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Suriye’den
Balkanlara 

5’te

idliB şehitlerine Balkanlı
dostlardan dua ve başsağlığı
¥ HırvAtistAn Dış ve
Avrupa İşleri Bakanlığının
açıklamasında ise İdlib'de
yaşanan son gelişmelerin
endişe verici olduğu belirtilir-
ken, can kayıplarından dolayı
derin üzüntü duyulduğu kay-
dedildi. Karadağ Dışişleri
Bakanlığı da yaptığı açıkla-
mada, İdlib'de rejim unsurla-
rının saldırısı sonucu şehit
olan Türk askerlerinin ailele-
rine başsağlığı diledi.
Açıklamada ayrıca,
Karadağ'ın her zaman NATO
müttefiki Türkiye'nin yanın-
da olduğu vurgulandı.
Makedonya, Kosova,
Arnavutluk ve Bosna
Hersek’teki ilgili bakanlıklar
da kayıplardan duydukları
üzüntüleri dile getirdi.

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ, Kosova, Bosna Hersek,
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları
sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajları yayımladı

3’de

Kapıları açtık
onlar kapattı
¥ bir süredir kapalı
göçmen kampları kara-
rı yüzünden kendi
ülkesinin vatandaşlarıy-
la sorun yaşayan
Yunanistan,
Türkiye’nin sınır kapıla-

rını açmasıyla birlikte
çok zor durumda kaldı.
Başbakan Mitsotakis,
konunun Yunanistan’ı
ilgilendirmediğini öne
sürerken, Bulgaristan
Türkiye sınırındaki

güvenlik önlemlerini
artırdığı açıkladı. Öte
yandan Uluslararası Af
Örgütü Bulgaristan ve
Yunanistan'ı sığınmacı-
ları kabul etmeye
çağırdı. 3’te

Edi Rama’dan
SıRbiStan’a
‘KoSova’yı 

tanıyın’ çağRıSı
¥ ArnAvutluk Başbakanı
Edi Rama, Kosova’nın
Sırbistan tarafından tanınma-
sının herkes için iyi olacağını
söyledi. Arnavutluk hüküme-
tinin pozisyonunun çok anla-
şılır olduğunu belirten Rama,
"Sırbistan, Kosova’yı ne
kadar erken tanırsa herkes ve
Sırbistan için o kadar iyi ola-
cak." dedi. 4’te

¥ Üyelerinin çoğunluğu-
nu ırkçı ve aşırı milliyetçile-
rin oluşturduğu Bulgaristan
Ulusal Birliğinin (BNS) üye-
leri 13. kez başkent
Sofya’da “Lukovmarş” ola-
rak adlandırdıkları meşaleli
gösterisini düzenledi.

Bulgaristan’ın eski savunma
bakanlarından General
Hristo Lukov’un ölüm yıl-
dönümü dolayısıyla düzen-
lenen meşaleli etkinlik bu
yıl savcılık ve belediyenin
müdahalesi sonucu sınırlan-
dırıldı. 

¥ AzerbAycAn'dA
Ermenilerin 26 Şubat 1992'de
gerçekleştirdiği Hocalı
Katliamı'nın kurbanları,
Bosna Hersek'in başkenti

Saraybosna'da törenle anıldı.
Azerbaycan-Bosna Hersek
Dostluk Parkı'ndaki Savaş
Kurbanları Anıtı'na çiçek bıra-
kılıp dua edildi. 

5’te

Bulgar ırkçıları
durmak bilmiyor

Yunanistan ve
Bulgaristan’dan
ekonomik 
işBirliği adımları

Bulgarİstan Başbakanı
Boyko Borisov ile Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis,
Dedeağaç'ta Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi toplantısı'na
katıldı.  

8’de

Katliam
acısını
yaşayan
bilir!
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Uluslararası Balkan Ül-
keleri Tiyatro Festiva-
li’nde Türkiye’den 1,

yurtdışından 9 oyun sahnele-
necek. Toplam 18 temsilin
gerçekleştirileceği festival, 26
Mart Perşembe gününe
kadar devam edecek. Festi-
valin açılışı Bulgaristan Bla-
goevgrad Belediye Kukla
Tiyatrosu yapımı 'Pirin’in
Büyülü Dünyası' adlı tiyatro

oyunuyla, 9 Mart Pazartesi
günü saat 20.00’de Ahmet
Vefik Paşa Sahnesi’nde ger-
çekleşecek. Balkan ülkeleri-
nin tiyatro yapımlarının
ağırlıkta olduğu ve dünyanın
tanınmış tiyatro toplulukları-
nın Türk tiyatro izleyicisiyle
buluşması için fırsat olan fes-
tival için Bulgaristan, Ko-
sova, Sırbistan, Arnavutluk,
Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti, Bosna-Hersek, Romanya
ve Karadağ tiyatroları da
Bursa’ya gelecek. Balkan ül-

kelerinde tiyatro sanatına
büyük katkılar sağlamış ti-
yatro topluluklarının yer al-
dığı festival, farklı kültürlere
uzanan bir köprü olması açı-
sından önem taşıyor. Basın
mensuplarının sorularını ce-
vaplayan Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü Mustafa Kurt,
"Bursa'ya yakışan bir festival
oldu. Bu festival sayesinde
Türkiye'nin kapıları Balkan-
lar'a açıldı. Bu festival saye-
sinde Balkanlar Türkiye'ye
geliyor. İnsanını, sanatını, her

şeyini daha yakından tanı-
yor" diye konuştu. www.ti-
mebalkan.com sitesine göre;
Bursa Devlet Tiyatrosu Mü-
dürü Arzu Tan Bayraktutan,
"Gerçekten böyle bir festivale
sahip olduğumuz için gurur
duyuyoruz. Bu yıl da güzel
oyunlar yer alacak. Bu festi-
val sadece kültürel bir bu-
luşma değil, Bursa ile
Balkanlar'ın bir araya gelme-
sidir. Kendi dillerinde onla-
rın oyun seyretmeleri çok
güzel" dedi.

Balkan tiyatroları
Bursa'ya geliyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Uluslararası
Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, Balkanlar’dan ve Türkiye’den önemli 

tiyatro gruplarını 7’nci kez Bursa’da tiyatroseverlerle buluşturuyor

Saraybosna'da ilk
illüzyon müzesi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da ilk kez
açılan illüzyon müzesi,

sıra dışı içerikleriyle kısa sü-
rede ziyaretçilerin ilgi odağı
haline geldi. Saraybosna'da 12
Şubat'ta açılan ve her yaştan
yoğun ilgi gören müze, göz ya-
nılsaması sonucu ortaya çıkan
illüzyonu temel alarak oluştu-
rulan bölümleriyle ziyaretçile-
rine farklı bir dünyanın
kapılarını aralıyor. Hırvatis-
tan'da 2015'te açılan illüzyon
müzesinin ardından bölgedeki
ikinci benzer içerikli müze olan
Saraybosna İllüzyon Müzesi,
üç katlı bir bina içinde oluştu-
rulan tepetaklak oda, UV
odası, sonsuzluk diskosu ve
çarpık oda gibi bölümleriyle il-
ginç bir deneyim yaşatıyor.
Müzenin hakla ilişkiler sorum-
lusu Rebeka Abdagic, illüzyon
müzelerinin dünya genelinde
oldukça tanındığını belirterek,
Balkanlar'ın önemli bir turizm
merkezi olan Saraybosna'nın
da böyle bir müzeye ihtiyaç
duyduğunu düşündüklerini
söyledi. Ziyaretçilere, asırlar
önce yapılan illüzyon öğelerin-
den günümüz teknolojisiyle
geliştirilen üç boyutlu yanılsa-

malara kadar geniş bir yelpaze
sunduklarını aktaran Abdagic,
tepetaklak odanın ise Bosna
Hersek'in kültürel öğeleri
kahve ve kilim gibi nesnelerle
de zenginleştirildiğini anlattı.

