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www.balkangunlugu.com
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¥ "Türkiye, çeşitli kurumla-
rımız vesilesiyle gerek
Kuzey  Makedonya'ya
gerek Balkanlar'da birçok
belediyeye burada yaşayan
halkın refahı için gereken
katkıyı sağlamayı sürdüre-
cektir" diyen Şentop sözle-
rini şöyle sürdürdü:
Türkiye, Kuzey
Makedonya'nın kadim dos-
tudur. Hem ikili ilişkiler
bakımından hem de Kuzey
Makedonya'nın uluslararası
alanda birçok platformda,
kurumda, kuruluşta yer
alması için Avrupa ve
Kuzey Atlantik kurumlarıy-
la bütünleşmesi için
Türkiye desteğini çok yakın
bir şekilde ifade ediyor.
Türkiye ile Kuzey
Makedonya arasındaki iliş-

kileri belki tek bir olayla
anlatmak mümkün. Kuzey
Makedonya kendi ismiyle

bağımsızlığı ilk ilan ettiği
zaman onu ilk tanıyan dev-
let Türkiye Cumhuriyeti'ydi.

Dolayısıyla bu kadar yakın,
dostane, samimi bir ilişki
var iki ülke arasında.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te Balkanlar’la ilgili önemli mesajlar verdi

5’te

¥ HırvATisTAn'dAki
cumhurbaşkanlığı seçi-
mi ilk turunda en çok
oy alan eski başbakan-
lardan Zoran Milanovic
ile mevcut
Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic ikinci
tura kaldı. Devlet Seçim

Komisyonunun (DIP)
resmi olmayan sonuçla-
rına göre, 11 adayın
yarıştığı cumhurbaşkan-
lığı seçiminde oyların
tamamına yakını sayıldı.
Hiçbir aday yüzde 50
barajını geçemediği için
ülkenin yeni cumhur-

başkanı 5 Ocak 2020'de
yapılacak ikinci turda
seçilecek. Bu arada,
kayıtlı 3 milyon 854 bin
747 seçmenin bulundu-
ğu Hırvatistan'da DIP
verilerine göre seçime
katılım yüzde 51,01
oldu.

Makedonya Türkleri 
bayramlarını kutladı
¥ kuzey Makedonya’da “21 Aralık
Türkçe Eğitim Bayramı” kapsamında
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ve Üsküp Yunus Emre
Enstitüsünün destekleriyle Makedonya
Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği
(MATÜSİTEB) işbirliğinde “Balkanlar ve
Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün
Kaybolan Değerleri” sempozyumu
düzenlendi. 21 Aralık kutlamaları kap-
samında verilen resepsiyona ise TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra
Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de
katıldı. 3’te

¥ ArnAvuTluk'un
başkenti Tiran'da bir
araya gelen Batı Balkan
ülkelerinin liderleri, böl-
gesel iş birliğinin söz
konusu ülkelerin gelişimi
açısından önemli olduğu
konusunda mutabık
kaldı. Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama'nın
ev sahipliğinde düzenle-

nen zirveye, Sırbistan
Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic,
Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic ve
Kuzey Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev'in
yanı sıra Avrupa
Komisyonu, ABD ve
Dünya Bankası temsilci-
leri de katıldı. 5’te

Bosna ‘tercihim 
türkçe’ dedi

Batı Balkanların 
tiran Buluşması 

¥ Türk kültürünün en
fazla görüldüğü ülkeler-
den biri olan Bosna
Hersek’te de her geçen
gün çalışmalarını arttıran
Yunus Emre Enstitüsü
ülke genelinde her yaş
grubundan öğrenciye
yönelik çalışmalar yürü-
tüyor. Yurt dışında açı-
lan ilk şube özelliğini
taşıyan Saraybosna

Yunus Emre Kültür
Merkezi verdiği sertifika-
lı ve sertifikasız Türkçe
kursları ile Türkçe’nin
ülkede okutulan ikinci
dil olmasını sağladı. En
az 8 bin öğrenciye eği-
tim vermeye devam
eden Saraybosna Yunus
Emre Enstitüsü, 9 yılda
15 bin öğrenciye Türkçe
öğretti. 5’te

‘Türkiye Evlad-ı Fatihan’ın 
her zaman yanında olacak’

5’te

Kitarovic ve Milanovic 
bir kez daha kapışacak



      
      

    

ZenİCa - BalKan GünlüĞü

Noel Baba kıyafeti giyen Condor
Motosiklet Kulübü üyeleri, 14
yıldır devam ettirdikleri etkinlik

kapsamında, Zenica'daki kimsesiz ço-
cuklar yurdunu ziyaret etti. www.time-
balkan.com sitesinden alınan bilgilere
göre; Motosiklet Kulübü Başkanı Ro-
bert Mijac, burada yaptığı açıklamada,
yılbaşı paketlerinin Zenica'daki halkın
yardımlarıyla toplandığını ifade ederek,
"Çocuklar için 70 yılbaşı paketi hazırla-

dık. Yurtta kalan bebeklere ise krem ve
bez getirdik. Bugün yağmur yağmasına
rağmen çocukların yüzünü güldürmek-
ten vazgeçmedik." dedi. Yurt Müdürü
Drazenka Subasic de çocukların her yıl
bugünü beklediklerini belirterek, "Ço-
cuklarımızı sevindiren Noel babalara
teşekkür olarak bizler de bir gösteri ha-
zırladık. Yurdumuzda şu an 89 çocuğu-
muz var." diye konuştu. Zenica'daki
sokakları da dolaşan motosikletli Noel
babalar bölge sakinlerinden de yoğun
ilgi gördü.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica'da motosikletli
Noel babalar, kimsesiz çocuklara yılbaşı paketi dağıttı
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SÜRDÜRÜLEMEYEN
MODA VE ZARARLARI

sude.sait@bilgiedu.net Berka Sude Sait

Biz ‘Fast Fashion’ ola-
rak adlandırılan hızlı
tüketim serüveni ile

beraber hareket ederek, sizce
bu dünyada daha ne kadar
var olabileceğiz?
Bize yiyecek, içecek, barı-
nak, gezip eğlenecek imkân-
ları sağlayan dünyaya güzel
şeyler yapma görevimiz var-
ken, biz kalkmış ona çok
büyük zararlar veriyoruz.
Üstelik bu duruma en büyük
olumsuz katkıyı hepimizin
sıkça kullandığı ve içeri-
sinde bizzat bulunduğum
moda sektörü ile yapıyoruz.
Aslında uzağa gitmeye
gerek yok. Moda, kelimesi
bize her şeyi anlatıyor.
Moda, Latince ‘hemen
şimdi’ anlamına gelen
‘modo’ kelimesinden türetil-
miş, İtalyancada ise ‘deği-
şiklik gereksinimi ve geçici
yenilik’ anlamlarını taşıyor.
Türk Dil Kurumu (TDK) ise
bu kelimeyi ‘Değişiklik ge-
reksinimi veya süslenme
özentisiyle toplum yaşamına
giren geçici yenilik’ olarak
ne de güzel açıklamış. Bu
minik kelime ile hayatımıza
giren bir şey var : “ seri üre-
tim”. Böylece tekstil ürünle-
rinden örneğin kot pantolon
(Jean) gibi bir ürünü üret-
mek üzere gerekli olan pa-
muğun sulamasında 800 litre
su harcanıyor. Ayrıca, ham-
maddesi, üretimi, satışı, kul-
lanılması derken Tekstil’in
petrol sektöründen sonra
dünyayı en çok kirleten ve
doğaya en büyük zararları
veren ikinci sektör olduğunu
biliyor musunuz?

Hayvan dostla-
rımıza verdiği-
miz zararlar

Dünya’dan bahsetmişken
içerisinde barındırdığı eko-
sistemin dengesini oluşturan
ufak dostlarımız olan hay-
vanların her yıl 50 milyon-
dan fazlasının kürkleri için
katledildiğine değinmek isti-
yorum. Sadece kürkleri ile
kalmıyor tabi, hayvanların
dişleri, boynuzları diye
devam ederken biz daha ne
kadar fazla seri tüketip yeni-
sine geçebiliriz kısmına
odaklanıyoruz. Örneğin hiç
haberimizin olmadığı ipek
böcekleri, milyonlarcası
belki de daha fazlası, o çok
sevdiğimiz, karşılığında
yüklü miktar para verdiği-
miz İpek’in üretilmesi için
öldürülüyorlar. Hem de hiç
masumca değil. Kozadan çı-
karken kozayı delmesi ve
ipek ‘e zarar verebilme ihti-
maline karşın ‘boğma’ deni-
len yöntem ile 80 derece
kaynamakta olan kazanda
haşlanıyorlar. Ayrıca Kürk’ü
için, zarar verdiğimiz hay-
vanlar da var.

Çevreci moda

Maliyeti düşürmek amacı ile
hem üreticilerin satışını ko-
laylaştıran hem de müşteriler
için fiyatları düşük olan
yapay, sentetik ürünleri ter-
cih ediyoruz. Peki, nedir bu
etiketinde yazan ama bizim
hiç açıp okumadığınız za-
rarlı ve bir o kadar kullanım
ömrü kısa olan yeni tekno-
loji kumaşlar. Asetat, nay-
lon, polyester, akrilik tipi
kumaşlar elbette. Bu tip
ürünler yerine Pamuk, keten,
yün, kaşmir, kenevir bazlı
kumaşlar tercih edilmeli ve
bunun geçerli sebepleri ol-

duğu da bilinmeli. Doğal lif-
ler tercih edilirse sağlığınızı,
yaşadığınız dünyayı koru-
mak için adım atmış olursu-
nuz. Ayrıca dolabınızda
satın aldığınız ucuz polyes-
ter ürün ömrünü çok kısa sü-
rede bitirirken, pamuklu bir
ürün size yıllarca eşlik eder
ve size konfor sağlar. Tıpkı
anne ve ananelerimizde ol-
duğu gibi, çoğumuz şahit ol-
muştur ‘bak bu benim
gençlik döpiyesim ‘ dendi-
ğini, ama şimdi bakıyorum
da dolabımda bu yıl olan
ürünler seneye atılmak zo-
rundalar, yıpranıyorlar ve
tabi bu arada moda değişi-
yor.
Peki, biz bu akıma hemen
uymalı mıyız? Kesinlikle,
hayır derim. Moda değişir
ama stil senle kalır. Dola-
bına, moda gibi stiline uzak
ürünleri koymak seni bir
süre sonra sıkar ve ‘Fast
Fashion’ denen hızlı tüket
akımına ayak uydurtur, böy-
lece doğaya da yapacağını
yaparsın. Bunun yerine sev-
diğin, tarzına uygun, daha
klas ürünler ile kendi mo-
danı oluştur. Başkasının mo-
dasını kullanma ki senin bir
tarzın olsun.

sürdürülebilir
moda

Şimdi gelelim sürdürülebilir
modaya. Eğer ille de moda
olsun diyorsak, tamam ama
dünyamız da bizimle kal-
malı. Dünya’ya en az zarar
ile bu işin içinden çıkmalı-
yız. İlk olarak müşteriler
doğal kumaş tercih etmeli ki
üreticiler doğala yönelsin.
Böylece bu sayede ürünlerin
fiyatları düşürülebilir. Ge-
çenlerde Bursa’da bir kumaş
üretim fabrikası ziyaret ettik.
Fabrika sahibine neden
doğal lif kullanmıyorsunuz
diye sorduğumda, “tüketici
ne talep ederse bizde onu
üretiyoruz, çok üretilen ürü-
nün maliyeti oldukça düşük
oluyor” demişti. Kendi açı-
larından haklılar ancak tabi
onlara da doğal kumaşlar
üzerinde tarım ilacı ve zehir
içeren materyaller den ka-
çınmak düşüyor. Sürdürüle-
bilirlik için gereken diğer bir
faktör ise geri dönüşüm.
Eğer kıyafetler yıpranmamış
ise başkalarının da kullan-
ması sağlanmalı. İkinci el
ürünlerin satışı revaçta hatta
tercihte ediliyorlar. Sadece
Amerika’da her yıl 12,8 mil-
yon ton tekstil ürünü imha
ediliyor ve buda kişi başı 37
kiloya denk geliyor.
Türkiye’de ise bu oran 40
kilo civarı. Ürünün yıpran-
mış olması da geri dönü-
şüme engel değil. Aslında
ürünler mutlaka geri dönü-
şüme verilmeli. Böylece,
tekrar iplik halini alarak
farklı bir ürün için kullanıla-
biliyorlar. Böylece tekrar za-
rarlı bir sürece girilmesine
gerek kalmıyor. Bu nedenle
geri dönüşüm oldukça
önemli. Tabi üretim aşama-
sında çevresel etkiler ve kar-
bon ayak izinin
hesaplanması ve azaltılması
çok önemli. Sonuçta, küresel
ısınmanın en büyük suçlusu
karbon ayak izi elbette. Bir-
çok önemli firma sürdürüle-
bilir modaya destek olmaya
başlamışken hadi darısı
bizim başımıza diyelim ve
daha bilinçli hareket etmeye
özen gösterelim.

