otel-Sonsuzluğun Kalitesini Nasıl
Anlarız?)” proje sunumuyla Azize
Süleymani adlı öğrenci birincilik ödü-
lünü kazandı. Biyoloji alanında
“Rotating DNA model made of recyc-
led materials (Geri Dönüşümlü
Malzemeden Yapılı Dönen DNA
Modeli)” proje sunumuyla Yasin

Kuçlar adlı öğrenci ikincilik ödülünü
kazandı. Aynı biyoloji alanında Adem
Terziu adlı öğrenci “How to make our
own herb shampoo (Kendi Bitki
Şampuanımızı Nasıl Yaparız?) proje-
siyle ve coğrafya alanında Hakkan
İbrahimi adlı öğrenci “The phases in
the creation of meanders and oxbow
lakes during a fluvial erosion (Fluvial
Erozyon Sırasında Kıvrımların ve
Gölcüklerin Oluşum Aşamaları)” proje
sunumlarıyla üçüncülük ödülüne layık
görüldüler. Alınan dereceler Kuzey
Makedonya Maarif Okullarının en çok
derece kazanan okullar listesinde yer
aldı. Kuzey Makedonya’daki Maarif
Okulları öğrencilerinin bilime olan ilgi-
si, öğretmenlerinin destekleri, yönetici-
lerinin katkıları ile modern eğitim
imkanlarından yararlanmaları bu
sonuçların alınmasında en önemli fak-
törler olduğu belirtildi. Bu alınan
sonuçla gelecekte Maarif Okulları’nın
başarılarına başarı katacağının da işa-
retlerini taşıyacağı vurgulandı.

Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde bulunan Maarif Okulları her alan-
da başarılı eğitim yolunda çalışmalarına devam ederken, bilim dalında göster-
diği büyük başarıyla en kaliteli eğitim veren kurumlar arasında yerini aldı

İskeçe Türk Birliği’nde (İTB) gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Bursları ve
Türkiye’de Üniversite Eğitim sistemleri konusunda öğrencilere bilgi verildi

Maarif Okulları’nın 
Kalkandelen başarısı
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Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, "3 Aralık Dünya
Engelliler Günü"

dolayısıyla Kosova'nın başkenti
Priştine’deki Otizm Derneği’ni ziya-
ret etti. Büyükelçi Sakar, ziyarette
Otizm Derneği Başkanı Cen
Krasniçi’den dernek çalışmaları hak-
kında bilgi aldı. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan
Burak Ceran’ın da hazır bulunduğu
görüşmede, bu yıl TİKA tarafından
Kosova’da düzenlenen "Özel Eğitim
Seminerleri"nden elde edilen gelirler
derneğe bağışlandı. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
Büyükelçi Sakar, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, görüşmede der-
neğin TİKA ile geçmişte yaptığı
çalışmaları değerlendirdiklerini söy-
ledi. TİKA'nın bugüne kadar

Kosova'da yaptığı faaliyetlerden
gurur duyduklarını belirten Sakar,
"Türk Büyükelçiliği olarak Otizm
Derneği'ni gelecekte de destekleme-
ye devam edeceğiz." ifadesini kul-
landı. Otizm Derneği Başkanı
Krasniçi ise yapılan sembolik bağışın
büyük değere sahip olduğunu dile
getirerek, "Birilerinin bize değer ver-
diğini, sahip çıktığını görmek, bize
psikolojik anlamda da destek veri-
yor. Yardımlarından dolayı TİKA ve
Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine
teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Priştine Otizm Derneği, Kosovalı
aileler tarafından otizmli bireylere
eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sun-
mak amacıyla 2011'de kuruldu.
Dernek, yaşları 2-18 arasında deği-
şen yaklaşık 50 çocuğa hizmet sunu-
yor. TİKA, geçen yıl, Priştine'deki
Otizm Derneği'ne tam donanımlı
sensör odası yardımında bulunmuş-
tu.