‘VUCKO’

Müzede, Saraybosna'da 1984'te
yapılan Kış Olimpiyatları'nın
maskotu olan Vucko'nun da üç
boyutlu görselinin bulundu-
ğunu dile getiren Abdagic,
"Müzenin bir amacı da aslında
Bosna kültürünü tanıtmak.
Bosna'daki savaşta kazılan ve
kuşatma altındaki sivillere
gıda malzemesi ulaştırılmasını
sağlayan tünele ithafen mü-
zede sonsuz umut tüneli de
bulunuyor" dedi. Bosnalı res-
sam Kerim Musanovic'in üç
boyutlu eserlerinin de müzeye
önemli katkı sağladığını kay-
deden Abdagic, müzedeki bazı
illüzyon unsurlarının ise belli
aralıklarla değiştirileceğini ak-
tardı. Abdagic, müzede geo-
metrik şekiller ve çizgilerle
oluşturulan illüzyon unsurları-
nın sergilenmesi için bu yanıl-
samaların sahibi Japon
akademisyen Akiyoshi Kitao-
ka'dan da izin aldıklarını belir-
terek, çocuk ziyaretçilere de
müzede zeka geliştirme ortamı
sunduklarını söyledi. (AA
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Türkiye'nin Avrupa'ya
gitmek isteyen mülteci-
leri durdurmama kararı

aldığı yönündeki açıklamalar-
dan sonra Bulgaristan, Tür-
kiye sınırında ek güvenlik
önlemleri aldı. Türkiye'nin
Avrupa'ya gitmek isteyen
mültecileri durdurmama ka-
rarı aldığı yönündeki açıkla-
malardan sonra Bulgaristan,
Türkiye sınırında ek güvenlik
önlemleri aldı. Bulgaristan Ba-
kanlar Kurulu, korona virüsü
nedeniyle olağanüstü top-
landı. Toplantıda, Türkiye'nin
Avrupa'ya gitmek isteyen Su-
riyelilere kapıları açmasının
ardından mülteci konusu da
ele alındı. Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov toplantı-
nın ardından yaptığı
açıklamada, NATO çerçeve-
sinde Türkiye'nin yanında ol-
duklarını ifade etti. İlerleyen
saatlerde Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'la bir
telefon görüşmesi gerçekleşti-
receğini açıklayan Borisov,
mülteciler konusunda her
zaman Türkiye'yi destekledik-
lerini söyledi. Edirne'ye mül-
teci akını konusunda bilgileri
olduğunu kaydeden Borisov,
sınıra ek jandarma birlikleri
gönderildiğini belirtti.  Yuna-
nistan Başbakanı Kiryakos
Mitsotakis, Suriye'de yaşanan
olaylarda ülkesinin sorumlu-
luğu bulunmadığını, başkala-
rının aldığı kararların
sonuçlarına katlanmak zo-

runda olmadıklarını belirtti.
Mitsotakis, şunları kaydetti:
"Suriye'de yaşanan trajik olay-
lardan Yunanistan'ın hiçbir so-
rumluluğu bulunmamaktadır
ve başkalarının kararlarının
sonuçlarına maruz kalmaya-
caktır. Türk-Yunan kara ve
deniz sınırlarında büyük
gruplar halinde önemli sayıda
göçmen ve mülteci toplandı
ve ülkeye yasa dışı olarak gir-
meye çalıştılar. Açık olmak is-
tiyorum, Yunanistan’a hiçbir
yasa dışı girişe müsamaha
gösterilmeyecek. Sınırlarımı-

zın güvenliğini artırıyoruz.”
Öte yandan Yunan basının-
daki haberlerde, Yunanistan’ın
Evros bölgesindeki Kastanies
(Pazarkule)  sınır kapısında
geçişlerin, Avrupa’ya geçmek
üzere Edirne’ye gelen yaklaşık
300 düzensiz göçmenin tam-
pon bölgeye girmesi nede-
niyle geçici olarak
durdurulduğu belirtildi. Ulus-
lararası Af Örgütü Bulgaristan
veYunanistan'ı sığınmacıları
kabul etmeye çağırdı. Örgü-
tün Araştırma Direktör Yar-
dımcısı Massimo Moratti,
Türkiye'den Avrupa Birliği
topraklarına gitmeye çalışan
sığınmacılarla ilgili yazılı açık-
lama yayımladı. "AB üyesi ül-
keler Türkiye'ye varan
sığınmacıların yükünü paylaş-
mak için daha fazla şey yap-
malı." ifadesini kullanılan
Moratti, bunun hem mali des-
tek yoluyla, hem de Avru-
pa'ya güvenli geçişi temin
ederek yapılması gerektiği
vurguladı. (AA)

Beş yıl önce Aralık 2015’de
yazdığım; Star gazetesinde
yayınlanan  “Rusya’nın Su-

riye aşkı Balkanları kıskandırma-
sın” 
(http://www.star.com.tr/yazar/rus-
yanin-suriye-aski-balkanlari-kis-
kandirmasin-yazi-1075771/ )  
İsimli makalemde ilginç bir ger-
çeği hatırlatmıştım. Makalemde
aynen şöyle yazmıştım:  
“RUSYA ve İran, Osmanlı tarihi
boyunca kadim tehlikeli komşula-
rımız olmuşlardır. Her ikisi de eski
ve köklü devletler olup, asla Türki-
ye’nin avantajlı durumlarını kabul
etmemişler ve rekabetlerini savaşa
dönüştürerek bu konuda dost olma-
dıklarını açıkça belirtmişlerdir. O
tarihlerde meydana gelen sıcak sa-
vaşlar bugüne gelindiğinde kendini
soğuk  savaşlara ve taşeronlara bı-
raksa da son günlerde havaların so-
ğumasının aksine sıcak savaş
sinyalleri vermekteler. Ne Rusların
Ermeni Asala taşeronu ne de
İran’ın PKK oyunları bu ülkeleri
kesmemiş olacak ki havanın ısın-
masına karar verebiliyorlar. Uk-
rayna sorunu ile sarsılan Rusya’yı,
Tataristan, Beyaz Rusya, Çeçenis-
tan, İnguşya gibi sorunlar sırada
bekliyor. Bu yüzden mi bilinmez
Rusya’nın kadim aşkı Balkanları
unuttuğu ve üstelik Suriye gibi bir
kuma getirdiğini bile görüyoruz.”