MODA TASARIMCISIZenica’da motosikletli Noel 
babalardan çocuklara hediye

TİKA’nın 62. ofİsİ KKTC’de 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti'nde Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı’nın
(TİKA) 62. yurt dışı ofisinin
açılışı törenle yapıldı. Tö-
rene Türkiye'nin Turizm ve
Kültür Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, KKTC Başba-
kanı Ersin Tatar, Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Kudret Özersay, Milli
Eğitim Bakanı Nazım Ça-

vuşoğlu, Meclis Başkan Yar-
dımcısı Zorlu Töre, Cum-
huriyetçi Türk Partisi Genel
Başkanı Tufan Erhürman ile
çok sayıda vatandaş katıldı.
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Kuzey Makedonya’da 21
Aralık Türkçe Eğitim Bay-
ramı dolayısıyla

“Balkanlar ve Doğu Avrupa’da
Türk Kültürünün Kaybolan De-
ğerleri” sempozyumu ve resepsi-
yon düzenlendi.
www.haberler.com sitesine göre;
Kuzey Makedonya’da “21 Aralık
Türkçe Eğitim Bayramı” kapsa-
mında Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü-
nün destekleriyle Makedonya
Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Bir-
liği (MATÜSİTEB) işbirliğinde
“Balkanlar ve Doğu Avrupa’da
Türk Kültürünün Kaybolan De-
ğerleri” sempozyumu düzen-
lendi. Sempozyumun açılışına
Kuzey Makedonya Meclis Baş-
kanı Talat Caferi ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop’un yanı
sıra, Kuzey Makedonya Kültür
Bakanı Hüsnü İsmaili, Kuzey Ma-
kedonya Anayasa Mahkemesi
Başkanı Salih Murat, Türkiye’nin
yeni atanan Büyükelçisi Hasan
Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp

Koordinatörü Aytekin Aydeni,
Yunus Emre Enstitüsü Üsküp
Müdürü Serhat Kula, Makedonya
Türkiye Ticaret Odası (MATTO)
Başkanı Aydogan Ademovski,
MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev
Emin, milletvekilleri, akademis-
yenler, öğretmenler, öğrenciler, iş
adamları ve çok sayıda davetli ka-
tıldı. Sempozyumun açılış konuş-
masını yapan Kuzey Makedonya
Meclis Başkanı Talat Caferi, 21
Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nın
kutlanmasının ülkenin diğer top-

luluklara göster-
diği saygın
yaklaşımın bir
işareti olduğunu
belirterek, “Fark-
lılıklar bizler için
bir zenginliktir.
Farklı diller, kül-
türler, gelenekler
ve müşterek ola-
rak paylaştığı-
mız değerler
bizim için ayrıl-
maz bir parçayı
teşkil etmekte ve

ülkemiz kimliğinin en önemli un-
surlarından biridir” şeklinde ko-
nuştu.
Kuzey Makedonya’da Türkçe'nin
resmi dil olarak kabul edilişinin
yıl dönümü kutlamaları nede-
niyle Üsküp’te bulunan TBMM
Başkanı Şentop ise, kültürleri inşa
eden bazı kurumlar var olduğunu
belirterek, din ve inancın yanı sıra
dilin de kültürü inşa eden kurum-
lar arasında olduğunu kaydetti.
Şentop, “Bu önemli sempozyu-
mun başlığında Türk kültürünün
kaybolan değerlerinden söz edi-
yoruz. Bu değerlerin neler olduğu
hususunda aşağı yukarı mutabı-
kızdır. Milli hassasiyetlerin azal-
dığı, toplumun parçalandığı,
Türkçe kullanımın zayıfladığı, ai-
lenin aşındığı söylenebilir” dedi.

RESEPSİYON

21 Aralık kutlamaları kapsamında
verilen resepsiyona ise TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’un yanı
sıra Kuzey Makedonya Başbakan
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oli-

ver Spasovski de katıldı. Kuzey
Makedonya’da Türklerin varlığı-
nın en büyük göstergesinin “21
Aralık Türkçe Eğitim Günü” ol-
duğuna dikkat çeken MATÜSİ-
TEB Başkanı Hüsrev Emin, “Başta
ana dilde eğitim olmak üzere sos-
yal, siyasi, hukuki ve sosyoekono-
mik alanlarda soydaşlarımızın
yaşamakta olduğu sorunların ka-
lıcı olarak çözümü için çalışmalar
yapmaktayız, bundan sonra da
yapmaya devam edeceğiz” diye-
rek ülkede yaşayan tüm Türk top-
lumunun 21 Aralık Bayramı'nı
kutladı. Kuzey Makedonya Dev-
let Bakanı Elvin Hasan da iki
cihan savaşı arasında yasaklanan
Türkçe eğitimin İkinci Dünya Sa-
vaşı sonunda Üsküp’ün en köklü
okullarından Tefeyyüz İlköğretim
Okulunda yeniden başladığını be-
lirterek, “Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti hükümetinin hazır-
layıp onayladığı ortak toplum ve
çok kültürlülük stratejisi ülkedeki
farklı etnik topluluklar arasındaki
birlik ve beraberliği güçlendire-
cektir” şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya’da “21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı” kapsamında Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde “Balkanlar ve

Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri” sempozyumu düzenlendi

POETİKA MI ?
POLİTİKA MI ?

bukresenasait@gmail.com Bükre Sena SAİT

Ben sanatı, şiirselliği (poetikayı)
sevdiğim günden bu yana, siyasete
de o denli uzak kalmış ve asla bir

yanlısı olmamıştım.  Fakat bir gün AK
Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı Nihat Zeybekçi bana siyasi gö-
rüşümü sorduğunda ona bir görüşüm
olmadığını zira sadece sanatla ilgilendi-
ğimden dem vurmuştum. O da bana gülüp
siyaset en büyük sanattır cevabını ver-
mişti. Haklıymış.

Sanatçı ve politikacı-
nın benzerliği

Filozoflar büyük bir siyasetçi oldukları
kadar büyük bir sanatçıydılar. Antik
Yunan ve Antik Roma bunun kanıtlarıyla
doludur. Sanat bir arayıştır. Nasıl ki So-
krates soru sorarak öğrenmenin bir timsali
olmuşsa, onun siyasi arayışı da bilim,
sanat, varoluşa ve ahlaki değerlere yöne-
likti. Ahlaktan bahis vermişken yine onun
arayışında olan İmmanuel Kant’da yargıyı
incelerken siyaset felsefesinin içinde bu-
lunmuştur. Eğer Rönesans’a doğru yola
çıkarsak, çok daha belirgin izler bulmak
mümkündür. Thomas Morus ve onun
ütopyası...

adı üStünde: ütopya!

Ütopya kurumunu bizlere sunan Thomas
Morus şiirselliğe özgü siyasi bir çığır açtı.
Ütopya öylesine ayrıntıyla tasarlanmıştı
ki, tek eksiği o ülkenin haritalarda bulun-
mamasıydı. Onun dışında,  bir ülke olması
için gereken her şeyi mevcuttu. Sadece
etik ve ahlak bünyesinden Ütopya ’ya bir
göz gezdirdiğimizde, sürrealizm ve poeti-
kayı görebiliyorduk.  Aynı şekilde Dante
Alighieri’nin İlahi Komedyası bir poetik
& politik karmaşası içindedir. Şiirselliğin
ve sanata özgü anlatımın İlahi Komedya
’da bulunduğunu inkâr edemeyiz. Fakat
içerik oldukça politik ve davaya özgü bir
seyahatten ibaretti. Şahıslar, kurumlar, ina-
nışlar ve görüşler ele alınmıştı. Antik Ro-
ma’da ise Cicero, hitabet becerisi
neticesinde bir devlet büyüğü (consul) ol-
muştu. Onun yazılarından ilham alan ve
mektuplarını bulan Francesco Petrarca’da
defneyle taçlandırılmış bir şairdi. Poetik
ve politik nasıl da yakındı birbirine, adeta
birbirini izleyen ve devindiren bir çark
gibi birbirlerine dönüyorlardı.

Sanatın buyruğundaki
politika

Politika yıllarca sanatı boyunduruğu altına
aldı. Bu Ortaçağ’da da böyleydi, ne yazık

ki yirmi birinci yüzyılda da böyle. İşin
vahim tarafı, iyi hatip olan sanatçılar diğer
sanatçılara boyunduruk vurabiliyor. Ara-
yışlarını kendine ve kendi yoluna yönlen-
direbiliyorlar.
Ortaçağ’a dönersek Antik Yunan’dan Ari-
stophanes’e bakalım. O bir komedya ya-
zarıdır fakat onda diğerlerinde olmayan
bir şey var. Sabahattin Eyüboğlu’na göre
Aristophanes’in eserlerinde sanat politika-
nın buyruğu altında değil, politika sanatın
buyruğu altındadır. “Eşekarıları” oyu-
nunda yerdiği Atina’nın hukuk sistemi
gibi birçok eleştiriyi bünyesinde barın-
dırdı. Fakat bunları,  eleştirmek ve bir dev-
rim haline getirmek için yapmadı.
Bunların ciddiyeti üzerinden eğlenceye
başvururken aslında poetikayı politikadan
üstün tuttu.

Söz Sanatının kulla-
nıldığı politika

Platon’un öğrencisi Aristoteles’e gelirsek
eğer, Poetika kitabında birçok detaya ışık
tutuyor aslında.  Şiir sanatı ve tragedya
başta olmak üzere her birinin birer ‘‘mi-
mesis’’ (taklit) olduğunu ve bunların ses,
ritim, melodi ve söz (logos) aracılığıyla
gerçekleştiğini söylüyor. Ayrıca Aristote-
les ‘‘Tragedya, acıma ve korku yoluyla bu
gibi duygulardan bir arınma sağlamak
için, çeşnilendirilmiş bir dil kullanarak
(ritim, melodi ve logos) davranışlarda bu-
lunan insanlar aracılığıyla taklit edilmesi-
dir’’ diyerek özetliyor. Öyleyse politikada
büsbütün bir tragedyadır. Yani aslında po-
litika, söz sanatının kullanıldığı başlıca
yerdir. Bir diğer deyişle retoriktir. Acıma,
etik ve mantık yoluyla bir hitabet becerisi
kazandırır politikacılara. Öyleyse onlara
siz sanatçı değilsiniz demek hayli zordur.
Zira retoriğe hâkim ve her daim yaratıcı
olma zorunluluğunda bulunan kesim poe-
tikayı bünyesine bulunduruyordur.

kılavuzu hakikat
olanlar ve 

olmayanlar

Sanatçıların ise politikayı kullandıkları ör-
neklerle mevcut, yani malumun ilanıdır.
Çünkü sanatçı hayatı kolaylaştırmak, ara-
yışı ile insanlığa ışık tutmakla mükelleftir.
Yani sanatçıların her biri, doğuştan birer
liderdir ve savunacak tek kılavuzları var-
dır. İster şiirsel ve doğaüstü, ister gerçekçi
ve logos olsun, bu her daim hakikattir.
Zira hakikat ve erdemden yoksun bir sa-
natçı olsa olsa beceriksiz bir zanaatkâr, bir
politikacı ise zalim bir siyasetçiden öteye
geçemez.

Üsküp'te “Türkçe Eğitim 
Bayramı” coşkuyla kutlandı
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Kuşadası Belediyesi, Ko-
sova'daki kardeş şehri
Prizren'de düzenlenen

Turizm Fuarı'na katılarak Kuşa-
dası tanıtımı yaptı. Prizren Şe-
hitler Meydanı'nda düzenlenen
fuarda Kuşadası Belediyesi ta-
rafından açılan tanıtım standı
yoğun ilgi gördü. www.haber-
ler.com’a göre: Prizren Beledi-
yesi Turizm ve Ekonomik
Kalkınma Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen Turizm Fuarı
2019 etkinliğine Kuşadası Bele-
diyesi'ni temsilen Belediye Baş-
kan Yardımcısı Seyfi Seyhan
Suvari, Uluslararası İlişkiler ve
AB Merkezi Koordinatörü Ayşe
Şerifoğlu ve Turizm Komis-
yonu Başkanı ve Meclis Üyesi
Fahrettin Çiçek katıldı. Prizren
Belediye Başkanı Mytaher Has-
kuka'nın davetlisi olarak Priz-
ren'e giden Kuşadası Belediyesi
heyeti, iki şehir arasındaki kar-
deş şehir ilişkilerinin geliştiril-
mesi ve kültür, sanat, turizm

alanlarında yaşama geçirilecek
ortak projelerle ilgili olarak
önemli temaslarda bulundu.
Heyet, Kosova Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı yetkilileri ile
Kuşadası'nı daha fazla Kosovalı
turistin ziyaret etmesi ile ilgili
görüş alışverişinde bulunurken
Turizm Komisyonu Başkanı
Çiçek, sürdürülebilir turizm ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi.
Kuşadası Belediye Başkan Yar-
dımcısı Seyfi Seyhan Suvarı,
kardeş şehir ilişkilerinin öne-
mine dikkat çekerek "İyi niyet
ve dostane duygularla kurulan
kardeş şehir ilişkileri tüm şehir-
ler için önem taşımakla birlikte
turizm kentleri açısından daha
büyük bir öneme sahiptir. Ku-
şadası Belediyesi olarak kardeş
şehir ilişkilerini çok önemsiyor
ve bu şehirlere yaptığımız ziya-
retleri kentimiz Kuşadası'nın
tanıtımını yapmak için önemli
bir fırsat olarak görüyoruz. Ko-
sova'daki kardeş şehrimiz Priz-
ren'e yaptığımız ziyaret de bu
açıdan oldukça verimli geçti"
dedi. 