Priştine Otizm Derneği’ne
BüYüKElÇİ İlGİsİ

KIRKLARELİ
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Kırklareli Üniversitesince yürü-
tülen, "Yetişkinlere
Uzaktan Eğitimle

Evde Palyatif Bakım Eğitimi"
ile hasta bakıcıların niteliği-
nin artırılarak, palyatif hasta-
ların yaşam standartlarının
yükseltilmesi amaçlanıyor.
www.timebalkan.com’a göre;
Kırklareli Üniversitesi
ile Polonya'dan Wyzsza
Szkola Ekonom İnnowacjı
Lublinie Üniversitesi,
Bulgaristan'dan Marie Curie
Association, İtalya'dan Snergia
Societa Cooperativa Sociale sivil top-
lum kuruluşu ve Romanya'dan
Fagaras Belediyesi iş birliğinde hazır-
lanan proje, Avrupa Birliği (AB) tara-
fından kabul edildi. Proje kapsamın-
da Türkiye, Polonya, Bulgaristan,
Romanya ve İtalya'daki hasta bakıcı-
lara uzaktan eğitim verilecek.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine

yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği
KA204 proje başvuruları kapsamında
kabul edilen çalışma ile evde yaşlı
bakımı konusunda uzaktan ve açık
erişimle eğitimler gerçekleştirileceği-

ni, projenin altyapı çalış-
malarını sürdürdüklerini
söyledi. Kendi projelerinin
32 proje içerisinde 254 bin
Euro ile en yüksek bütçeye
sahip olduğunu belirten
Şengörür, "Proje ile sürekli
hasta bakıcılarının niteliği-
ni artırmak ve palyatif
hastalara konforlu ve daha
rahat bir yaşam sunmayı
amaçlıyoruz. Hastanede
veya yaşlı bakım evlerinde

çalışan hasta bakıcılar ile hasta
yakınlarına, hastanın bakımı konu-
sunda uzaktan öğretim yöntemiyle
eğitimler verilmesi ve farkındalığın
arttırılması hedefleniyor." dedi.
Şengörür, altyapısı ve eğitim içerikle-
ri Kırklareli Üniversitesinde hazırla-
nan projede, adayların, zamandan ve
mekandan bağımsız eğitim alabile-
ceklerini dile getirdi. 

AB destekli proje ile 
palyatif bakım eğitimi

Damla Selin TOMRU

TAŞIDIĞINIZ 
MİRASLARIN 

FARKINDA MISINIZ?

Belki bir yerlerde sizi bekleyen arsalar, evler,
hanlar olabilir. Peki ya suçluluklar, ah’lar,
korkular ve blokajlar? DNA’lar yoluyla ata-

larımızdan sadece hastalıklar ya da fiziksel özellik-
lerin geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Öyleyse bugün-
den sonra hiçbir şey sizin için aynı olamayacak.
Çünkü yapılan araştırmalar davranış, korku, travma
gibi pek çok durumun da kalıtsal olduğunu ispatlı-
yor.
Öyle zengin topraklarda yaşıyoruz ki, birbirinden
kıymetli medeniyetlerin kadim bilgileri hala etrafı-
mızda. Yeter ki okumayı bilelim. Kimi zaman bir
türküde, kim zaman bir deyişte yüzlerce yıllık
deneyimler bize aktarılıyor aslında. İşte “dede
koruk yer, torununun dişi kamaşır” sözü de bunlar-
dan biri. Atalarımızın yaşamış olduğu durumlar
bizim hayatımızı önemli düzeyde etkileyebiliyor ve
bizler neden olduğunu bilemeden pek çok sıkıntılı
durumla ya da blokajla defalarca karşı karşıya kala-
biliyoruz. Peki bu mirasların farkına varıp, bunları
dönüştürmek mümkün mü? Rahat bir nefes alabilir-
siniz çünkü dizim çalışmaları bu dönüşümlere ola-
nak tanıyor.
Ben de 2015 yılından beri bir dizim tekniği olan ve
bildiğim kadarıyla Dünya’da sadece benim tarafım-
dan uygulanan Evrensel Karmik Dizim çalışmaları-
nı uyguluyorum. Evrensel Karmik Dizim çalışması
aile dizimine benzeyen bir yöntem. Aile dizimi ise
ilk defa Almanya’da psikoterapist Bert Hellinger
tarafından uygulanıyor. Hellinger Güney Afrika
yerlilerinin ilkel terapi biçimlerinde gördüğü bu
uygulamayı psikodrama ile birleştirerek aile dizimi
metodunu ortaya koyuyor. Böylece kişinin hayatın-
daki blokajların sebebi bulunuyor ve dönüştürülü-
yor.