Ayı’dAn post 
kAdim düşmAndAn

dost olmAz

Rusya, Osmanlı imparatorluğunun
600 yıllık tarihinde en büyük düş-
manı ve rakibi olmuştur. Ancak dış
politikada zaten dost yoktur, çıkar-
lar vardır.  Bu Rusya ile de aynıdır
Amerika ile de aynıdır. Olaya bu
açıdan bakmayı unutmayalım.
Rusya, özellikle Balkanlarda Os-
manlıya sürekli problem çıkartan
kadim bir düşmandır. Bunu Tür-
kiye gayet iyi bilir. Ama Ruslarla
her zaman ilişkilerimiz olmuştur ve
olacaktır. Nitekim bundan 150 yıl
kadar önce Anadolu’ya yaşanan
göçlerde de Rusların parmağı var-
dır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşi-
vi'nde 93 Harbi olarak bilinen
Osmanlı-Rus savaşı sonrası Halep
ve Şam'a yerleştirilen muhacirler
buna en önemli örnektir. Balkanlar
ve Kafkasya'da alınan ağır mağlu-
biyetlerin ardından buralardaki yüz
binlerce Müslüman'ın yine son sı-
ğınak olan Anadolu'ya akmaya
başladılar. 

Bir Asır önce 
yunAnistAn’dAn
suriye’ye giden-

ler, şimdi geri mi 
dönüyor?

Osmanlı arşivinde yer alan 27
Kasım 1878 tarihli bir belgeye
göre, o tarihte Osmanlı'da toplam
694 bin 67 muhacir olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu muhacirlerin 110 bini
İstanbul'da, 130 bini Selanik'te, 95
bini Kosova'da. Geriye kalanlar
belli sayılarda Gümülcine, Tekir-
dağ, Yanya, Aydın, Bursa, adan,
Kastamonu, Samsun-Trabzon,
Amasya-Sivas, Ankara, Konya,
Diyarbakır, Ege Adaları vilayetleri
ile Kartal ve Şile kazlarına yerleşti-
ler. Bu muhacir yerleşiminde de
Suriye bölgesine muhacir iskânı
oldu. Belgeye göre Suriye'de
(Şam) 34 bin 436, Halep'te ise 15
bin 586 muhacir iskânı yaşandı. 
19. yüzyıl sonlarına gelinirken Gi-
rit’te göçmen sorunu ortaya çık-
mıştı. Bugün Yunanistan toprağı
olan Girit adasındaki Müslümanlar
1898'den itibaren kafileler halinde
adadan ayrılmaya başladılar. Gi-
rit’ten yola çıkan göçmenler;
Adana, Konya, Ankara, Beyrut,
Bingazi, Karahisar-ı Sahip, Ay-
dın'ın yanı sıra Suriye (Şam) ve
Halep'e de yerleştirildiler. Tarihin
ilginç tevafukuna bakın ki, yakla-
şık bir asır önce, bugün Yunanistan
toprakları olan Selanik, Gümül-
cine, Yanya, Girit gibi yerlerden
Suriye’ye göç eden Müslümanlar,
ne acıdır ki, tekrar geri dönüp Yu-
nanistan sınır kapısına dayandılar. 

göçler ve 
BAlkAnlAr

Rusya’nın desteği ile Suriye Rejim
güçlerinin 34 askerimizi şehit ettiği
o alçak saldırı bardağı taşıran son

damla oldu. Türkiye Suriyeli mül-
tecilere sınır kapılarını açtı. Su-
riye’den gelen ve ülkemizde kalan
5 Milyon sığınmacı mülteciye ek
olarak en az 3 milyon daha mülteci
yollara döküldüler. Milyonlarca
göçmen Yunanistan sınırlarına da-
yanacak. Bu insanlar Avrupa’ya
gitmek istiyorlar. Şimdi artık başta
Almanya olmak üzere Avrupa kara
kara düşünmeye başlayacak. Bal-
kanlar tarih boyunca göçlere yol
oldular. Ama bu sefer göçün yönü
tam tersine akıyor. Ancak bu arada
Avusturya’dan ilginç bir haber
geldi. Avusturya Başbakanı Sebas-
tian Kurz, AB'ye Suriyeli mülteci-
lerle ilgili skandal bir akıl verdi.
Kurz, 2015-2016 yıllarındaki mül-
teci akınını hatırlatarak Balkan ül-
kelerinin sınırlarını kapatmasını
öğütledi. Kurz, AB'nin sınırları ka-
patmaması halinde Avusturya'nın
kendi sınırlarını koruyacağını be-
lirtti. Görünen o ki; Balkanlar göç-
lerin toplandığı ve patlama noktası
olmaya namzet bir bölge olacak. 

çirkin 
Benzetmeler

Diğer yandan ilginçtir ki; Suriye
krizi 90'larda Balkanlarda yaşanan
olaylarla karşılaştırılıyor. Balkanla-
rın en genç demokrasisi Koso-
va'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı
Petrit Selimi önemli mesaj vererek
geç kalınmaması gerektiğini söy-
ledi. Ama daha kötü benzetmeler
maalesef Türkiye’nin içindeki bazı
kötü düşünceli kişilerden geliyor.
Mesela emekli Amiral Türker Er-
türk tüm bu yaşananları ikinci bir
Balkan felaketi olarak tanımlaya-
rak büyük bir gaf yapmıştır. Bu
çok çirkin ve asla kabul edilemez
bir benzetmedir. Suriye’deki olay-
ları Balkan savaşlarına ve Suriye
göçmenlerini de Balkan göçmenle-
rine benzetmek son derece yanlış-
tır. Nitekim Suriye göçlerini
Balkan göçlerine benzetmek de
yanlıştır. 

suriye üzerinden
BAlkAnlArA 

uzAnAn tehlike

Bu arada Balkanlar üzerine çalış-
malar yürüten Prof. Dr. Ramazan
Biçer, "Siyonist güçler dikkatleri
Suriye üzerinde yoğunlaştırarak
Balkanları karıştırmak istiyorlar”
diyerek dikkat çekti. Prof. Biçer,
Balkanları çalışan ve bölge üze-
rinde araştırmalar yapan bu saha-
nın uzmanı olarak söylüyorum ki
Türkiye'yi zora sokmak amacıyla,
Balkan Müslümanları arasında
etnik ve mezhep çatışmalarına yö-
nelik çok sinsi ve ciddi çalışmalar
var. İç savaş çıkarma hazırlığında-
lar." Diyor. Amerika’nın ve
Rusya’nın Balkanlar’daki hedefsel
çatışmalarının bir ucu Suriye’ye
kadar dayanıyor. Hem Suriye hem
Balkanlara sınır olan Türkiye tüm
bunların ortasında kalıyor. 

seyir değişeBilir

Kahraman Türk ordusu, Suriye'nin
kuzeybatısındaki alçak hava saldı-
rısında büyük kayıp yaşadı. Kay-
bettiğimiz şehitlerimiz için içimiz
kan ağlıyor. Şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyoruz. Ancak bu
saldırı Suriye'deki savaşın seyrini
değiştirebilir. Hatta daha önemlisi
Ortadoğu ve Balkanlarda önümüz-
deki dönemde lehimize çok önemli
stratejik gelişmeler yaşanabilir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 100
yıl sonraki ulusal güvenlik ve çı-
karlarımız hakkındaki mesajında
aslında bu şifrenin çözüm kodları
var. Çok dikkatli olmamız, stratejik
davranmamız, diplomasiyi elden
bırakmamız, aklıselim ile hareket
etmemiz çok önemli. Ama esas
önemli olan bu zor günlerde birlik
ve beraberliğimizdir. Devletimizin
çıkarları her şeyden daha önemli-
dir. Türk askeri Suriye’de ne arıyor
diyenler, tarihi iyi okusunlar stra-
teji çalışsınlar. Sınır güvenliğimiz
ve göçler açısından Türkiye’nin
bölgede olması önemli bir zaruret-
tir. Lütfen tartışmaları akıllı ve sa-
mimi yapalım. Burada hem
iktidara hem de muhalefete çok iş
düşüyor. Dış politika iç siyasetin
malzemesi yapılamaz. Çok kritik
bir dönemden geçiyoruz. Allah yar
ve yardımcımız olsun.