Kardeş şehir Prizren'de
KuşadaSı tanıtımı

Kosova'da sonunda yeni
meclis başkanı seçildi
Kosova'da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimin ardından mec-
liste düzenlenen oturumda, Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili

Glauk Konjufca, 75 milletvekilinin oyu ile yeni meclis başkanı seçildi
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Kosova'da yaklaşık 10 yıl-
dır aktif faaliyet gösteren
Yunus Emre Türk Kültür

Merkezi, Türkçe kursunu ta-
mamlayan öğrencilere sertifika-
larını verdi. www.haberler.com’a
göre; Kosova'da 10 yıla yakın
faaliyetlerini sürdüren Yunus
Emre Türk Külür Merkezi, Arna-
vut ve Boşnak asıllı öğrencilerin

katılımıyla sona eren Türkçe
kursu sertifika töreni düzenledi.
Prizren'deki Yunus Emre Türk
Külür Merkezi'nde düzenlenen
sertifika törenine bir konuşma
yapan Dr. Mehmet Ülker, Yunus
Emre Türk Kültür Merkezi ola-
rak Kosova'da bugüne kadar 2
bin 351 Arnavut ve Boşnak asıllı
vatandaşın Türkçe kurslarını ta-
mamladığını söyledi. Törene ka-
tılan T.C Prizren Başkonsolosu

Serdar Özaydın da Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi'ni bu başa-
rılı projelerinden dolayı tebrik
etti. Türkçe kursunu tamamla-
yan öğrenciler de Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi yetkilile-
rine teşekkür etti. Törende öğ-
renciler, Türkçe şiirlerin yanı sıra
şarkılar da söylediler. Tören so-
nunda Türkçe kursunu tamam-
layan öğrencilere sertifikaları
verildi.

Y.E.E 2 bin 351 kişiye Türkçe öğretti

PODGORİTSA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Balkanlar'ın en küçük ül-
kesi Karadağ'da, "Din
özgürlüğü ve ibadet

yerlerinin yasal
statüsüne" ilişkin yasa tasarı-
sına tepki gösteren Sırp Orto-
dokslar sokağa çıktı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; haziran
ayında Karadağ Cumhurbaş-
kanı Milo Djukanovic'in ta-
lebi üzerine hazırlanan ve
ülkede bulunan Sırp kilisele-
rinin de "devlet malı" sayıl-
masını öngören yasa
tasarısına tepki gösteren bin-
lerce Ortodoks, polis kordonu
önünde ayin düzenledi. Mec-
lise sunulan yasa tasarısına

karşı çıkan muhalefetteki De-
mokratik Cephe (DF) temsil-
cileri, Sırp Ortodoks Kilisesi
Patriği İrinej ile bir araya ge-
lerek, Karadağ'da yaşayan Or-
todoks halka protesto
çağrısında bulundu. Başkent
Podgoritsa'daki İsa'nın Diri-
liş Kilisesi önünde toplanan
kalabalık, meclis
binasına doğru
ilerlerken karşı-
laştığı polis kor-
donu önünde
ayin yaptı. Geniş
güvenlik önlem-
lerinin alındığı
protesto, olaysız
sona erdi. Başba-
kan Dusko Mar-
kovic ile görüşen
Karadağ'daki Sırp

Ortodoks Kilisesi Başpisko-
posu Amfilohije, hükümet bi-
nası önünde yaptığı
açıklamada,  yasa tasarısına
karşı olduklarını birçok kez
ifade ettiklerini ancak Djuka-
novic önderliğindeki iktida-
rın kendilerine kulak
vermediğini kaydetti. Kara-
dağ'ın en çok barış ve kardeş-
liğe ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Amfilohije, "Yasa
tasarısının Noel'den sonraya
ertelenmesini talep ettik.
Markovic de anlayış gös-
terdi." dedi. 
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Kosova'da 6 Ekim’de yapı-
lan erken genel seçimin ar-
dından bugün mecliste

düzenlenen oturumda, Kendin
Karar Al Hareketi Milletvekili
Glauk Konjufca, 75 milletvekili-
nin oyu ile yeni meclis başkanı
seçildi. Erken genel seçimden
yaklaşık 3 ay sonra 120 sandal-
yeli meclisin oturumuna katılan
108 milletvekilinden 75’inin des-
teğini alan Konjufca, Kosova’nın
yeni meclis başkanı oldu. Meclis
Başkan Yardımcılıklarına da Ko-
sova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Milletvekili ve Genel
Başkanı Fikrim Damka’nın yanı
sıra Kendin Karar Al Hareke-
ti’nden Arberie Nagavci, Ko-
sova Demokratik Birliği’nden
(LDK) Kujtim Shala, Kosova De-
mokratik Partisi’nden (PDK)
Memli Kraniqi, Sırp Listesi’nden
Slavko Simic seçildi. Öte yandan,
Kendin Karar Al Hareketi ile
LDK arasında seçimin ardından
gerçekleşen koalisyon görüşme-
leri sonuçsuz kalmıştı.  Eski Baş-
bakan Ramush Haradinaj,
Hollanda'nın Lahey kentinde bu-

lunan Kosova Özel Mahkeme-
since "şüpheli" sıfatıyla ifadeye
çağrılınca, temmuzda başbakan-
lık görevinden istifa etmişti.
Daha önce de Lahey'deki savaş
suçları mahkemesinde yargıla-
nan ve iki kez delil yetersizliğin-

den beraat eden eski
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK)
Komutanı Haradinaj'ın istifa ka-
rarının ardından meclis feshedil-
miş ve erken seçim kararı
alınmıştı. Seçimde Kendin Karar
Al Hareketi 29 milletvekili çıka-

rırken, LDK 28 milletvekili, PDK
24 milletvekili, Kosova'nın Gele-
ceği İçin İttifak (AAK) 13 millet-
vekili, Nisma 6 milletvekili, Sırp
Listesi 10 milletvekili, KDTP 2
ve diğer azınlıklar 8 milletveki-
lini meclise yollamıştı.

Karadağ'daki Ortodoks
Sırplardan ayinli protesto
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Kosova Demokratik Partisi (PDK)
Genel Başkan Yardımcısı Enver
Hoxhaj, kendisinin ve PDK’nın

Meclisin kurulmasından sonra ortaya
çıkan durum hakkındaki görüşlerini
açıkladı. Hoxhaj, Meclis’teki anayasal

olan meşru bir yasal adımın atıldığını,
ancak bir koalisyon kurmayı çabalayan-
ların anlaşma olmadan Kosova’nın
hayal bile edemeyeceği daha karmaşık
bir siyasi krize sürüklenebileceğini söy-
ledi. PDK seçimleri kazandığında ku-
rumların kurulmasını engelleyen
meslektaşların şimdi seçimleri kazan-

dıklarında da aynı şeyi yaptığını kayde-
den Hoxha,”Kurum kurma yetkisi ol-
ması gerekenler siyasi durumu
zorlaştırıyor” dedi. PDK başkan yar-
dımcısı, yönetim ortaklığında taraflar
arasında karşılıklı güven olması gerekti-
ğini belirterek, “Kosova’nın Meclis’te
birlik olmayan olaylardan sonra ve koa-

lisyon ortaklarının eylem ve ifadelerle
birbirlerini şaşırttıkları aşamadan en-
dişe duyuyorum” ifadesini kullandı.
www.timebalkan.com’a göre; Hoxhaj,
PDK’nın muhalefette olacağını ve her-
hangi bir devlet matematiği için her-
hangi bir hesaplamanın parçası
olmayacağını söyledi.

“Kosova derin bir krize sürüklenebilir”



5 30 Aralık 2019
PazartesiBalkan Haberleri

Her idari
işlemde
olduğu

gibi vergi daire-
sinden mükellef-
lere tebliğ edilen
ödeme emirlerine
karşı mutlak su-
rette dava açıl-
malı mıdır? Dava
açılmadığı takdirde ödeme
emri kesinleşecek midir?
Bütün bu soruların yanıt-
ları aşağıda verilmeye çalı-
şılacaktır.  Vergi
dairesinden gelen bütün
ödeme emirleri her zaman
bizzat vergi mükellefine
tebliğ edilmeli midir?
Bazen ikincil amme borç-
lusu dediğimiz kişilere
karşı da ödeme emri tebliğ
edilebilir. Veya “potansi-
yel amme borçluları” diye
adlandırdığımız kişiler
adına ödeme emri tebliğ
edildiği takdirde neler ya-
pılmalıdır? Yazının baş-
langıcındaki soruyu şöyle
de yanıtlayabiliriz: vergi
dairesi tarafından bir mü-
kellefe sehven ödeme emri
tebliğ edildiği takdirde, bu
ödeme emrine karşı vergi
mahkemesinde iptal davası
açılmadan doğrudan vergi
dairesine gidilerek dü-
zeltme veya itiraz talep
edilebilecek midir?  Vergi
dairesi tarafından yollanan
ödeme emri aslında bir
idari işlem ve tebligattır.
Şayet, idare bu idari işle-
minden veya tebligatından
dolayı bu tasarrufunu resen
iptal etmiş ise mesele yok-
tur. Bu noktada artık
ödeme emrine karşı vergi
mahkemesinde 7 gün içeri-
sinde iptal davası açılma-
sına lüzum
bulunmamaktadır. Ancak,
idare yapmış olduğu bu iş-
lemde ısrar eder ve ödeme
emrinin doğru tebliğ edil-
diğini iddia ederse mutlak
surette iptal davası açılma-
lıdır.  Vergi uygulamala-
rında zaman zaman ödeme
emirlerine karşı vergi dai-
resine itiraz dilekçesi  veri-
lerek idareden  bu ödeme
emirlerinin hatalı, haksız
veya yanlış muhataba teb-
liğ edildiği gerekçesi ile
iptal edilmesi veya düzel-
tilmesi istenilmektedir.
Oysaki bu istem aslında
doğru bir yaklaşım değil-
dir. Peki neler yapılmalı-
dır? Aslında, usul
ekonomisinin bir gereği
olarak vergi dairesinden
yollanan her ödeme em-
rine karşı ayrı ayrı dava
açılması doğru bir yakla-
şım değildir. Çünkü dava
açmanın bir ekonomik bo-
yutu vardır. Ayrıca, ödeme
emrine karşı bir dava açıl-
ması durumunda haksız
çıkan  mükellefin  yüzde
10 haksız çıkma zammının
da bulunduğu ayrıca göz
önünde bulundurulmalıdır. 
Kendisine ödeme emri teb-
liğ edilen kişi veya kişiler
213 sayılı VUK’nun 116 –
124. madde hükümlerine
göre düzeltme talebinde
bulunmaları pek mümkün
görülmemektedir. Dü-
zeltme talebi konusu ancak
vergi ve ceza ihbarnamele-
rine karşı talep edilecek bir
yoldur. Bu yolun da belirli
koşulları bulunmaktadır.
Örneğin,  vergi ve ceza ih-
barnamelerinde hatanın
bulunması, maddi hatalar,
hesap hataları, vergilen-
dirme hataları ve diğer ha-
taların olması hali. 
Asıl konumuzla ilgili ola-
rak başa döndüğümüzde
kendisine ödeme emri teb-
liğ edilen kişiler vergi dai-