EVRENSEL KARMİK DİZİM

Evrensel Karmik Dizim sırasında açığa çıkardığı-
mız ve olumlu sonuçlar aldığımız birkaç örneği siz-
lerle paylaşmak istiyorum. 
Danışanım A, para sıkıntısı yaşıyordu ve bu neden-
le dizim çalışması yaptık. Yaptığımız dizimde
A’nın baba tarafının göçmen olduğu ve Türkiye’ye
gelirken oradaki mal ve mülklerini bırakmak zorun-
da kaldıkları ortaya çıktı. Bu nedenle birşeylere
sahip olmaya çalışsa dahi kalıcı mal mülk sahibi
olamıyordu. Atalarının yaşadığı bu durumun, A’nın
üzerindeki etkisini fark edip, dönüştürdüğümüzde
bolluk&bereket kapıları danışan için açılmış oldu.
Danışanım B evliliğinde sorunlar yaşıyordu.
Yaptığımız çalışmada B’nin evliliğindeki sorunların
aslında annesiyle iletişim kurmakta güçlük çekme-
sinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Annesi B’ye
adeta kocasıymış gibi davranıyordu, bu nedenle de
B kendi evliliğinde üstlenmesi gereken koca rolünü
üstlenemiyordu. Dizim çalışması bize B’nin annesi-
nin kendi evliliğinde sıkıntılar yaşadığını ve kocası-
nın da benzer bir durumda kaldığını gösterdi. B ile
annesinin ilişkisi “anne-çocuk” ilişkisi olarak den-
geledik ve B’nin karısıyla olan ilişkisini de “eş”
ilişkisi olarak yeniden yapılandırdık. Böylelikle
sorunlar çözülmüş oldu.
C’nin ailesinde kadınların eşleri ya da erkek çocuk-
ları ya sağlıkla ya da işle ilgili sıkıntılar yaşıyordu.
Yaptığımız dizim çalışmasında C’nin kadın atala-
rından birinin, oğlunu genç yaşta kaybettiğini gör-
dük. Kadın ata bu duruma çok üzülmüş ve etrafın-
daki akrabalarının değil de neden kendi çocuğunun
öldüğünü sorgulamıştı. Ardından da ah etmişti. İşte
bu durum, nesillerdir erkek çocuk ya da eşlerde
sıkıntılara neden oluyordu. Dizim sırasında bu
olumsuz etkinin temizlenmesini sağladık ve böyle-
ce ailedeki bu blokaj ortadan kalkmış oldu. Dizim
bittiğinde C, böyle bir hikaye bilmediğini söyledi.
Ertesi sabah ise beni heyecanla aradı. Babasının
Babaannesinin iki oğlu varmış, biri gemide çalışı-
yormuş. Bu çocuk 16 yaşında verem olmuş ve
gemide ölmüş. Gemide ölünce bedenini denize
atmışlar. Bir mezarı bile olmaması bu kadın ataya
büyük acı vermiş.
D bir türlü kendi ayaklarının üzerinde duramıyordu.
Halen ailesiyle yaşıyor, onlardan destek alıyordu.
Yaptığımız çalışmada D’nin doğum sırasında zor-
luk çektiğini ve bu nedenle dünyada kendi kanatla-
rıyla uçmaktan korktuğu ortaya çıktı. Doğum anını
tekrar deneyimlettiğimiz bu çalışma sonrasında D
artık dünyaya güveniyordu ve kanatlarıyla uçmaya
hazırdı.

Evrensel Karmik Dizim Nedir?