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

İZMİR MEKTUBU

SuRİYe’deN 
BALKANLARA 

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovenya, Hırvatistan ve
Karadağ, İdlib'de rejim
güçlerinin saldırıları so-

nucu 33 askerin şehit olması
nedeniyle taziye mesajları ya-
yımladı. Slovenya Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan yapılan
açıklamada, İdlib'de yaşanan
gerginlikten endişe duyul-
duğu ifade edilirken, dün ge-
ceki saldırılarda hayatlarını
kaybeden Türk askerleri için
Slovenya'nın Türkiye'ye baş-
sağlığı dilediği belirtildi. Açık-
lamada, saldırıların bir an
önce sona ermesi ve barışın in-
şası için tarafların ellerinden
geleni yapmaları çağrısında da
bulunuldu. Hırvatistan Dış ve
Avrupa İşleri Bakanlığının
açıklamasında ise İdlib'de ya-
şanan son gelişmelerin endişe
verici olduğu belirtilirken, can
kayıplarından dolayı derin
üzüntü duyulduğu kayde-

dildi. Gerginliğin düşürülmesi
ve uluslararası sorumluluklara
saygı gösterilmesi çağrısında
bulunulan açıklamada, barışın
inşası ve sivillerin korunması
için atılan her adımın Hırvatis-
tan tarafından desteklendiği

bildirildi. Karadağ Dışişleri
Bakanlığı da yaptığı açıkla-
mada, İdlib'de rejim unsurları-
nın saldırısı sonucu şehit olan
Türk askerlerinin ailelerine
başsağlığı diledi. Açıklamada
ayrıca, Karadağ'ın her zaman

NATO müttefiki Türkiye'nin
yanında olduğu vurgulandı.
Makedonya, Kosova, Arnavut-
luk ve Bosna Hersek’teki ilgili
bakanlıklar da kayıplardan
duydukları üzüntüleri dile ge-
tirdi. (AA)

Slovenya, Hırvatistan ve Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Arnavut-
luk ve Kuzey Makedonya İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları so-

nucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajları yayımladı

Balkanlar’dan Türkiye’ye
Taziye mesajı yağdı

Şehit Mehmetçiklere Üsküp camilerinde dua
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te cuma na-
mazında, İdlib'de şehit

olan Türk askerleri için dua
edildi. Cuma namazı için cami-
leri dolduran Müslümanlar, Eski
Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Murat
Paşa Camisi'ne de akın etti.
Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi
Süleyman Baki, cuma hutbe-
sinde, şehitlik mertebesinin İs-
lam'da en yüce mertebelerden
biri olduğunu ifade ederek, "Bu
günler, sıkıntılı günler. Ne
zaman ki Müslümanların müba-
rek bir gecesi, bir kandili, bir

günü, bir bayramı, bir ramazanı
varsa birileri Müslümanlara bu
günleri zehretmek için mücadele
ediyor." diye konuştu. Kardeş
Türkiye Cumhuriyeti'nin İd-
lib'de haklı bir mücadele verdi-
ğine dikkati çeken Baki, şunları
kaydetti: "Hain ve zalim Esed re-
jimi ve onun destekçisi Rus-
ya'nın desteğiyle Müslüman
kanı akıtılıyor, Müslüman namu-
suna el uzatılıyor, oradaki Müs-
lümanlar, Suriyeliler katlediliyor.
Bizler burada yaşayan Müslü-
manlar olarak elimizden bir şey
gelmiyor. Ama dua edebiliriz.
Rabbim Müslümanlara birlik be-
raberlik ihsan eylesin. Rabbim
Asakir-i Mansure-i Muhamme-

diyye'yi her daim muzaffer eyle-
sin. Rabbim Müslümanlara güç,
kuvvet ve nusret ihsan eylesin.

Bütün aziz şehitlere Rabbim rah-
met eylesin. Bizleri onların şefaa-
tine nail eylesin." (AA)

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor

Yunanistan 
ve Bulgaristan 
sınırlarında
göçmenlere 
orantısız güç
kullanılıyor
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova’nın Sırbistan
tarafından tanınmasının herkes için iyi olacağını söyledi

"Sırbistan, Kosova'yı ne kadar erken
tanırsa herkes için iyi olacak"

Pompeo, Cumhurbaşkanı
Thaçi ile görüştü

WASHINGTON
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, Kosova'nın ba-
ğımsızlığına destek mesajı

verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Morgan Ortagus'un yaptığı yazılı
açıklamada, Pompeo'nun, Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile
Washington'da bir araya geldiği
belirtildi. Pompeo'nun görüş-
mede, Thaçi'yi Priştine ile Belgrad
arasında hava, demir ve kara yolu
bağlantılarının inşası için teşvik
ettiği aktarılan açıklamada, Bakan
Pompeo'nun ayrıca Kosova'nın,
Sırp mallarına uygulanan gümrük
vergilerini düşürmesi gerektiğini,
böylece iki halkın ekonomik ve ti-
cari fayda sağlayacağını ve Sırbis-
tan ile ilişkilerin
normalleştirilmesi ve müzakerele-
rin canlandırılması yolunda adım
atılacağını ifade etti. Diğer yan-
dan, Pompeo'nun, Kosova'da de-
mokratik ortamda yapılan
seçimler için Thaçi'yi tebrik ettiği
belirtilen açıklamada, "ABD ile

Kosova arasındaki güçlü ortaklığa
dikkati çeken Bakan Pompeo,
ABD'nin ortak değerlere ve ba-

ğımsız bir Kosova'ya olan deste-
ğine devam edeceğine vurgu
yaptı." ifadeleri yer aldı. (AA)

Ahmet GÖKSAN

KURALLARIN 
HUKUKU

“Kıbrıs Türk mücahidi, ada Türklüğü-
nün selameti, refahı, hür ve müstakil
başı dik insanlar olarak bu topraklar
üzerinde ebediyete kadar şerefle yaşa-
masını sağlayabilmek için yorulmak
bilmez bir gayret sarf etmiştir. Kıbrıs
Türk’ünün her felaketli anında yanı
başında bulunmakta tereddüt göster-
memiş aksine bunu vazife saymıştır”.
1967