resine başvurup, bu ödeme
emrinin düzeltilmesini
veya iptal edilmesini talep
etmek yerine bu konuda
vergi mahkemesine dava
açma yolunu denemelidir-
ler. Aksi halde ödeme emri
kesinleşir, ileriki aşama-
larda da icrai işlemler,
haciz varakaları, mal ha-
cizleri gibi sürprizlerle
karşılaşılacaktır.  Vergi
dairesine verilen dilekçe
ödeme emrine bir itiraz ni-
teliğini taşımayıp, esasında
düzeltme talebi de değil-
dir. Ödeme emrine karşı
ayrı ayrı dava açılmasında
yarar bulunmaktadır. Yılı,
dönemi ve türü aynı olan
ödeme emirleri için tek
dava dilekçesi ile vergi
mahkemesinde iptal davası
açılması mümkündür.
Aynı kural vergi ve ceza
ihbarnameleri için de söz
konusudur.   Usul ekono-
misinin bir gereği olarak
yılı, dönemi aynı olan iş-
lemler için tek dava dilek-
çesi ile yani aynı dilekçe
ile dava açılması gerekli-
dir. Aralarında sebep-
sonuç ilişkisi bulunan
davalar da maddesel ve
hukuksal açıdan bağlılık
olduğu takdirde sebep-
sonuç ilişkisi de kendili-
ğinden ortaya çıkacaktır.
İlave olarak salınan ver-
giye uygulanan cezanın
geçerliliği, idari işleme
vergi aslı bakımından
yargı merciine onay veril-
mesi şartına bağlıdır.
Vergi aslı terkin edildi-
ğinde cezası da kendiliğin-
den geçersiz hale
gelecektir. Bu açıdan,
vergi ve cezasına karşı
mutlaka tek dilekçe ile
dava açılmalıdır. Aksi tak-
dirde, bağlantı kararı da
alınmadığında, vergi aslı
terkin edilmesine rağmen,
bunun sonucu olan cezaya
karşı açılmış davanın idare
lehine sonuçlanması gibi
çelişkili durumlarla karşı-
laşılabilir. Vergi ve ceza-
sında olduğu gibi,
aralarında benzer veya
daha değişik şekilde
sebep-sonuç ilişkisi bulu-
nan işlemlere karşı da tek
dilekçe ile dava açılabilir.
Yüksek mahkeme Danış-
tay tarafından verilen bir
kararda, “ödeme emrinin
tebliği üzerine vergi daire-
sine başvurmasının ödeme
emrine karşı dava açılabil-
mesi için geçerli ve 7 gün
olan dava açma süresini et-
kilemeyeceğine” karar ver-
miştir. Yine vergi
mahkemesinde dava açıla-
bileceğinin ödeme emrinde
yazılı olduğundan; dava
açma süresi geçtikten
sonra ödeme emrinin iptali
istenerek açılan davanın,
vergi idaresine yapılan
başvurunun zımnen red-
dine ilişkin işleme karşı
açılmış bir dava olarak in-
celenemeyeceğine karar
verilmiştir. Bu itibarla
ödeme emrine karşı mut-
lak surette dava açılması
gereklidir. Aksi halde,
vergi dairesine dilekçe ve-
rilmesi, ödeme emrinin ip-
talinin istenilmesi veya
düzeltme talep edilmesi
dava açma süresini etkile-
meyecektir.  

Nazlı Gaye ALPASLAN

ÖDEME 
EMRİNE KARŞI

DÜZELTME 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü,
Bosna Hersek’te çalışma-
larına ara vermeden

devam ederken 2011 yılında
ülke genelinde başlatılan Terci-
him Türkçe Projesi ile Türkçe,
devlet okullarında tercih edilen
ikinci yabancı dil oldu. Kurul-
duğu günden bu yana birçok ül-
kedeki kültür merkezi, okul ve
üniversitede pek çok kişiye
Türkçe öğreten Yunus Emre Ens-
titüsü, Balkanlar'da kültür ve
eğitim faaliyetlerine ara verme-
den devam ediyor. Türk kültü-
rünün en fazla görüldüğü
ülkelerden biri olan Bosna Her-
sek’te de her geçen gün çalışma-
larını arttıran Yunus Emre
Enstitüsü ülke genelinde her yaş
grubundan öğrenciye yönelik

çalışmalar yürütüyor. Yurt dı-
şında açılan ilk şube özelliğini
taşıyan Saraybosna Yunus Emre
Kültür Merkezi verdiği sertifi-
kalı ve sertifikasız Türkçe kurs-
ları ile Türkçe’nin ülkede
okutulan ikinci dil olmasını sağ-
ladı. En az 8 bin öğrenciye eği-
tim vermeye devam eden
Saraybosna Yunus Emre Ensti-
tüsü, 9 yılda 15 bin öğrenciye
Türkçe öğretti. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
17 Ekim 2009 yılında faaliyetle-
rine başladığını ifade eden Sa-
raybosna Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Mehmet Akif Yaman,
“Yunus Emre Enstitülerinin yurt
dışında açılan ilk şubesidir. Geç-
tiğimiz Ekim ayında da 10. yılını
tamamladı. Geçtiğimiz bu 10 yıl-
lık süreçte sertifikalı Türkçe
kurslarına yoğun bir ilgi oldu.
Yaklaşık 5 binin üzerinde öğ-

renci sertifikalı kurslara katıla-
rak sertifika almaya hak ka-
zandı. 7’den 77’ye çocuk
grubundan ilerlemiş yaşa kadar
olan tüm öğrenciler bu kurslara
katılabiliyorlar” ifadelerini kul-
landı.
Merkez dışındaki şehirlerden
gelen talepleri de değerlendir-
diklerini kaydeden Yaman,
“Yaklaşık 10 bine yakın öğrenci-
miz oldu. Bosna Hersek’te bulu-
nan 4 Türkoloji fakültesine hem
hoca desteğimiz hem materyal
desteğimiz hem de onları des-
teklemek, eğitimlerini ve sosyal
yaşamlarını desteklemek anla-
mında farklı faaliyetlerimiz yaz
okulları kış okulları organize
edildi” dedi.
Bosna Hersek genelinde yürütü-
len Tercihim Türkçe Projesi’ni
anlatan Mehmet Akif Yaman,
“Bosna Hersek’te devlet okulla-

rında 6.sınıfa geçen bir öğrenci
ikinci bir yabancı dil seçmek zo-
runda. 2011 yılında başlayan bu
proje ile hali hazırda okuyan 8
binin üzerinde öğrencimiz var”
ifadelerini kullandı. Balkanlar'da
Türkçe’nin en popüler ve önemli
diller arasında olduğunu söyle-
yen Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Yaman,
"Özellikle diziler bunda çok et-
kili. Bunda hangi televizyonu
açarsanız açın. Her akşam bir
Türk dizisi var. Bizim belki Tür-
kiye’de bilmediğimiz, izlemedi-
ğimiz bir dizi burada izleniyor.
Türk dizileri de Türkçeye olan
ilgiyi arttırıyor. Kurslarıma gelen
öğrencilerimizin bir kısmı Türk
dizilerinden Türkçeye ilgi duya-
rak gelen öğrencilerimi daha
önce Brezilya, Hint dizilerinin
yerini Balkanlar’da Türk dizileri
almış durumda” ifade etti.

SarayboSna y.E.E’dE 
5 bin kişi Türkçe öğrendi

Hırvatistan’da 5 Ocak’ta 
dananın kuyruğu kopacak

Balkanlar Arnavutluk'ta bir araya geldi

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'daki cumhur-
başkanlığı seçimi ilk tu-
runda en çok oy

alan eski başbakanlardan Zoran
Milanovic ile mevcut Cumhur-
başkanı Kolinda Grabar Kitaro-
vic ikinci tura kaldı.
www.timebalkan.com sitesin-

den alınan bilgilere göre: Devlet
Seçim Komisyonu’nun (DIP)
resmi olmayan sonuçlarına
göre, 11 adayın yarıştığı cum-
hurbaşkanlığı seçiminde oyların
tamamına yakını sayıldı. Hiçbir
aday yüzde 50 barajını geçeme-
diği için ülkenin yeni cumhur-
başkanı 5 Ocak 2020'de
yapılacak ikinci turda seçilecek.

İkinci tura, ilk turda oyların
yüzde 29,54'ünü alan Sosyal De-
mokrat Partinin (SDP) adayı Mi-
lanovic ile oyların yüzde
26,67'sini alan iktidardaki Hır-
vat Demokrat Birliğinin (HDZ)
adayı Kitarovic kaldı. Diğer
adaylardan Miroslav Skoro
24,44, Mislav Kolakusic yüzde
5,87, Dario Jurican yüzde 4,60,

Dalija Oreskovic yüzde 2,89,
İvan Pernar yüzde 2,31, Kata-
rina Peovic yüzde 1,12, Dejan
Kovac yüzde 0,95, Nedjeljko
Babic yüzde 0,21 ve Anto Djapic
yüzde 0,15 oy aldı. Bu arada, ka-
yıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçme-
nin bulunduğu Hırvatistan'da
DIP verilerine göre seçime katı-
lım yüzde 51,01 oldu.

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da bir araya gelen
Batı Balkan ülkelerinin

liderleri, bölgesel iş birliğinin
söz konusu ülkelerin gelişimi
açısından önemli olduğu konu-
sunda mutabık kaldı. Arnavut-
luk Başbakanı Edi Rama'nın ev
sahipliğinde düzenlenen zir-
veye, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Karadağ
Cumhurbaşkanı Milo Djukano-
vic ve Kuzey Makedonya Baş-
bakanı Zoran Zaev'in yanı sıra
Avrupa Komisyonu, ABD ve
Dünya Bankası temsilcileri de
katıldı. Görüşmenin odağında,
Sırbistan ile Arnavutluk'un ön-
cülüğünde başlatılan ve henüz
Avrupa Birliği (AB) üyesi olma-
yan Batı Balkan ülkeleri ara-
sında insanların ve malların
dolaşımını kolaylaştırmayı
amaçlayan "Küçük Schengen"

isimli girişim yer aldı. www.ti-
mebalkan.com’un haberine
göre; Vucic, bölgesel iş birliği-
nin önemine dikkati çekerek,
her biri küçük birer ülke olan
Balkan ülkeleri arasında iş birli-
ğinin elzem olduğunu söyledi.
Batı Balkan ülkelerinin ilave
gümrük vergileri ile yatırımcı-
ları kendilerine çekemeyeceği-
nin altını çizen Vucic, "Küçük
Schengen'in etkileri belki 3 ayda
belli olmayacaktır ancak 3 yıl

içerisinde bu ülkelerin gelişim-
lerini hepiniz fark edeceksiniz."
dedi. Djukanovic de Karadağ'ın
bölge ülkeleri AB'ye yaklaştıra-
cak olan bölgesel girişimlere her
zaman açık olduğunu belirte-
rek, "Biz 7 yıldır AB üyesi olma
yolunda emin adımlarla ilerli-
yoruz. Bu fikrimizi değiştirecek
bir duruma henüz rastlamadık.
Karadağ'ın hedefi AB'nin bir
parçası olmaktır." ifadelerini
kullandı. Rama ise "Küçük

Schengen" girişiminin kapsamlı
olduğunu ve söz konusu ülke-
leri şartlandırarak dışlamadı-
ğını ifade ederek, "Bizleri
birbirimizden ayıran geçmişi-
mizle, bizleri birleştirecek olan
geleceğimiz arasında bir köprü
kurmak için bir araya geldik."
diye konuştu. Zirveye davetli
olan Kosova yetkililerinin top-
lantıya katılmayı reddettiklerini
anımsatan Rama, "Kosova tara-
fının bu yuvarlak masada yer
almayı reddetmesine anlam ve-
remiyorum. Bu şekilde yalnızca
kendilerine zarar veriyorlar"
değerlendirmesinde bulundu.
Zaev de bölgesel iş birliğinin
AB'ye üyelik konusunda sabır-
sızlanan halka umut olacağına
işaret ederek, "Bizim görevimiz
vatandaşlarımızın, ekonomimi-
zin ve firmalarımızın iyiliği için
çalışmak. Amacımız yaşam
standartlarını bir an önce iyileş-
tirmek." şeklinde konuştu.

m.alpaslan@windowslive.com  
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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

Dış politikada istikrar ve değişim
konusu ele alınırken, karar alma
süreçleri üzerinde de durulması

gerekir. Zira karar alıcıların iç veya dış
ortamdan gelen uyarıcıları karar alma
sürecinde değerlendirmeleri sonucunda
dış politikada değişim meydana gelir.
Hermann bu süreçleri inceleyerek litera-
türe önemli katkıda bulunmuştur. Bu
süreç yedi aşamalı olarak incelenebilir:
Karar alıcıların mevcut politikayla ilgili
beklentileri, dış aktörler veya uyarıcılar,
dış uyarıcılarla mevcut politika arasında
ortaya çıkan çelişkiler, mevcut politika-
nın sorunlara yol açtığının anlaşılması,
alternatifler geliştirilmesi, yeni tercihle
ilgili olarak uzlaşının ortaya çıkması ve
yeni politikanın uygulanması.