Evrensel karmik dizim, danışanın zihinsel ya da
egosal olarak hiçbir müdahalede bulunamadığı bir
çeşit şifalanmaya vesile olan enerji
platformudur. Evrensel karmik dizim (EKD), sis-
tem olarak aile dizimine benzerlik gösterse de
uygulanış şekli ve etkin olduğu alanlar bakımından
farklılıklara sahiptir.
EKD bir çeşit grup şifalanma yöntemidir. Danışan
kadar, dizim sırasında sistemde yer alan ve sadece
izleyici olarak katılanlar da hayatlarına dair cevap-
lar alırlar ve böylece şifaya giden kapıyı
açarlar. EKD'de önceki yaşamlar, atasal karmalar,
aile bağları, büyü, lanet gibi psişik ataklar, fiziksel
rahatsızlıklar, bolluk ve bereket tıkanıklıkları,
yaşam amacı, miraslar gibi insan bedenindeyken
karşılaştığımız pek çok blokaj aydınlanır.
EKD'nin gerçekleşeceği gün, tüm katılımcılar bir
araya gelir. Dizim açtıracak olanlar birkaç kelime
ile blokajlarını tanımlarlar. Ardından ilahi kanaldan
gelen sıraya uygun olarak dizimler açılmaya başla-
nır. Dizimler, adeta bir tiyatro oyunu havasında ger-
çekleşir. Uygulayıcı kişi dizimin gerçekleşeceği
alanı ve dizimde rol alacak kişileri, blokajla ilgili
durum ve kişilere uyumlar. Dizimde rol alan kişiler,
tamamen uyumlandıkları alana göre hareket eder,
sözler söylerler. Böylece danışanın zihninden
bağımsız olarak blokaja objektif bir şekilde bakılır
ve akışın neden etkilendiği bulunur. Ardından çeşit-
li enerji çalışmaları ile blokajlar temizlenir. Dizim
bittiği zaman danışana detaylı olarak sistemde ne
olduğu ve bu konuyla ilgili danışanın ne yapması
gerektiği anlatılır. Bu noktadan sonra, danışanın
ayağındaki prangalar çözülmüştür ve sistemin yeni-
lenmesi için danışanın tek yapması gereken buna
inanarak adım atmasıdır.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Bosna Hersek’in Tesanj şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
tarafından restore edilen tarihi kahve binası hizmete açıldı

Tesanj’da ‘Tarihi Kahve 
Binası’nı VGM restore etti
TESANJ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gazi Ferhat Bey Vak-
fı’na ait eserin açılış
törenine Bosna Her-

sek Reis-ul Uleması Husein
Kavazovic, VGM Genel
Müdür Yardımcısı Rıfat Tür-
ker, Bosna Hersek İslam Bir-
liği Vakıflar İdaresi Müdürü
Senaid Zajimovic’in yanı sıra
diğer davetliler katıldı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Kavazo-
vic, Gazi Ferhat Bey
Vakfı’nın 1555 yılında kurul-
duğunu ve Tesanj şehrinin
gelişimine önemli katkı sun-
duğunu söyledi. Vakıf eser-
lerinin koruma altına
alınması için ilgili Bosna
Hersek makamlarına da çağ-
rıda bulunan Kavazovic,
“Bazı kesimler, vakıf eserleri-
nin Osmanlılar tarafından
inşa edildiğini söyleyerek bu
eserleri yabancılaştırmaya
çalışıyor. Bu eserleri inşa
edip ülkenin gelişimine katkı
sağlayanlar Osmanlı’da ya-
şamış Boşnaklardır.” dedi.
Türker de Vakıflar Genel

Müdürlüğü’nün Bosna Her-
sek’te 27 projesi olduğunu
anımsatarak “Atalarımızın
yaptığı eserlere sahip çıkma
adına buradayız.” diye ko-
nuştu. Vakıf eserlerini onar-
maya devam edeceklerini
söyleyen Türker, “Bu coğraf-
yada atalarımızın emanetini

ayağa kaldıracağız.” ifadele-
rini kullandı. Sanat Eserleri
ve Yapı İşleri Daire Başkanı
Suat Faruk Giray da onarılan
vakıf eserinin meclis, med-
rese ve kahve diye adlandırı-
lan ancak lokanta olarak
kullanılan bölümden oluştu-
ğunu belirterek meclis ve