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Günümüzde yanıtlanması gere-
ken güncel sorunun Kıbrıs’ta
sonuç odaklı özlü müzakerele-

rin başlayıp başlamayacağı noktasında
düğümlenmektedir. Yarım asrı aşan
sürede uyuşmazlığın çözüme ulaşıla-
bilmesi için yapılan bütün müzakerele-
rin çözüm odaklı olarak başlatıldığı
biliniyor. Halen tartışılan ve çözüm
odaklı olduğu savlanan Annan’ın Bel-
gesi’nin de çözüme katkısı olmadığı
gibi toplumun çözüldüğü noktada ol-
duğumuzun bilinmesi gerekiyor. Sık-
lıkla yineliyoruz. Karşılıklı güven
sağlanmadan çözümün olanaksız ötesi
olduğu da bilinen bir başka gerçektir.
Çözümün anahtarı maymuncuk ötesine
evrilirken kemikleşmiş tutumların da
çözülmesi iyice zora giriyor. Hele ki
Birleşik Kıbrıs düşüncesinin de bulun-
duğumuz ortamda konuşulması ne
kadar gerçekçidir? Sorusunun da yanı-
tının verilmesi gerekiyor. Buna koşut
56 yıl önce kurulmasına karar verilen
BM Barış Gücü’nde 34 ulusa mensup
150 binden fazla kişinin görev aldığı
ilgililer tarafından açıklanıyor. Anılan
güç adada bozulan düzeni kurmakla
görevlendirilmiş olmasına karşın geli-
nen nokta ortalıklardadır. Çözümsüz-
lüğün bir nedeninin de BM’in aldığı
kararların hukuk kurallarına bağlı ol-
ması değil siyasi olarak karar veriyor
olmasıdır. Bu nedenle Kıbrıs uyuş-
mazlığı konusunu daha yıllarca çok
konuşacağız gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde ara bölgede bulu-
nan Ledra Palas’ta Güven Yaratıcı Ön-
lemler çerçevesinde açılan sergide ana
tema yaşananların 1974 yılından itiba-
ren başlatılıyor olmasıydı. Böyle bir
başlangıç ceza sahası içinde yapılan 9
kusurlu hareketten yalnızca bir tanesi-
dir. Hakemin de bunu cezalandırması
gerekiyor. Bu kusurlu hareketi bilmesi
gereken Bayan Spehar, Kıbrıs’ta kalıcı
barış için diyalog, güven ve işbirliği-
nin “olmazsa olmaz olduğunu ve
güven yaratıcı önlemlerin amacının da
bu olduğunu” söylerken tek ayak üze-
rinde konuştuğu anlaşılıyor.
Bütün gerçeklere karşın Rum siyaset-
çiler “Türkiye’nin bölgede yürüttüğü
faaliyetlerine karşı BM’in tavrından
rahatsızlık duyduklarını” söyleyebili-
yorlar. Buna koşut 26 Nisan’da yapıla-
cak Cumhurbaşkanı seçiminden sonra
müzakere sürecinin Crans Montana’da
kaldığı yerden sürdürülmesini istiyor-
lar. Nalıncı keseri gibi her konuyu
kendilerine göre yontma konusunda
kimsenin ellerine su dökemediğini de
kanıtlıyorlar. Yeni dönemde keserin
sapının ellerinde kalma olasılığının da
bir hayli yükseltilmesini istiyoruz.
26 Nisan’dan itibaren 5’li görüşmele-
rin başlatılacağı öngörüsünün biraz
uzak olasılık olduğu bilinmelidir. De-
nenmiş olan yöntemlerin yeni bir olgu
olarak sunuluyor olması anlaşılır ol-
manın da ötesindedir. Bu tür süreçlerin
tuzaklarla dolu olması ve bugüne
değin yapılmış olan bu tür toplantıların
nerede ise tamamında aleyhimize alın-
mış kararlar içerdiği bilinmektedir.
Maraş konusunda bir sulu bardakta fır-
tına kopartılır gibi toplantı yapılması-
nın çok yönlü odak noktasında
düğümlendiği gerçeği de yaşanıyor.
BM’in yıllar öncesinde aldığı Maraş’ın
yasal sahiplerine iadesi kararı sonra-
sında karşımızdaki unsur ise bölgenin
kendilerine ait olduğunun türküsünü
çığırmaya başladı. Buna karşın Lar-
naka Kaza Mahkemesinin 1958 yılında
aldığı kararı görmezden geliyorlar.
Maraş’ın yasal sahiplerinin kim veya
kimler olduğu vakıf senetlerinde kayıt
altındadır. Daha sonra yapılan düzen-
lemeler vakıf hukuku ile miras huku-
kuna da aykırıdır ve yasa dışıdır. Rum
yönetiminin bu gerçeği görmezden ge-
lerek BM’den karar almaya çalışması
aynı zamanda çok savundukları Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasasına da aykırıdır.
Vakıf Anayasasının geçerli olduğu çok
net olarak anayasada belirtildiğinin de
bilinmesi gerekiyor.
Bugüne değin siyasi kararları almış
olan BM’in Ada’daki Türk Vakıfları
konusundaki hukuk kurallarını iyi de-
ğerlendirmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İçişleri ve Kamu Yö-
netimi Bakanı Agim Veliu,
Türkiye'nin Priştine Büyük-

elçisi Çağrı Sakar ile görüştü. Ko-
sova İçişleri ve Kamu Yönetimi
Bakanı Agim Veliu, Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı
makamında kabul etti. www.ha-
berler.com’a göre; Kosova İçişleri
ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada, ikili
görüşmede özellikle Kosova polisi
ile Türk polisi arasındaki işbirliği
konusunda Kosova Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
başarıyla gelişen işbirliğinin tak-
dir edildiği belirtildi. Bakan Veliu,
görüşmede İçişleri Bakanlığının
Kosova'daki güvenlik kurumları-
nın kurulması ve daha da gelişti-
rilmesi, kamu yönetimi reformu,
her türlü suçla mücadele ve Koso-
va'nın uluslararası kuruluşlara

üye olması yönündeki kararlılığın
önemini vurguladı. Veliu, Kosova
İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakan-
lığını, tüm Kosova vatandaşları ve

uluslararası ortaklar için güvenilir
bir kurum yapma sözü de verdi.
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar ise Bakan Veliu'yu

görevinden ötürü tebrik ederek,
Türkiye'nin Kosova kurumlarıyla
işbirliğini daha da derinleştirme-
deki kararlılığına vurgu yaptı.

MOSKOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Kosova’nın Sırbistan
tarafından tanınmasının her-

kes için iyi olacağını söyledi. Rama,
başkent Moskova’da Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı gö-
rüşme sonrasında düzenlenen basın
toplantısında, Kosova'yla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Arna-
vutluk hükümetinin pozisyonunun
çok anlaşılır olduğunu belirten
Rama, "Sırbistan, Kosova’yı ne
kadar erken tanırsa herkes ve Sırbis-
tan için o kadar iyi olacak." dedi.
Rama, Kosova’nın tanınmasıyla il-
gili ortak zemin arayışı ve diyaloğu
desteklediklerini ifade ederek tanın-
mama seçeneğini ele almadıklarını
vurguladı. "Sırbistan dahil herkesin
Kosova’yı tanıması çok iyi olurdu."
diyen Rama, tanınma süreciyle ilgili
tarafların birbirini suçlamasının her
zaman olabileceğine dikkati çekti.
Rama, sürecin yeniden başlatılması
gerektiğini kaydederek "Halkın ira-
desine yönelik tanınma ya da tanın-
mama konusunda çifte standart
olmaz. Neden başkalarının devlet
olma hakkı var da Kosova'nın yok?"
diye konuştu. (AA)

2 Mart 2020
Pazartesi

Kosova İçişleri Bakanı Veliu
Büyükelçi Sakar'ı kabul etti

PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk Partisi
yetkilileri, Suriye’nin İdlib ken-
tinde Devlet Başkanı Beşar

Esad rejimine bağlı güçlerin Türk as-
kerine yönelik saldırısında 33 şehit
verilmesi ardından, Kosova’da Gö-
revli Türk Temsil Heyeti Başkanlığına
taziye ziyaretinde bulundular.
www.kosovaport.com sitesinin habe-
rine göre; KDTP Genel Başkan Fikrim
Damka, Genel Başkan Yardımcısı Mü-
ferra Şinik, Milletvekili Fidan Brina
Jılta, Prizren Şubesi Başkanı Levent
Buş ve Prizren Belediyesi Ekonomi ve
Maliye Müdürü Furkan Ergüler,
İdlib’de şehit olan 33 Mehmetçik için
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı
Albay Şavaş Yanar’ı ziyaret ederek ta-
ziyelerini illettiler. 

KDTP’den 
Albay Yanar’a
taziye ziyareti
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Üyelerinin çoğunluğunu
ırkçı ve aşırı milliyetçile-
rin oluşturduğu Bulga-

ristan Ulusal Birliğinin (BNS)
üyeleri 13. kez başkent Sofya’da
“Lukovmarş” olarak adlandır-
dıkları meşaleli gösterisini dü-
zenledi. Bulgaristan’ın eski
savunma bakanlarından Gene-
ral Hristo Lukov’un ölüm yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlenen

meşaleli etkinlik bu yıl savcılık
ve belediyenin müdahalesi so-
nucu sınırlandırıldı. Sofya’da
geniş güvenlik önlemleri alan
polis, ırkçı milliyetçilerin kent
merkezindeki Ulusal Kültür Sa-
rayı (NDK) meydanında toplan-
malarını engelledi. Yüzlerce
polis, BNS üyelerinin meydana
girişlerini yasakladı. Meşaleli
etkinliğin yasaklanması nede-
niyle göstericiler, General Lu-
kov’un öldürüldüğü Sofya’daki
evin önünde toplanarak askeri

marşlar eşliğinde çelenk ve
çiçek bıraktı. Avrupa’nın birçok
ülkelerinden gelen dazlak ve
aşırı milliyetçi örgüt temsilcileri
General Lukov’un evinin
önünde kurulan kürsüde ko-
nuşma yaptı. Konuşmacılar Av-
rupa’daki tüm milliyetçilerin
artık birlik içinde olduklarını
öne sürdü.
Bu arada “Lukovmarş” karşıtla-
rının da Sofya’da düzenlediği
diğer bir gösterinin katılımcı-
ları, Bulgaristan’ın ırkçıların

meydan okuyabileceği bir ülke
olmadığını belirtti. Bulgaristan
Dışişleri Bakanlığı da 17 yıllık
bir aradan sonra “Lukovmarş”
gibi antisemitizm, tahammül-
süzlük ve nefret dilinin ifade
bulduğu bir etkinliğin engellen-
diğini bildirdi. Bakanlığını ya-
zılı açıklamasında “Neonazi ve
aşırı milliyetçilerin faaliyetinin
nefret dolu etkinliği engellendi”
diyerek “kin ve nefret kusan ay-
rımcılık taraftarların emellerine
ulaşamadıklarını” bildirdi. (AA)

Üyelerinin çoğunluğunu ırkçı ve aşırı milliyetçilerin oluşturduğu
Bulgaristan Ulusal Birliğinin (BNS) üyeleri 13. kez başkent Sofya’da
“Lukovmarş” olarak adlandırdıkları meşaleli gösterisini düzenledi

Bosnalılar 
Hocalı kurbanlarını 

unutmadı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Azerbaycan'da Erme-
nilerin 26 Şubat
1992'de gerçekleştir-

diği Hocalı Katliamı'nın
kurbanları, Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da tö-
renle anıldı.
Aralarında kadın ve çocuk-
ların da bulunduğu 613 ki-
şinin öldürüldüğü
katliamın 28'inci yılında
Azerbaycan'ın Saraybosna
Büyükelçiliğince düzenle-
nen törende, Azerbaycan-
Bosna Hersek Dostluk
Parkı'ndaki Savaş Kurban-
ları Anıtı'na çiçek bırakılıp
kurbanlar için dua edildi.
Anma etkinlikleri kapsa-
mında ayrıca, Uluslararası
Saraybosna Üniversite-
si’nde (IUS) yazar Sariyya
Muslumgizi'nin "Onlar Asla
Büyümeyecekler" isimli ki-
tabının tanıtımı ve katliam
fotoğraflarından oluşan ser-
ginin açılışı da yapıldı.
Üniversitedeki programa
Azerbaycan Büyükelçisi

Eldar Hasanov'un yanı sıra
Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç, IUS
Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Yıldırım, akademisyenler,
öğrenciler ve 1995'te soykı-
rımın yaşandığı Srebrenit-
salı kurban yakınları da
katıldı. Büyükelçi Hasanov,
burada yaptığı konuşmada,
26 Şubat'ın Azerbaycan
halkı için acı bir tarih oldu-
ğunu vurgulayarak, Azer-
baycan'ın, topraklarının tek
bir karışının dahi kuşatıl-
masına müsaade etmeyece-
ğini söyledi.  Yazar
Muslumgizi de dört dilde
basılan kitabında, Hoca-
lı'daki katliamda öldürülen
çocuklar hakkında ulaştığı
bilgileri kaleme aldığını ak-
tardı. Rektör Yıldırım ise
Hocalı Katliamı kurbanları-
nın, soykırımın yaşandığı
Bosna Hersek'te de anılma-
sının önemine işaret ederek,
"Hepimiz benzer acılar ya-
şadık. Onların acıları bizim
acımız, onların sevinci
bizim sevincimiz." dedi.
(AA)

Bulgaristan’da ırkçılar
topluma meydan okuyor

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye ile Arnavutluk'un
savunma bakanlıkları ara-
sında 2020 Savunma İş Bir-

liği Planı imzalandı. Arnavutluk
Savunma Bakanlığı’ndan yapı-
lan yazılı açıklamada, planın Ar-
navutluk Savunma Politikaları
Genel Müdürü Florian Kali ile