KARAR ALICILAR

Tüm karar alıcılar bir politika oluştur-
dukları zaman bu politikayla ilgili belli
bir sonuca ulaşmayı hedefler. Dış aktör-
ler ise bu politikaya çeşitli şekillerde
tepki verebilirler. Eğer dış aktörlerin tep-
kisi olumsuz olursa karar alıcılar mev-
cut politikanın istenen sonuca
ulaşmadığına karar verebilir. Bu du-
rumda alternatifler oluşturularak bu ko-
nuyla ilgili karar alıcılar arasında
uzlaşma sağlanmasına çalışılır. Her-
mann’ın modelinde karar alma süreci
büyük rol oynamaktadır, çünkü karar
alıcıların politikalarını değiştirip değiş-
tirmeyecekleri bu süreç sonucunda or-
taya çıkmaktadır. Hermann tarafından
ortaya koyulan bu kavramsal çerçeve
aşağıda Türkiye’nin Kosova politikası-
nın analizinde kullanılacak ve yukarıda
bahsedilen değişim nedenleri ve türleri-
nin hangilerinin geçerli olduğu anlaşıl-
maya çalışılacaktır. Türkiye’nin
politikalarını analiz etmeden önce ise kı-
saca Kosova sorununun tarihi altyapı-
sıyla ilgili bilgi vermek faydalı olacaktır.

KOSOVA’DA SIRP-ARNAVUT
ANLAŞMAZLIĞI

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Ara-
lık 1918’de kurulan Sırp, Hırvat ve Slo-
ven Krallığı Sırp hegemonyası üzerine
temellendirilmiş, diğer halkların baskı
altına alındığı bir siyasi yapıydı. Ülke-
nin adında isimlerinin geçmesine gerek
duyulmayan Arnavutlar ise bu dö-
nemde ezilen gruplardan olmuştu. Hem
etnisite, hem dil hem de din açısından
ülkedeki baskın gruptan ve diğer azın-
lıklardan farklı olan Arnavutlar, ülke yö-
netiminde söz sahibi olamamışlardı. Bu
dönemde Arnavutlar üzerinde baskının
yoğunlaştığı iki alan dil ve demogra-
fiydi. Arnavutça okullar kapatılırken,
Arnavutça basın-yayın organlarının faa-
liyetlerine de izin verilmiyordu. Ayrıca
Kosova’nın demografik yapısını değişti-
rebilmek için bölgeye sistematik olarak
Sırplar yerleştirilmekteydi. Bu politika-
lara Arnavutların tepkisi iki şekilde
oldu: “Kaçak” adını verdikleri Sırp kar-
şıtı ayaklanmaları başlatmak veya Arna-
vutluk’a ya da diğer komşu ülkelere göç
etmek. “Kolonileştirme” adını verdikleri
politikalar sonucu bölgeye yaklaşık
70.000 Sırp’ın yerleştirilmesi ve 1918-
1941 arası bölgeden 90.000-150.000 Ar-
navut’un kaçmak zorunda kalması
yaşanan demografik değişimin boyut-
ları hakkında bir fikir vermektedir.13 Bu
politikalar sonucunda 1921 nüfus sayı-
mına göre Kosova’daki Arnavutların
oranı %65,8 iken 1939’da bu oran
%54,4’e düşmüş, buna karşılık Sırpların
oranı %21,1’den %33,1’e çıkmıştır. İkinci

Dünya Savaşı’nda Kosova, İtalyan iş-
galci güçleri tarafından Arnavutluk’la
birleştirilmiş ve bu durum kolonileş-
tirme döneminde yerleştirilenler başta
olmak üzere pek çok Slav kökenlinin
bölgeyi terketmesine yol açmıştır. Sava-
şın sonunda Kosova, Bölgesel Halk
Konseyi’nin15 kararıyla Arnavutluk’tan
koparak, tekrar Yugoslavya’nın parçası
olmuştur.16 Savaş sonrasında Tito ön-
derliğinde kurulan Yugoslavya’da Ar-
navut halk çoğu zaman kağıt üzerinde
kalan birtakım yeni haklara sahip ol-
muştur. Arnavutça eğitime izin verilmiş
ve yasal olarak Arnavutça Sırpça-Hır-
vatça’yla eşit statüye taşınmıştır. Fakat
Kosova’da kamu çalışanlarının çoğunun
Sırp olması pratikte Arnavutların deza-
vantajlı konumlarının ve üzerlerindeki
fiili baskının devam etmesine neden ol-
muştur. 

BASKI POLİTİKASI

Kosovalı Arnavutlar açısından, üzerle-
rindeki baskı politikasının anayasal dü-
zenlemelerle sona erdirildiği 1968 yılı
dönüm noktası oldu. Yeni yasal yapılan-
maya göre Kosova’ya neredeyse cum-
huriyetlere eşdeğer yetkiler tanınarak,
1969’dan itibaren de ulusal sembol ola-
rak Arnavutluk bayrağını asmalarına
dahi izin verildi. 1974’te Kosova’nın
Voyvodina’yla birlikte özerk bölge ilan
edilerek, bölgeye federasyondan ay-
rılma hakkı dışında, federe cumhuriyet-
lere yakın haklar verilmesiyle, 1968
düzenlemeleri daha da ileriye taşındı.
Tito’nun 1980’de hayatını kaybetmesi-
nin ardından Arnavutlar için zor bir
dönem başladı ve üzerlerindeki baskı
arttı. Yaşam koşullarının zorluğunu pro-
testo etmek için 1981’de Priştine’de gös-
teri yapan Arnavut üniversite
öğrencilerine polis müdahale etti. 32 öğ-
rencinin yaralandığı ve pekçoğunun da
tutuklandığı gösteriler, Tito sonrası Yu-
goslavya’nın yeni bir döneme girdiğinin
göstergesi oldu ve Sırp-Arnavut çatış-
masının fitilini ateşledi.17 1988’de Mit-
rovica yakınlarındaki Trepçe
madenlerinde çalışanların başlattığı
greve diğer sektörlerden de geniş bir ka-
tılım olunca bölgede sıkıyönetim ilan
edildi. Bu dönemde Sırplar arasında art-
makta olan milliyetçi ajitasyon 1987’de
Komünist Parti liderliğine Slobodan Mi-

loşeviç’in gelmesiyle daha da yoğun-
laştı.19 1986’da Sırp Bilim ve Sanat Aka-
demisi’nin Sırpların tarihsel
mağduriyetini vurgulayan memoran-
dumu,20 1989’da I. Kosova Meydan
Muharebesi’nin 600. yıldönümünde Mi-
loşeviç’in Kosova’da yaptığı konuş-
mada Arnavutların Sırpların haklarını
ihlal ettiklerini iddia etmesi ve ülkede
siyasetçiler ve medya tarafından sürekli
kışkırtılan milliyetçiliğin etkisiyle Koso-
va’da 1980’lerin başından beri zaten
mevcut olan Sırp-Arnavut gerilimi daha
da tırmandı.21 Miloşeviç’in 1989’da Ko-
sova ve Voyvodina’nın özerkliklerini
kaldırarak Sırbistan’a bağlı bölge haline
getirmesi, Kosova’daki “hassas

denge”yi iyice bozdu ve Yugoslavya’nın 
15 Bu Konsey’i oluşturan 142 üyenin sa-
dece 33’ü Arnavuttu. Bu süreçte, kamu
sektöründe çalışan Arnavutlar işten çı-
kartıldı, Arnavutça eğitime son verildi,
Arnavutça basın yayın kurumları kapa-
tıldı, Arnavutça sokak isimleri Sırpça
isimlerle değiştirildi. Artan baskılara
Kosovalı Arnavutların tepkisi 1989-1996
arasında barışçı direniş şeklinde gelişti.
1990’da bağımsızlık ilan eden ve
1992’de İbrahim Rugova’yı devlet baş-
kanı seçen Kosovalı Arnavutlar, Sırp yö-
netiminden bağımsız şekilde paralel
yönetimlerini, okullarını, sağlık merkez-
lerini açtılar ve finansmanını da esas
olarak yurtdışında yaşayan Arnavut di-
yasporasının katkılarıyla sağladılar.23
Fakat Bosna-Hersek Savaşı’nı sona erdi-
ren Dayton Barış Anlaşması’nda Kosova
sorunundan bahsedilmemesi sonucu
hayal kırıklığı yaşayan Arnavutlar ara-
sında giderek daha fazla sayıda grup
barışçı direnişin işe yaramadığını dile
getirmeye başladı. 1996’da Sırp güven-
lik güçlerine ve Arnavut “işbirlikçiler”e
yönelik saldırılara başlayan Kosova
Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e
Kosovës-UÇK) ilk kez Sırplar tarafından
öldürülen bir Arnavut öğretmenin Ara-
lık 1997’deki cenaze töreni sırasında ka-
muoyunun önüne çıktı. Miloşeviç

yönetiminin bu saldırılara tepkisi ise
sivil-milis ayrımı yapmadan tüm Arna-
vutlara yönelik baskı ve saldırılar şek-
linde oldu.

TÜRKİYE VE KOSOVA 
MESELESİ

Sırp güvenlik güçleriyle UÇK milisleri
arasındaki çatışmaların şiddetlendiği
1998 yılı tam da Türkiye’nin Dayton An-
laşması’nın imzalanmasından sonraki
süreçte Belgrad yönetimiyle ilişkilerini
geliştirmeye çalıştığı döneme denk
geldi. Bu dönemde Türkiye Belg-
rad’daki büyükelçiliğini yeniden açmış
ve Sırbistan’la Bosna Savaşı sırasında

gerginleşen ilişkilerini tamir etmek için
çaba sarfetmeye başlamıştı. Tito döne-
minden itibaren Yugoslavya’yla iyi iliş-
kiler kurmaya önem veren, tarihsel
olarak da hem 1934’deki hem de
1954’deki Balkan Paktı’nda Yugos-
lavya’yla işbirliği içinde hareket eden
Ankara; Balkanlar’da barış, düzen ve is-
tikrarın yeniden sağlanabilmesi için Sır-
bistan’la işbirliğinin gerekli olduğunu
düşünmekteydi. Fakat Kosova’da şid-
det eylemlerinin artması Ankara’yı Sır-
bistan’la ilişkilerini gözden geçirmeye
ve Kosova meselesindeki tavrını belirle-
meye zorladı. Türkiye’nin Kosova poli-
tikası tartışılmadan önce Bosna Savaşı
sırasındaki yaklaşımının kısaca analiz
edilmesi karşılaştırmalı bir incelemeye
imkan verecektir. Türkiye Bosna’daki
savaş sırasında açık bir şekilde Boşnak-
ların yanında yer aldı. Sırpları saldırgan
taraf olarak algılayan Ankara Boşnakla-
rın mağdur taraf olduğunu savundu. Bu
algılama tüm siyasi partiler için geçer-
liydi ve Türkiye, Bosna-Hersek’in ba-
ğımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri
oldu. Bununla paralel olarak Saraybos-
na’da ilk büyükelçilik açan ülke de Tür-
kiye oldu.

DEVAM EDECEK...
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Ahmet GÖKSAN

ŞARLATAN –
LAR

“Rum tarafının Anayasada yapmayı ta-
sarladığı bütün değişiklikler, Anayasanın
Türklere haklar tanıyan ve Türkleri, cum-
huriyet idaresinde ortak duruma koyan
kısımlarlarla ilgilidir. Tasarlanan bu de-
ğişiklikler, bütün hakları Türklerin elle-
rinden alacak ve Türk halkını basit bir
azınlık durumuna getirip onu, Rum ço-
ğunluğunun insafına bırakacaktır”. 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Birleşik Amerika Devletlerinde Bay
Donald Trump’ın başkan seçilmesi
sonrasında dünyadaki dengelerin

deprem yaşamaya ve sallanmaya başla-
dığı biliniyor. Sallanma Bay Trump’ın
ülke liderlerine saldırmaları sonrasında
ivme kazanarak devam ediyor. Dünyadaki
ekonomik sistemden daha fazla pay ala-
bilmek adına AB ülkelerine de saldırmaya
başlayınca kızılca kıyametin işaretleri de
yaşanıyor. Kaldı ki hedefe konulan ülke-
lerin tamamının NATO üyesi olması tar-
tışmaya yeni boyut kazandırıyor.
Tartışmalara devam edilirken AVRUPA
ORDUSU’nun kurulması çalışmalarına
da devam edildiği biliniyor. 
Bu tartışmalara devam edilirken İngil-
tere’nin AB’den boşanma pazarlıkları da
sürdürülüyor. Bu pazarlıklar sürdürülür-
ken Fransa Cumhurbaşkanı Bay Emanuel
Macron ECENOMİST dergisine yaptığı
açıklamada “NATO’nun beyin ölümü ya-
şadığını” söylüyor. (General De Gaul-
le’ün 1967 yılında Amerika’ya karşı
savunma mücadelesini yaptığı dönemde
Nato’nun askeri kanadından çekildiği bi-
liniyor.) Buna karşın Almanya Başbakanı
Bayan Merkel ise yapılmış olan bu açık-
lamayı “Yersiz bir sözlü saldırı olarak”
tanımladıktan sonra “Transatlantik ortak-
lık bizim için vazgeçilmez” diye konuşu-
yor.
Bay Macron ortalıklara attığı savlarla
kendi ev sahipliğinde Paris Barış formun-
daki konuşmasında küresel sistemin gö-
rülmemiş bir kriz içinde olduğunu
belirtiyordu. “Yeni işbirliği yollarının bu-
lunması ve ittifakların kurulması gerek-
tiği… Uluslararası sistemin koruyucusu
ülkeler içerisinde dahi ulusalcılığın ve tek
yanlılığın yeniden doğmasına neden ol-
duğu” boyutuna taşıyor. Küresel sistemin
içten ve dıştan çatırdaması demek olan bu
açıklamaya karşın Nato’nun beyin ölümü
konusundaki ısrarını sürdürüyor. 
Sıklıkla gündeme taşıdığımız BM’in işl-
evi konusundaki eleştiri bu kez Genel
Yazmanı Bay Guterres’ten geldi. “Maale-
sef büyük güçler arasındaki ilişkilerin iyi
olmadığı BM Güvenlik Konseyi’nin iş-
levsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz”
diye tanımlamada bulunduktan sonra
“Libya gibi krizlerde tıkanma yaşandı-
ğına” vurgu yapıyor.  Sonrasında ise
“kaotik bir dönemden geçiyoruz” diye ko-
nuşuyor. Anılan kurumun Kıbrıs konu-
sunda verdiği kararlar ile yaptıkları
ortalıklarda duruyor.
Bay Macron’un düğmeye basarak başlat-
tığı tartışmanın kısa sürede sonlandırıla-
cağı beklenilmemelidir. Sovyetler
Birliğinin 1990’lı yıllarda dağılması son-
rasında NATO’nun işlevini yitirdiği tar-
tışmaları başlatıldığı biliniyor. Aradan 70
yıl geçmesine karşın bu kurumun tartışılı-
yor olması bize göre beyin ölümünün
Kıbrıs’ta Rum saldırılarını durdurmak
üzere 1964 yılında harekete geçen ve
Amerikan Başkanının Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanı İSMET İnönü’ye yazdığı
tehdit içeren mektubunun yazıldığı tarihte
gerçekleşiyordu. O günlerde başlatılan
tartışmaların halen devam ettirildiği ve
yukarıdaki açıklamaların da ışığında
BM’in bir anlamda gereksizliğini gösteri-
yor. 
Yapılan tartışmalar bu yapının su almaya
başladığını gösteriyor. Tartışmaların yeni
bir dünya düzeninin kurulmasına yol açıp
açmayacağına önümüzdeki dönemde
tanık olacağız. Böyle bir yapı kurulurken
dünya dengelerinin de öne çıkacağının
dikkate alınacağını düşünüyoruz. Neden
mi? Dünyanın yalnızca Amerika ve AB
ülkelerinden ibaret olmadığı gerçeğidir.
Buna koşut Nato’nun da yeniden şekillen-
mesi de gündeme taşınabilir. 
Berlin’de yapılan resmi olmayan Kıbrıs
görüşmeleri bizlere Kıbrıs’ın 1915 yılında
İngilizlerin Birinci Paylaşım Savaşı
devam ederken bu kentte yaptıkları anlaş-
malarla adayı nasıl ele geçirdiklerini çağ-
rıştırıyor. Bu arada Türkiye’nin Libya ile
imzaladığı anlaşmayı biraz geç kalınmış
olumlu bir çaba olarak alıyoruz. Diploma-
tik kurallar işletilerek diğer ülkelerle de
benzer bir anlaşmanın yapılacağını umu-
yoruz. 
Bu anlaşma sonrasında karşımızdakilerin
çıkardıkları yaygaraya karşın kendi yap-
tıkları anlaşma ne kadar yasal ise Türki-
ye’nin Libya ile yaptığı anlaşmada aynı
şekilde yasaldır. Biline…
Şarlatanlık yaparak dünyayı kandıranların
bir an olsun durarak nerede yanlış yaptık
diye sorgulamaları gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kentteki sinema ve tiyat-
ro salonu eksikliğini bu
alanda düzenlediği

etkinliklerle gidermeye çalışan
Buca Belediyesi, DEÜ GSF
Film Tasarım Bölümü ile fark
yaratan bir organizasyona
imza attı. Buca’daki üniversite

öğrencilerinin ikinci evi Tarık
Akan Gençlik Merkezi’nin ev
sahipliği yaptığı 5’inci Balkan
Panorama Film Festivali, 27
Aralık 2019 Cuma gününe
kadar Türk ve Balkan sinema-
sının başarılı yapıtları ve ünlü
yönetmenlerini ağırlayacak.
Festival kapsamında 25 uzun,
10 kısa metrajlı film beyazper-
dede sergilenecek.
Gösterimlerin ardından seyir-

ciler, izledikleri filmlerin yerli,
yabancı oyuncu, yönetmen ve
yapımcılarının söyleşilerine
katılma fırsatına sahip olacak.
Filmlerin tümü orijinal dille-
rinde, Türkçe altyazılı olarak
seyirciyle buluşacak. İzmirli
sinemaseverler tarafından
merakla beklenen festivalin
açılış filmi Macar yönetmen
Miklós Jancsó’nun “Kızıllar ve
Beyazlar” filmi oldu.  İlk

gününde gösterimlerin yoğun
ilgi gördüğü festivalin ilk
konuğu ise Türk sinemasının
başarılı kadın yönetmenlerin-
den Gülten Taranç oldu.
“Yağmurlarda Yıkansam” fil-
miyle sinemaseverlerle bulu-
şan Taranç, gösterimin ardın-
dan düzenlenen söyleşiyle fil-
min detaylarına ilişkin bilgi
verirken izleyenlerin soruları-
nı yanıtladı.

Gagavuzlar kuruluşun 25. 
yılını Maltepe’de kutladı

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Moldova’dan 23
Aralık 1994 tari-
hinde bağımsı-

zlığını ilan eden Gagavuz
Özerk Cumhuriyeti, kuru-
luşunun 25. yılını
Maltepe’de Belediye Başkanı
Ali Kılıç ile Gagavuz yetk-
ililerinin de katıldığı törenle
kutladı. Kılıç, “Sınırlarımızın
kilometrelerce ötesinde
bağımsızlıklarına sahip
çıkan soydaşlarımız
Gagavuz Türkleri'ni
Maltepe'nin kardeşliği ile
buluşturmaktan onur duy-
dum. Gagavuzya’nın kuru-
luşunun 25. yıl dönümü
kutlu olsun” dedi.
www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti'nin kuruluşu-
nun 25. yılı, Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde
bölgenin ünlü sanatçıların-
dan Piotr Petkoviç, Kadınca
Halk Oyunları ve Türküleri
Topluluğu’nun konseri ve
gösterileri ile coşkuyla kut-
lardı. Kutlama törenine ev
sahibi Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, Belediye
Başkan Yardımcıları, birim

müdürleri ve Meclis
üyelerinin yanı sıra,
Moldova İstanbul
Başkonsolosu Alexandru
Prigorschi, Gagavuzya Özek
Cumhuriyeti Gagavuz Yeri
Halk Topluluğu Dış İlişkiler
Dairesi Komisyonu Başkanı
ve Çeşmeköy Milletvekili
Ekaterina Jekova, Moldova
Diaspora Başkanı ve
Gagavuzya Derneği Genel
Sekreteri Sergey Manastırlı,
Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti Çeşmeköy
Belediye Başkanı Sofiya
Jecova, Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti Devlet Yetkilisi
Vasilisa Veliksar ve
Türkiye’de yaşayan çok sayı-
da Gagavuz katıldı.
Gagavuzya Başkanı İrina
Vlah videolu mesajı ile halkı
selamlarken, dünyanın
çeşitli ülkelerinde yaşayan
Gagavuzlar da video
üzerinden bağımsızlıklarının
yıl dönümüyle ilgili birlik
mesajları verdi. Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“Bağımsızlığını yeni elde
etmiş Gagavuz halkını,
kardeşlerimizi, çağdaş Türk
kadınının gülen yüzü
Türkan Saylan’ın çatısı altın-
da Maltepe halkı adına ağır-
lamanın onurunu ve guru-
runu yaşıyorum” dedi.

Balkanlardan gelen
SANAT RÜZGARI
Buca Belediyesi ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel

Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından gerçekleştirilen 5’inci Balkan
Panorama Film Festivali, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde yapıldı
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ergun Dur

KeFenSiZ Kar 
ÇiÇeKlerinI
unuTma..

Sarıkamış kar altında 
Mehmedim karlar altında 
Yüreğinde sevdiceği: 
Memleketi kor altında..

Birinci Dünya Savaşı'nın Os-
manlı tarihi açısından en dra-
matik sayfalarından biri olan

Sarıkamış Harekâtı'nın başlamasının
üzerinden 105 yıl geçti. Peki Sarıka-
mış ta ne oldu? 
22 Aralık 1914 yılında bir destan
oldu. Ama ne destan.. Bugün bizler bu
şehitlerimizi anarken NECİP bir mil-
letin torunu olmanın gururunu bir kez
daha yaşıyoruz. Hadi kısaca bu destan
nasıl yazıldı neler oldu? Hatırlayalım.
Bu anlatacaklarımız bir film, bir masal
değil. Gerçek bir destan.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İm-
paratorluğu ve Rus İmparatorluğu ara-
sında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara
çatışmasıdır. 1914 yılının Kasım
ayında Azap ve Köprüköy, Rus ordu-
ları tarafından saldırıya uğradı. Ancak
saldırıyı destansı bir mücadeleyle 3.
Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa püs-
kürtmüş ve Rus ordusunu dağıtmıştır.
Harekatın amacı, dağılan Rus ordu-
sunu tamamen yok edip, Bakü petrol-
lerine ulaşmak ve Alman
İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını
karşılamaktı. Aynı zamanda 1877 yı-
lındaki 93 Harbi'ni Osmanlı İmpara-
torluğu kaybetmiş ve Batum,
Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin
Ruslara verilen  toprakları geri almak
amacıyla 1914 yılında dönemin Baş-
komutan Vekili olan Enver Paşa, 19
Aralık tarihinde "Sarıkamış Harekatı"
planlarını kurmaylarına sundu. İlk iki
günü başarıyla geçen taarruz sonra-
sında olumsuz hava koşulları nede-
niyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak
1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fır-
tına ile yağan kar, yolları tıkayıp, ça-
dırları yıktı. Arkasından da dondurucu
soğuklar bastırınca, Allahu Ekber
Dağlarında 60 bin Osmanlı askeri
donma, dizanteri ve tifo gibi hastalık-
lardan dolayı hayatını kaybetti. Bu ha-
rekatta Ruslar da 32 bin askerini
kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay
Başkanlığına göre Sarıkamış’ta Os-
manlı zayiatları 60 bin ve Rus zayiat-
ları 30 bindir. Savaşın en hazin kısmı
ise Osmanlı kayıplarının birçoğunun
Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil
de ağır soğuk hava koşulları yüzünden
şehit olmasıdır. Ruslar; Türklerden
200 subay, 7 bin eri esir, 20 makineli
tüfekle 30 topu ganimet olarak almış-
lardır. 5 bin kişi civarında esir alın-
mıştır. 

Bunun yanında şu bilgiyi de aktar-
makta fayda var diye düşünüyorum.
Tarihçi-yazar Mehmet Niyazi, Sarıka-
mış Harekâtı'ndaki ölü sayısının tüm
belgelerde toplamda 23 bin olduğunu,
90 bin rakamının 60 bin kayıp veren
Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 90
bin askerin öldüğü iddiası ilk olarak
Sarıkamış Harekâtı'ndan sekiz yıl
sonra Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı ki-
tapta yer almaktadır. Osman Mayate-
pek 75 bin muharip kuvvetin
bulunduğu tarafın 90 bin askerinin öl-
mesinin matematiksel olarak imkânsız
olduğunu ifade etmektedir. Savaştan
sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa
uzun bir süre Sarıkamış hakkında her-
hangi bir haber, bildiri, veya yayın ya-
pılmasını engelleyerek sansür
uygulamış ve Osmanlı halkı savaşta
olup bitenleri uzun yıllar sonra öğre-
nebilmiştir. Ermeni gönüllü tümenleri-
nin çok ciddi desteği Rus
kuvvetlerinin başarısında önemli etken
olmuştur.1918 Mart ayında Brest-Li-
tovsk Antlaşması ile Sarıkamış ve
Kars geri alınmış, ama aynı yılın Ekim
ayında Mondros Mütarekesi uyarınca
eski sınırlara dönülmüş ve topraklar
elden çıkmıştı. Vatan evlatları her yıl
22 Aralık'ta anılırken, Ocak'ın ilk haf-
tası ise etkinlikler oluyor. Bu yıl da 4-
5-6 Ocak'ta etkinlikler olacak.
Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerifler
okutulacak, meşaleli yürüyüş gerçek-
leşecek.. 
Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyo-
rum..