medrese kısımlarının duru-
mumun iyi olduğunu ak-
tardı. Giray, projenin ikinci
etabındaki Gazi Ferhat Bey
Camisi’nin şu an minare çi-
zimi aşamasında olduklarını
ve gerekli onaylar alındıktan
sonra gelecek yılın sonuna
doğru tamamlanmasını ön-

gördüklerini ifade etti. Zaji-
movic de Bosna’daki savaşın
kültür mirası ve vakıf eserle-
rine verdiği zararı Bosna
Hersek’in tek başına üstlene-
cek gücü olmadığını ve bu
konuda dost ülkelerin yardı-
mına ihtiyaç duyduklarını
belirtti.

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

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

GELECEĞİN MESLEĞİ 
ROBOTİK KODLAMA ÖĞRETMENİ 

OLMAK İSTER MİSİNİZ?

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMCİNİN
EĞİTİMİNE BEKLİYORUZ

Öğretmenler ve meraklıları için ara tatile özel kaçırılmayacak fırsat!

24 saatlik Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi'ne hazır mısınız?

Turuncu Maker Lab kalitesi ile 'Robotik ve Kodlama Eğitmeni' sertifikasına sahip olmak
isteyenler, sınırlı sayıda kontenjan için acele edin!

Ara tatile özel %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Kayıt olmak için DM'den geri dönüş yapabilir ya da www.turuncumaker.com web sitem-
izdeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için

📞0212 578 03 43 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Türk
dünyasının

ezgileri 
Balkanlar'da
yankılanacak
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatı (TÜRKSOY) ve Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) iş birli-

ğinde bir araya gelen sanat toplu-
luğu, "Türk Dünyası Ezgileri"
adlı Balkanlar turnesinin ilk konse-
rini Budapeşte'de verdi. TÜRK-
SOY'dan yapılan açıklamaya göre,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRK-
SOY, YEE ve ilgili ülkelerdeki büyük-
elçiliklerin iş birliği ile geleneksel
Türk halk çalgılarından oluşan sanat
topluluğu Balkanlar turnesine çıktı.
www.timebalkan.com’a göre;
YEE'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla düzenlenecek konserlerin
ilki Budapeşte'de verildi. Türk Kon-
seyi'nin yeni gözlemci üyesi Macaris-
tan'daki ilk konserin ardından turne,
Zagreb, Tuzla,  Saraybosna ve Kragu-
jevac şehirlerinde devam etti. Kon-
serlerde, Azerbaycan'ın "kamança",
Kazakistan'ın "dombra",  Kırgızis-
tan'ın "komuz" ve Türkiye'nin "bağ-
lama" çalgıları ile Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Öz-
bekistan, Uygur Türklerinin halk ez-
gileri çalındı ve çeşitli bölgelerin halk
oyunlarından örnekler sergilendi.

PRIZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren Motrat Qiriazi İlköğretim Okulu öğren-
cileri sokak hayvanları için anlamlı bir kam-
panya başlattı. Okulun Türk, Boşnak ve

Arnavut öğrencileri bir kulüp oluşturarak, sokak
hayvanlarına mama alımı için kampanya düzenli-
yor. Öğrenciler tarafından toplanan paralarla sokak
hayvanlarına mama alınıyor. Alınan mamalara bir
kap su eşliğinde belirli bölgelere bırakılıyor. .

Kosovalı 
öğrencilerden 
can dostlara 

anlamlı yardım
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ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ankara’da düzenlenen
İpek Yolu 4. Balkan Açık
Wushu Kung Fu

Şampiyonası sona erdi.
www.timebalkan.com’a göre;
Türkiye Wushu Kung Fu
Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre organizasyona