ÜSKÜp/BalKan gÜnlÜğÜ

Kuzey Makedonya Cumhur-
başkanlığından yapılan açık-
lamada, Cumhurbaşkanı

Pendarovski'nin iki dost ülke ara-
sındaki güçlü geleneksel dostluk ve
ortaklık ruhundan
kaynaklanan mükemmel ikili ilişki-
lerden ve başarılı iş birliğinden
memnuniyet duyduğu belirtildi.
Pendarovski, Türkiye ve
Kuzey Makedonya'nın her iki ülke-
nin vatandaşları için daha iyi ve

daha müreffeh bir gelecek inşa et-
menin temel direkleri olan ortak
hoşgörü, karşılıklı anlayış ve saygı
değerlerini paylaştığını ifade etti.
Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın
Euro-Atlantik kurumlarına üyelik
sürecinde ve genel olarak verdiği
destekten dolayı şükranlarını sunan
Pendarovski, NATO'daki doğal itti-
fakın resmileşmesiyle iki ülkenin
bölge ve tüm Avrupa'da barış ve is-
tikrarı sağlayacağını kaydetti.
www.haberler.com’a göre: Büyük-
elçi Sekizkök de köklü tarihi ve in-

sani bağların, paylaşılan demokra-
tik değerlerin ve ekonomik hedefle-
rin iki ülke arasındaki iş birliğinin
artırılmasına yardımcı olacağını be-
lirterek, ilerleyen dönemde ticaret
ve yatırımın yanı sıra karşılıklı iş
birliğinin diğer birçok alanda yo-
ğunlaşacağını ve derinleşeceğini
kaydetti. Sekizkök, "Türkiye,
Kuzey Makedonya'yı önemli ve de-
ğerli bir ortak olarak görmektedir.
Ortaklığımızın gelişimi Balkanlar
ve Avrupa-Atlantik ailesinin de le-
hinedir." dedi.

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök,
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye

güven mektubunu sunarak, resmen görevine başladı

BurSa/BalKan gÜnlÜğÜ

Makedonya’nın Üsküp şeh-
rinden gelen 21 kişilik
heyet, Osmangazi Beledi-

yesi’nin vizyon projelerini ince-
ledi. Kurucusu Üsküp Belediyesi
olan Kamu Kuruluşu “Toplumsal
Hijyen Ekibi, Osmangazi Beledi-
yesi’nin projelerini yakın takibe
aldı. Yabancı konuklara belediye-
nin çalışmaları hakkında bilgi
veren Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, Osmanga-
zi'nin 850 bini aşan nüfusuyla
Türkiye'nin en büyük ilçelerinden
biri olduğunu belirterek, “Hiz-
metlerimizi 136 mahallemizin en
uç noktasına kadar âdil olarak gö-
türmeye çalışıyoruz. Hayata geçir-
diğimiz projeler sadece
Osmangazi’ye değil Bursa’ya
değer katıyor. Bunun yanı
sıra Balkanlar’a da desteğimizi
esirgemiyor, gönül köprüleri ku-
ruyoruz. Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin belediye alanın-
daki en büyük şirketlerden biri
olan Communal Hygiene ekibini
ağırlamaktan mutluluk duyuyo-

ruz. Birlikte belediyemizin proje-
lerini inceleyerek, değerlendirme-
lerde bulunduk. Misafirlerimize
fayda sağlamasını diliyorum”
dedi. Makedon heyet ilk olarak
Osmangazi Belediyesi Personel
Anonim Şirketi’ni (OSPERAŞ) zi-
yaret ederek, personel ile fikir alış-
verişinde bulundu. Daha sonra
Osmangazi Belediyesi’nin çevre
kirliliğini önlemek ve geri dönü-
şümü mümkün atıkları ekono-
miye kazandırmak adına hayata
geçirdiği Katı Atık Getirme Mer-
kezi’ni gezen yabancı misafirler,

projenin bütün belediyelere örnek
olabileceğini söyledi. Son olarak
Panorama 1326 Bursa Fetih Müze-
si’ni gezen Makedon heyet,
Bursa’nın fethinin 3 boyutlu ola-
rak tasvir edildiği panoramik
resmi hayranlıkla inceledi.
www.timebalkan.com’a göre; Os-
mangazi Belediyesi’nin projelerini
ilham verici olduğunu belirten
Communal Hygiene ekibi, kendi-
lerini Bursa’da en güzel şekilde
ağırladığı için Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar ve
belediye yetkililerine teşekkür etti.

VeliKa goriCa
BalKan gÜnlÜğÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından  Hırvatistan'da bir

üniversitenin bilgisayar laboratua-
rının teknolojik kapasitesi ar-
tırıldı ve bağışlanan milli
ekipmanlarla üç boyutlu
modelleme ve yazıcı eği-
timi verildi. TİKA'dan ya-
pılan yazılı
açıklamada, Hırvatistan'ın
Velika Gorica şehrinde bu-
lunan Velika Gorica Açık
Halk Üniversitesinde
(POUVG), TİKA'nın des-
teğiyle üç haftalık sürede
100 saatlik temel düzeyde

üç boyutlu modelleme ve yazıcı
eğitimi verildiği belirtildi. Açıkla-
mada, yabancı dil kursları, çocuk
ve yetişkinler için popüler bilim
atölyeleri, çizim okulu, müzik,
oyunculuk gibi çok çeşitli alan-
larda vatandaşlara hizmet sunan
üniversitedeki eğitime 17 kişinin

katıldığı ifade edilerek, TİKA tara-
fından Türkiye'den 17 bilgisayar
ile 1 yerli üç boyutlu yazıcı bağış-
lanarak bilgisayar laboratuvarının
teknolojik kapasitesinin artırıldığı
vurgulandı. Türkiye'nin Zagreb
Büyükelçiliği Müsteşarı Fatih
Kaya, dost iki ülkenin ortak sınır-

lara sahip olmasa da her alanda
ilişkilerinin daha da artırılması
için çabaların devam ettiğini
belirtti. TİKA Zagreb Program
Koordinatörü Haşim Koç
ise üç yılı aşkın süredir faaliyet
gösteren TİKA Zagreb Ofi-
si'nin, Hırvatistan kurumla-
rıyla birlikte iki ülkenin ilişki
hacmini artırmaya yönelik pro-
jeleri uygulamaya önem verdi-
ğini dile getirdi.

Yeni ÜskÜp BÜYÜkelçisi 
sekizkök, görevine başladı

Makedonlar Osmangazi’nin
projelerine hayran kaldı

TİKA'dan Hırvatistan'da milli 
ekipmanlarla modelleme eğitimi

Şafak Sol

‘Tohum Toprağa,
engelli Topluma

emaneTTir’

“Engelli ne demek, sen de öğren. Yü-
rümek ne demek, gel de engelliden
öğren.”
Ne anlamlı bir söz…

Engelli vatandaşların hakkını teş-
vik etme, sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatın her alanında

farkındalık yaratma amacıyla ilan edi-
len Uluslararası Engelliler Günü kutla-
nıyor. Ancak bana göre bunu bir güne
sığdırıp onları yalnız bırakmak doğru
değildir. 
Bu haftaki yazımı belirlerken engelli-
lere için özel bir gün yerine yılın her-
hangi bir gününü seçip her zaman
hatırlanmaları gerektiğine dikkati çek-
tim. 
Yılın her gününde engelli dostları-
mızla birlikte olmak, sorunlarına ve ih-
tiyaçlarına eğilmek aslında insanlık
görevidir. 
‘Engellinin silahı sabırdır’ derler;
yalan da değil… 
Mücadelelerini alkışlıyorum…
Ancak yine de yolda, evde, kamu ku-
rumlarında, asansörde, metroda, oto-
büste, ne zor şartlarda yaşam
mücadelesi verdiklerini görüyoruz.
Bize düşen görev engelli dostlarımızın
günlük hayata dahil olmalarını sağla-
mak olmalı. Öyle ki kimseye ihtiyaç
duymadan kendi ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmeliler. 
Özellikle kamusal alanda düzenleme-
ler yapıp onların belki de en büyük en-
gellerinden ulaşım sorununu ortadan
kaldırmalıyız. 
Bir başka önemli konu daha var; kamu
kurum ve kuruluşlarda engelli istihda-
mının artırılması… Ne yazık ki ka-
muda çalışan 57 bin engelli memurun
sadece 13 bini aldıkları eğitime göre
çalışıyor. 44 bini ise Yardımcı Hizmet-
ler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sı-
nıfı kadrolarında istihdam ediliyor.
Engellilere, mezuniyetlerine uygun
kadrolara atanma imkanı tanınmalı.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının
istihdam etmek zorunda olduğu yüzde
3’lük oran yüzde 5’e çıkarılmalı. 
Son dönemde medyada da sıklıkla yer
alan engellilere yönelik ayrımcı ve in-
sanlık dışı tavır ve davranışları her du-
yarlı insan gibi ben de kınıyorum. 
İster beş haneli bir köy, ister kasaba,
ister metropol olsun, engelli vatandaş-
ların günlük hayatını kolaylaştıramı-
yorsak, üzülerek söylüyorum orada
engel biziz!
Yüreklerimizdeki engelleri yıkamaz-
sak onlar için yapılan hiçbir şeyin ge-
çerliliği olmaz. Olmamasını temenni
ederim ancak yüreklerde bu engel
varsa bunu ancak eğitim ve farkında-
lıkla aşabiliriz. 
Engelli bireylerin, tüm haklarına ka-
vuştuğu, toplumsal hayata eşit koşullar
altında tam ve etkin olarak katıldığı,
tüm insanların doğuştan sahip olduk-
ları insanlık onuru ve eşitliğe saygılı,
adil bir yapı, hak temelli bir yaklaşım
ve farkındalık için mücadelemizi sür-
dürmeliyiz.  
Engelli vatandaşlar bizim bir parça-
mız. Onlara sahip çıkmamız gerekir.
Sahip çıkmak saygı duymakla başlar.
Engelliye saygı, aslında insanlığa say-
gıdır. 

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B 
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ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

TEMSİLCİLİKLER

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

balkangunlugu - balkangunlugu balkangunlugugazetesi - 

info@safaksol.com
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A. BUĞRA TOKMAKOĞLU
KEŞFETSEK

Avrupa'nın en hareketli gece ya-
şamına sahip olan şehirlerin-
den Belgrad, Türk

vatandaşlarının vizesiz seyahat edebil-
diği yakın coğrafyadaki yerlerden biri
olarak Türk seyahat severlerin gözde
şehirlerinden.
Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri
olan Belgrad her zaman bugün olduğu
gibi güzel şehir değildi. Tuna ve Sava
nehirlerinin birleştiği yerde bulunan,
115 savaş gören ve 44 kere yanan Belg-
rad'ın yıkıcı bir geçmişi var. 
Şehir günümüzde huzurlu kitap fuar-
larından müzik, film ve bira festivalle-
rine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği
yapıyor. Belgrad Kalesi şehrin müze ve
kiliselerle dolu en ünlü tarihi alanı
ve aynı zamanda nehirleri ve şehri
görmek için de iyi bir nokta. 
Belgrad'ın en iyi müzeleri arasında 400
binden fazla sergi eseri bulunan Ulusal
Müze ve mucidin kişisel eşyaları ve
belgelerinden binlercesinin sergilen-
diği Nikola Tesla Müzesi bulunuyor.
Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri
olan Belgrad yaklaşık 1,3 milyonluk
bir nüfusa sahip. Kent üç tarafını çev-
releyen Sava ve Tuna nehirlerinin bir-
leştiği iki uluslararası suyolu üzerinde
uzanıyor. Bu konumu nedeniyle Belg-
rad, 'Balkanlara Açılan Kapı' ve 'Orta
Avrupa Kapısı' olarak adlandırılıyor.
Yugoslav Cumhuriyeti'ne başkentlik
yapan Belgrad, Balkan coğrafyasının
en önemli ve en etkileyici şehirlerin-
den. Yugoslav Dönemi'nin izlerinin gö-
rüldüğü kentte Osmanlı ve
Avusturya-Macaristan imparatorlukla-
rından da tarihi eserler bulunuyor.
Belgrad'ın kalbinin attığı en önemli
cadde Knez Mihailova. Tarihi binaları,
alışveriş mekanları ile cıvıl cıvıl bir at-
mosfere sahip Knez Mihailova Cad-
desi, 1 km uzunlukta. 
Caddenin tarihi Osmanlı Dönemi'ne
kadar uzanıyor. Caddenin çevresinde
çok sayıda tarihi yapı bulunuyor.
1869'da yapılan Srpska Kruna Otel,
1870'de inşa edilen 46,48 ve 50 numa-
ralı evler ve 1835'te yapılan Greca
Kraljica Cafe görülmeye değer.

ŞEHRİN BULUŞMA 
NOKTASI

Skadarlija Caddesi, sadece 400 metre
uzunluğunda olmasına rağmen Belg-
rad’ın en ünlü caddelerinden. Skadar-
lija, şehir merkezinde Despot Stefan
Bulvarı ile Dusanova Caddesi'nin bu-
luştuğu bölgede yer alıyor.
Çok bohem bir atmosfere sahip olan
cadde, Paris’teki Montmarte’yi andırı-
yor. 19. yüzyılda burası 'Çingene Mey-
danı' olarak bilinen caddede şairler ve
sanatçılar akşamları ünlü Sırp şair
Dura Jaksic’in evinde toplanıyor. So-
kaklara taşan kafe ve restoranlar arala-
rında çok ünlü kişilerin de bulunduğu
insanları ağırlıyor.
134 metre yükseklikteki kubbeli St.
Sava Katedrali, Belgrad’ın sembol ya-
pılarından. Günümüzde halen kullanı-
lan en büyük Ortodoks kilisesi orta
çağda Sırp Ortodoks kilisesini kuran
Aziz Sava’ya adanmış. Kilise, kendisi-

nin de gömülü olduğu Viacar Plato-
su'nda yer alıyor. 
Beyaz mermer ve granit üzerine yapı-
lan kilisenin inşasına 1935'te başlanma-
sına rağmen II. Dünya Savaşı sırasında
inşaat durmuş. 1985'te yapımına yeni-
den başlanan kilise hala yapım aşama-
sında.
Sava Nehri'nde bulunan yapay bir ya-
rımada olan Ada Ciganlija sahilleri ve
spor etkinlikleri ile çok ilgi çeken bir
yer. Plajları ve etkinlikleri o kadar
güzel ki yazları günde 100,000 ziya-
retçi ağırlıyor. Belgrad’ın denizi laka-
bını alan yarımadada çok yoğun bir
ormanlık arazi de bulunuyor.
Crkva Svetog Marka ya da diğer
adıyla St. Mark Katedrali, aynı yere
1835'te inşa edilen ahşap kilisenin de-
vamı olarak 1940'ta tamamlanmış. Ki-
lise, Belgrad’ın Taşmeydan bölgesinde
parlamento binasının yakınında bulu-
nuyor. 
Elektriği alternatif akıma dönüştüren
sistemi ve elektrik bobinini bulan Ni-
kola Tesla'nın çalışmaları ve hayatın-
dan kesitlerin sergilendiği Nikola Tesla
Müzesi, Belgrad'ın en tanınan müzele-
rinden. Müzede Tesla'nın buluşlarının
bilgisayarla yapılmış modellerini de
interaktif olarak deneyimleyebiliyor-
sunuz.

www.egetelgraf.com adresinden
alınmıştır…

Avrupa tarihinin en acı olaylarına sahne olan Balkan coğrafyasında, yakın tarihin iz-
lerini taşıyan Belgrad, çalkantılı günlere rağmen küllerinden doğan bir şehir. Sırbis-

tan’ın başkenti ve en büyük şehri Belgrad, sosyal, çok canlı ve enerjik bir kent

Balkan coğrafyasının
güzel kalbi ‘Belgrad’
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Türk Kızılay Tiran’da 
kırtasiye yardımı yaptı
TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Okul öncesinden liseye kadar
eğitim verilen okuldaki
programa, Türkiye'nin Tiran

Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün
eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türk
Kızılay Uluslararası Operasyonlar
Müdürü Anıl Kocabal katıldı.
www.timebalkan.com’a göre;
Yörük, yaptığı açıklamada, Türk
kurumlarının bu okula yaptığını
yardımların depremden sonra da
sürdüğünü, daha önce de okula
Türkçeden Arnavutçaya tercüme
edilmiş eserlerin hediye edildiğini
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
ekiplerin de okulu kontrol edeceği-
ni aktaran Yörük, "Her zaman
Arnavut kardeşlerimizin ve onların
çocuklarının güvenliği için elimiz-
den geleni yapacağız." dedi.
Kocabal da depremin yaşandığı 26
Kasım'dan beri bölgede faaliyetleri-
ni sürdürdüklerini belirterek,
"Bölgeye altı büyük sevkiyat ger-
çekleştirdik. Türk
halkı, Arnavutluk halkının her

zaman yanında olacaktır." diye
konuştu. Sezdirmez ise depremden
sonra binalarda meydan gelen
hasarları incelediklerini söyleyerek,
"Tüm ekiplerimizle birlikte Arnavut
kardeşlerimizin yanındayız." şeklin-
de konuştu. Okul Müdürü Liri

Neziri de Türk Kızılayın öğrencilere
yardımından duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, "Okulumuz ve
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ara-
sındaki çok iyi ilişkilerin devam
etmesini temenni ediyorum." dedi.
Mustafa Kemal Atatürk Okulu Türk

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından resto-
re edilmiş ve donanım desteği de
TİKA tarafından sağlanmıştı.
1966'da açılan okulda, okul öncesin-
den liseye kadar toplam 639 öğrenci
eğitim görüyor.

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki "Mustafa Kemal Atatürk"
Okulu'nda eğitim gören öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuldu

Damla Selin TOMRU

YENİDEN
BAŞLAMAYA

HAZIR MISIN?

İnsanı en çok yeni’lere heyecan-
lanır. Yeni bir defter, yeni bir
ayakkabı, yeni bir ev, yeni bir

arkadaş, yeni bir dost… 0 noktasın-
dan bakabilmek, baştan başlayabil-
mek. Hiçbir şey eskisi gibi olmaya-
caktır artık. Her şey eskide kalmış-
tır artık, eğri büğrü yazılar eski def-
terdedir, kavgalarla ağırlaşan enerji
eski evde kalmıştır, kırgınlık, kız-
gınlık ve hatalar eski arkadaştadır.
Ve biz hevesle ilk sayfayı açarız,
evimizi dekore ederiz, arkadaşımız-
la ilk çayımızı yudumlarız. Her şey
cıvıl cıvıldır. Keşif yolculuğu,
merak ve özen bizi her an daha da
motive eder. Ta ki yeni eskiyinceye
kadar… Defterin sayfaları solmasa
da, ev dökülmese de, arkadaşımız
değişmese de bir şeyler değişmiştir
artık… Sahi değişen nedir?

Neden eskisi gibi heyecan vermez
yazmak, neden evin enerjisi ağırla-
şır bir anda, ya da elimiz gitmez
telefona? Yeniyi eski kılan zaman
mıdır yoksa bizler miyiz?
Kişi mutluluğu dışında aramaya
devam ettikçe, beklentilerinin hüs-
rana uğratması kaçınılmazdır.
Mutluluk kalp atışlarımızda saklı,
ulaşmaya çalıştığımız zirvede değil.
İşte bu nedenle sahip olduklarımız
için şükran duygusu hissetmemiz
ve bunu dile getirmemiz çok önem-
li.

Hayattan zevk almadığını söyleyen
bir danışanımla, birebir görüşmeler
gerçekleştirdik. Yaptığımız çalış-
malarda aslında mutluluğu dışarı-
dan beklediği bu nedenle de her
seferinde hayal kırıklığına uğradığı-
nı fark ettik. Çünkü ataları da pek
çok şehir değiştirmiş, her birinde
aynı memnuniyetsizliği yaşayıp göç
etme kararı almıştı. Bu nedenle o
da ilişkiye başlıyor ancak cicim
ayları geçince hemen kaçıyordu.
Bazen mutluluk için yeniye başla-
mak değil, yeniden başlamak gere-
kir…

Sıkıldığınız o işe tekrar bakın, o
işle ilgili 10 olumlu özellik bulun.
Enerjisinin ağırlaştığını hissettiğiniz
eve sizi barındırdığı için teşekkür
edin, taze çiçekler ve minik deği-
şikliklerle evin enerjisini değiştirin.
“Acaba mı” dediğiniz ilişkinin
olumlu ve olumsuz özelliklerini
yazıp tekrar gözden geçirin.
Elinizdekileri gerçekten fark edin,
onlarsız hayatın nasıl olacağını fark
edin ve onlara teşekkür ederek yeni
bir şans verin. Onlarla yeniden baş-
layın.

Yeni bir başlangıç yaptığımız yılın
şu günlerinde sizler de aşağıdaki
minik çalışmayı yapabilirsiniz.
Ayrıca sorularınız için her zaman
bana yazabilirsiniz
damla@kimimila.com .

YENİ YIL ÇALIŞMASI

Sizlerden aşağıdaki soruları cevap-
lamanızı istiyorum. Ardından da
2020’nin Aralık ayındaki kendinize
bir mektup yazın onun nasıl olması-
nı, neler yapmış olmasını istiyorsu-
nuz, gönlünüzden geçenleri yazın.
Bu çalışma sizi sizinle buluşturur
ve ideallerinize, hayallerinize çıkan
yolda hangi noktada olduğunuzu
gösterir.

2020’den beklentilerin neler?
2019’da yaşadıklarından öğrendik-
lerin neler?
2019’da en çok şükür hissettiren
ne? 2019’ u uğurlarken kendindeki
hangi özellikleri, hangi bağımlılık-
ları da bırakıyorsun?
2019’da yarım bıraktığın bir iş, bir
ilişki, içinde tutup söylemediğin bir
söz var mı?

Mutluluk, neşe ve sağlıkla dolu bir
yıl dilerim.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com 
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Pamukkale’nin Balkan 
Şampiyonluğu gururu
DENİZLİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Denizli Pamukkale Belediye Spor
Kulübü’nün karate sporcusu
Mehmet Batuhan Özdemir,

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
düzenlenen ‘Ümit, Genç ve U21 Balkan
Karate Şampiyonası’nda Balkan
Şampiyonu oldu. www.timebalkan.com’a
göre Pamukkale Belediyespor’da şampi-
yonluk sevinci. 2019-2020 sezonu öncesi
branşlarına karateyi de ekleyen mavi-
beyazlı kulüp başarılı sporcu Özdemir’i
de bünyesine aldı. Milli sporcu Özdemir,
son olarak Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te düzenlenen Ümit, Genç ve U21
Balkan Karate Şampiyonası’nda mücade-
le etti. U 21 kategorisinde kata dalında
yarışan Özdemir, rakiplerini geride bıra-
karak Balkan şampiyonu oldu. Başarılı
sporcu şampiyonada Türk Bayrağı’nı
göndere çektirerek Türkiye’yi bir kez
daha gururlandırdı. 

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Uluslararası Maarif
Okullarından yapılan açıkla-
maya göre,  Kosova Yüzme

Federasyonu tarafından 14-15 Aralık
tarihlerinde başkent Priştine’de
düzenlenen Yüzme Şampiyonası'nda,
Maarif öğrencileri, 300’den fazla
yüzücünün arasında toplam 14
madalya kazandı.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Prizren Maarif Okulu
öğrencilerinden Beren Zijabeg ilkokul
düzeyinde 5 altın, 1 bronz madalya
elde ederek rekor kırarken, ortaokul
kategorisindeki öğrencilerden
Batuhan Zijabeg ve Amin Durguti
ikişer altın madalya, Atik Mustafa 2
gümüş ve 1 bronz, Diar Bylbyli de 1
bronz madalya kazandı. Öte yandan
Priştine Maarif Okulu öğrencileri, 10-
11 Aralık'ta düzenlenen Priştine
Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası'nda
16 ortaokul arasında birincilik elde

etti. Nadir Ymeri, Omer Demolli ve
Hani Mehmeti'nin yer aldığı Priştine
Maarif Okulu takımı ulusal müsaba-

kaya Priştine Temsilcisi olarak katıl-
maya hak kazandı. Aynı turnuvada
Priştine Maarif Okulu’nun lise düze-

yindeki kızlar takımı ikinciliği kaza-
nırken, ortaokul kızlar takımı Priştine
üçüncüsü oldu.

Kosova Maarİf oKulları 
sporda başarılara imza attı

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ülke genelinde düzenle-
nen farklı spor müsabakalarında büyük başarılar elde etti

Belgrad Maratonu'nun yeni sponsoru: THY
BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Hava Yolları
(THY), Sırbistan'da 26 Nisan
2020'de düzenlenecek 33.

Belgrad Maratonu'nun sponsoru
oldu. www.timebalkan.com sitesinde
yer alan bilgilere göre; Belgrad
Maratonu'nun resmi internet sitesin-
den paylaşılan açıklamaya göre,

THY yetkilileri ile maraton organiza-
törleri, 33. Belgrad
Maratonu için "hava
yolu taşımacılığı" ala-
nında sponsorluk
anlaşması imzaladı.
THY Sırbistan Müdürü
Mehmet Alagöz, ülke-
nin ve bölgenin en
önemli uluslararası spor etkinlikle-

rinden birinin resmi hava yolu taşı-
yıcısı olmaktan

mutluluk duy-
duklarını belirte-
rek dünyada en
fazla ülkeye uçan
hava yolu şirketi
olarak 126 ülke-
den sporculara

Belgrad Maratonu'na katılma imkanı

sunacaklarını söyledi. Belgrad
Maratonu Müdürü Dejan Nikolic de
THY'nin dünyanın dört bir yanına
uçtuğunu anımsatarak "THY'nin
kanatları sayesinde bu yılki marato-
na çok yüksek katılım bekliyoruz."
dedi. 32. Belgrad Maratonu'nda 70
ülkeden 3 binin üzerinde sporcu
koşmuş ve katılım rekor kırılmıştı.