Türkiye’nin yanı sıra
Afganistan, Azerbaycan,
Belçika, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Filistin, Fildişi
Sahili, Hırvatistan, İran, Irak,
Kuzey Makedonya, Mısır,
Sırbistan, Somali, Suriye,
Tunus, Yemen ve
Yunanistan’dan toplamda 723
sporcu katıldı. Türkiye’yi sanda

branşında 534, taolu branşında
146 sporcu temsil etti. Taolu
branşında boş eller, kısa silah-
lar, uzun silahlar, duiliyen ve
jiti kategorilerinde yapılan
yarışmalarda Türkiye 74 altın,
65 gümüş, 56 bronz madalya ile
takım halinde şampiyon oldu.
İkinci Bulgaristan, 4 altın, 3
gümüş, 2 bronz, üçüncü Tunus

ise 2 altın madalya aldı.
Sanda branşında ise Türkiye 68
altın, 67 gümüş, 105 bronz
madalya toplayarak takım
halinde şampiyonluğu kazandı.
Azerbaycan, 3 altın, birer
gümüş ve bronz madalyayla
ikinci oldu. Birer altın madalya
alan Yunanistan, İran ve Mısır
da üçüncülüğü paylaştı.

Saraybosna derbisinin 
galibi Zeljeznicar oldu
SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi’nin
(Premijer Liga) 18. haftasında
Zeljeznicar, rakibi Saraybosna’yı 3-1

mağlup etti. Başkent Saraybosna’daki
Asim Ferhatovic Hase Stadı’nda oynanan
maçta, iki başkent temsilcisi takım, lig
tarihinde 120. kez karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi
takım Saraybosna, Mersudin
Ahmetovic’in golüyle öne geçse de
konuk takım Zeljeznicar 30. dakikada
Semir Stilic’in serbest vuruştan kaydettiği
golle skoru 1-1 yaptı. www.time-
balkan.com sitesinden alınan bilgilere
göre: ikinci devreye hareketli başlayan
Zeljeznicar, henüz 46. dakikada Sulejman
Krpic’in golüyle 2-1 öne geçti. Stilic’in 70.
dakikada attığı penaltı golüyle farkı üçe
çıkaran Zeljeznicar, sahadan 3-1 galip
ayrıldı. Puanını 35’e çıkaran Zeljeznicar
averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Balkanlı usta Kung Fu sporcuları kapıştı

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın Bükreş kentinde
düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan
Badminton Şampiyonası sona

erdi. 3 gün süren şampiyonaya başta
Türkiye olmak üzere Romanya,
Yunanistan, Bulgaristan ve
Sırbistan'dan 59 sporcu katıldı. 15 Yaş
Altı Badminton Milli Takımı'ndan
Burak Mert Alkaya, Sudenaz Duyar,
Cansu Erçetin, Miraç Kantar, Furkan
Saraç ve İrem Uysal Türkiye'yi temsil
etti. www.haberler.com’a göre;
Badminton Türk Milli Takımı sırasıy-
la; Yunanistan, Romanya B,
Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de
Romanya'yı yenerek şampiyon oldu.
Şampiyon milli takım altın madalya-
nın da sahibi oldu. Takım müsabaka-
larındaki başarılarının ardından ferdi
müsabakalarda da aynı başarı ile

yarışan Badminton Milli Takımı final-
de 5 kategoride de madalya mücade-
lesi verdi. Mücadele sonunda Türk

badmintoncular 4 altın, 4 gümüş ve 2
bronz madalyanın sahibi oldu.
Ferdi müsabakalarda ise derece alan

milli badmintoncular şöyle: 
Tek Erkekler: 1. Furkan Saraç, 2.
Miraç Kantar, 3. Anıl Ulaç Atan
Tek Bayanlar: 2. Cansu Erçetin, 3.
Ravza Bodur 
Çift Erkekler:  1. Anıl Ulaç Atan
- Miraç Kantar, 2. Furkan Saraç
- Burak Mert Aklaya
Çift Bayanlar:  1. Ravza Bodur - İrem
Uysal, 2. Sudenaz Duyar - Cansu
Erçetin
Karışık Çiftler: 1. Burak Mert Aklaya
- Sudenaz Duyar?
Müsabaka neticesinde Milli
Badmintoncularımız Balkanlardan
ülkemize 11 madalya sevinci ile
döndü.

Bükreş’ten tam 11
madalya ile döndüler

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 15 Yaş
Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi