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği
Askeri Ataşesi Albay Şakir
Cumhur Somer tarafından im-
zalandığı belirtildi.  İş birliği
planıyla güvenlik ve savunma
alanlarında iki ülke arasındaki
etkileşimin güçlendirilmesi ve
yoğunlaştırılmasının amaçlan-
dığı ifade edilen açıklamada,
Türkiye'nin Arnavutluk'ta as-
keri lojistiğe ve acil durumlara
katkıda bulunan en önemli ülke-

lerden biri olduğu vurgulandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye, Arnavutluk'un sadece
en iyi güvenlik ve savunma or-
taklarından biri olduğunu değil,
aynı zamanda zor dönemlerde
dost bir ülke olduğunu da gös-
terdi. Türkiye 26 Kasım 2019'da
ülkemizde meydana gelen dep-
rem ve sonrasındaki sıkıntılı sü-
reçte önemli yardımlarda
bulundu." (AA)

Türkiye ile Arnavutluk 
savunma iş birliği…

Kuzey Makedonya’da Regaip Kandili kutlandı
Karadağ Yüksek Mahkemesi, eski asker

Vlado Zmajevic'i Kosova Savaşı sıra-
sında sivillere yönelik savaş suçu işle-

mekten 14 yıl hapse mahkum etti. Karadağ'ın
başkenti Podgoritsa'da görülen davada, Zmaj-

evic'in 1998-1999 yıllarında Kosova'da yaşanan
savaşta gönüllü askerlik yaptığı belirtilerek,

zanlının dört Kosova vatandaşını öldürmekten
14 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

www.timebalkan.com’a göre: Mahkemeden ya-
pılan açıklamada, 4 Ağustos 2016'dan bu yana
tutuklu bulunan Zmajevic'in 30 Mart 1999'da

Kosova'nın Dunav köyünde 4 kişiyi öldürdüğü
ve kişisel eşyalarını çaldığı kaydedildi.
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Suheyl ÇOBANOĞLU

KOSOVA 
12 YAŞINDA

Ortaçağ Sırp Krallığı’nın kurulduğu ve yı-
kıldığı yer olan Kosova, 1389’da Osmanlı
egemenliğine geçmişti. Bölge, Türkiye’de

yaşayan Kosova’dan göç etmiş insanlarımız ve
halen Kosova’da yaşayan Türkler ve Müslüman
Arnavutlarla akrabalık ilişkileri ve gönül bağı ne-
deniyle tarihimizde her zaman önemli bir yer işgal
ederken Sırp tarihi ve ulusal kimliği için de özel
bir anlam taşır. 1389 Kosova Savaşını kaybeden
Sırp Krallığı Kosova’dan çekildi ama yüzyıllar
boyunca içinde yaşattığı Türk nefretini ve düş-
manlığını hiç unutmadı. Bölge halkı olan müslü-
manları da Türk olarak gördüğünden, o’nları
yoketmek için her zaman fırsat kolladı... (1)
Beş asır boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan
Kosova,  Sırp’ların 1878 yılında yeniden bağım-
sızlık kazanmalarına rağmen 1912 tarihine kadar
Osmanlı hakimiyetinde kalmaya devam etti. Bi-
rinci Dünya Savaşı sonrasında 1918 tarihinde
Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı kuruldu. Krallığın
ismi, 1929 tarihinde Yugoslavya Krallığı olarak
değiştirildi.  1918-1941 yıllarında Kosova, Yugos-
lavya Krallığı içinde yer aldı. Birinci Yugoslavya
olarak da bilinen Krallık, 1941 yılında Almanya
ve müttefikleri (İtalya, Bulgaristan, Macaristan,
Arnavutluk) tarafından işgal edilince fiilen sona
erdi.
İkinci Dünya Savaşı sürecinde işgalci faşist güç-
leri ve yerel işbirlikçi hareketleri (Sırp Çentik ve
Hırvat Ustaşi  hareketlerini) mağlup eden Komü-
nist Partizan Ordusu, ülkeyi bağımsızlığına kavuş-
turdu. 1945 Aralık ayında Yugoslavya Komünist
Partisi tarafından toplanan Kurucu Meclis, “Yu-
goslavya Federal Halk Cumhuriyeti”nin kurulu-
şunu ilan etti. 1963 yılında ülkenin isimi
“Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
(YSFC)” olarak değiştirildi.  YSFC’nin 1963 ve
1974 tarihli Anayasalarına göre, Sırplar, Hırvatlar,
Slovenler, Makedonlar, Karadağlılar ve Boşnaklar
federasyonun “kurucu ulusları”, ülkede yaşayan
diğer çok sayıdaki topluluklar (Arnavutlar dahil)
ise “ulusal azınlıklar” idi. Her iki kategoride yer
alan topluluklar, sosyo-kültüre ve vatandaşlık açı-
sından eşit haklara sahiptiler. Bu iki kategoriyi bir-
birinden ayıran fark “self determinasyon ve
ayrılma hakkı” ile ilgiliydi. Anayasa’ya göre, ku-
rucu ulusların ve altı federe cumhuriyetin “kendi
istekleriyle” federal birlikten (YSFC’den) ayrılma
hakları ve yetkileri vardı. Fakat ulusal azınlıklara
ve Sırbistan içinde bulunan iki özerk eyalete (Ko-
sova ile Voyvodina) birlikten ayrılabilme hakkı ve
yetkisi tanınmamıştı. (2)    
80’li yıllarda, neo-liberal politikalar vasıtasıyla
sosyalist özyönetimden kapitalizme geçiş gerçek-
leşirken, aynı zamanda sosyalist özyönetimin iki
temel anlayışı/prensibi (emekçi halkın yönetimi ve
Bratstvo i Jedinstvo) de adım adım zayıfla(tıl)dı ve
nihayet yok edildi.   Sosyalist özyönetimin dayan-
dığı iki prensibin düşüş süreci, Yugoslavya’da
milliyetçiliğin yükselişi süreciyle eş zamanlıdır.
Emekçi halkın yönetimi prensibi yerini tekellerin
yönetimi prensibine bırakırken, Bratstvo i Je-
dinstvo (Kardeşilik ve Birlik) prensibi de yerini
milliyetçiliğe, ulusların çatışmasına bıraktı.
Böyle bir ekonomi-politik ve sosyo-kültürel deği-
şim-dönüşüm ortamında “Büyük Sırbistan”,
“Büyük Hırvatistan”, “Büyük Arnavutluk”,
“Büyük Makedonya” gibi milliyetçi histeriler ve
projeler geliştirildi. Bu milliyetçi histeri ve proje-
ler ülkeyi kanlı parçalanmaya sürükledi. (3)
Eski Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında dağıl-
maya başlamasıyla dünya siyasi literatürüne giren
"Balkanlaştırma" sürecinin bir kez daha yaşandığı
dönemde, Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp mil-
liyetçiliği sebebiyle tedirgin olmuş, daha sonra ül-
kenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak
Kosova Kurtuluş Ordusunu (UÇK) kurmuştu. Sırp
asker, polis ve paramiliter birliklerin 1998 yılında
bağımsızlık isteyen UÇK'ya yönelik saldırıları,
1999 yılında NATO'nun eski Yugoslavya'yı bom-
balamasıyla son bulmuştu. Kosova'daki bu savaşta
8 binden fazlası Arnavut 10 binden fazla Kosovalı
öldürülmüş, 800 bine yakını Arnavut 1 milyonu-
nun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı ev-
lerini terk etmişti. (4)
1999 yılında yaşanan  savaş öncesinde Sırbistan’ın
toprak bütünlüğü içinde bir özerk bölge statüsünde
olan  Kosova’da,  Nato’nun  müdahelesiyle  olu-
şan  fiili durum sonunda,  Sırbistan giderek  etki-
sini yitirdi ve gelişmeler Kosova’nın
bağımsızlığıyla  sonuçlandı. 2006’da Karadağ’ın
bağımsızlığını ilan etmesi ve  Federal yapıyı oluş-
turan diğer cumhuriyetlerin önceden ayrılmış ol-
ması nedeniyle zaten ortada Yugoslav Federal
Cumhuriyeti kalmamıştı. Dolayısıyla bu da  1244
sayılı BMGK kararını iyice tartışmalı hale getir-
mişti.
Birleşmiş Milletler Kosova Özel Temsilcisi Martti
Ahtisaari 2007 yılında, Kosova'nın bağımsız ol-
ması gerektiğini ifade ettiği raporu BM Güvenlik
Konseyine iletti. Sırbistan bunu reddederek "dene-
timli özerklik" önerisinde bulundu. Ahtisaari Planı
ve BM'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda Ko-
sova Meclisi 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağım-
sızlık ilan etti.
Kosova’nın özgeçmişi diyeceğimiz tarih sahnesin-
deki yerini kısaca özetledim. Bugün 12.nci yaşını
kutlayan bu Balkanların küçük ülkesinin hür ve
bağımsız yaşayabilmesi için Türkiye’nin ciddi an-
lamda desteği olmuş ve olmaktadır. Biz de kardeş
Kosova Cumhuriyetine huzur ve barış dolu günler
temenni ederiz.

K  A  Y  N  A  K .........................:
(1)    http://www.tasam.org/tr
(2)    http://www.tasam.org/tr
(3)    http://www.tasam.org/tr
(4)    https://tr.euronews.com

FULYA OMAÇ/SAKIZ

Avrupa Birliği’nin isteği üzerine
Yunan hükümeti tarafından Yu-
nanistan’ın en çok mülteci barın-

dıran adalarından biri olan Sakız
adasına yeni bir göçmen kampı kurul-
ması için çalışmalara başlanması ada
halkını ayaklandırdı. İnşaata engel
olmak isteyen ada yerlileri önce protesto
gösterileri yaptı, kampın inşaatında kul-
lanılacak malzemelerin ve araçların ge-
çişini engellemeye yönelik yola
barikatlar kurdu, önce ada polisiyle ar-
dından da Atina’dan özel gönderilen
Yunan çevik kuvvet polisi MAT’ ile ça-
tıştı. Sonra da hükümetlerinin bu kara-
rını iş yerlerini dört günlüğüne
kapatarak protesto etmeye devam etti. 

100 BİN KİŞİLİK KAMP

Edinilen bilgiye göre Midilli adasına 50
bin, Sakız ve Samos adalarına 25’er bin
mülteci kampı kurulacak olması her üç
adada yaşayan yerli halkı tedirgin etti.
Çünkü üç adaya toplamda 100 bin mül-
teciyi barındıracak kampların kurulacak
olması geçiminin büyük bir bölümünü
turizmden sağlayan ada ekonomisine
büyük bir darbe olacak. Adalara yeni
kampların kurulacak olmasını haber
alan acenteler ve turistler rezervasyon-
ları ardı ardına iptal ettiler. Ada halkları
bir taraftan ekonomik krize girme en-
dişe yaşarken, bir taraftan da zaman
zaman işyerlerine saldıran, soygun
yapan, kadınları bakışlarıyla taciz eden,
sürekli kavga çıkarıp huzur bozan mül-
tecilere karşı nasıl bir önlem alacaklarını
kara kara düşünüyorlar.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ

Sakız adasında bir otelin (Villa Rossa) iş-
letmecisi olan Türkçe dahil altı dil bilen
İngiliz Ronald Arthurs, üç adaya kurul-
ması kararlaştırılan toplam 100 bin kişi

kapasiteli yeni göçmen kamplarından
duyduğu rahatsızlığı ve Sakız adasında
ada halkı ve polisler arasında yaşanan
gerginlikle ilgili şunları söyledi:
“Avrupa Birliği’nin baskısıyla Yunanis-
tan hükümeti tarafından Midilli, Samos
ve Sakız adalarına mülteci
kamplarının kurulması için çalış-
malara başlanılması istenildi. Mi-
dilli’ye 50 bin, Sakız ve Samos
adalarına da 25’er bin toplamda
100 bin kişilik kamp yapılacak.
Sakız adalılar bunu kabul etme-
diler ve 5-6 gündür bu kampla-
rın yapılması için gereken
buldozer ve iş makinelerini gere-
ken bütün eşyaları ve malzeme-
leri gidecekleri yere ulaşmaması
için ellerinden geleni yaptılar. Sakız ada-
sının 20 polisi alınan emre karşı Sakızlı-
ları durduramadı. Aynı halk isyanı
Midilli’de de oldu. Bunun üzerine Atina
1000’e yakın çevik kuvvet polisi MAT’ı
gönderip, üç adaya paylaştırdı. MAT,
kampların yapılmasına karşı gelip,
isyan edenleri biber gazı ve coplarla en-
gellemeye çalıştı. Sakız adasında bu kar-
gaşada yaralanan 25 kişi şuan hastanede
tedavi görüyor, duyduğum kadarıyla
birisinin de durumu ağır.”

KEPENK KAPATTILAR

25 bin kişilik yeni göçmen kampını dün-
yada sadece Sakız adasında gerçekleşti-
rilen Roket Savaşları’nı izlediği Epos
tepesine yapılmak istediğini dile getiren
Ronald Arthurs, “En güzel manzaranın,
en temiz havanın olduğu yerde bu
kampı yapmak istiyorlar. Bu yüzden
ada çok karıştı. Pazartesi - Perşembe
günleri arası ne fırınlar, ne restoranlar,
ne kafeler, hiçbir esnaf dükkanlarını aç-
mama kararı aldı. Satış yok, ekmek yok,
et yok, hiçbir şey yok. Sabah açık olan
büyük marketlerin de öğleden sonra ka-
patılacağı duyuruldu. Kimse Suriyelile-
rin adada olmasını istemiyor. Tek
isteyen taksiciler, sağa sola götürüyorlar
diye. Az önce bir video izledim. Ada
halkından birkaç kişi Suriyelilerin yaşa-
dığı bir eve dalıp, onları adalarında iste-
medikleri söyleyip, dövdüler. Halk çok
gergin.” diye konuştu. 

HASTALARIN 
YÜZDE 60-70’İ MÜLTECİ

Yunanistan’ın beşinci büyük adası olan
ve yaklaşık 55 bin nüfusa sahip Sakız

adasında kendi nüfusunun yarısı civarı-
nın mülteci nüfusunu barındıracak ol-
masının bir felaket olduğunu belirten
Ronald Arthurs, sözlerine şöyle devam
etti:
”Çünkü bu mülteciler tavşan gibi doğu-
ruyorlar. Şuan 12 bin civarında olan
ancak kamp yapılacak olursa sayıları 25
bin olacak bu mülteci gurubu bir sene
içinde doğacak çocuklarla 26’bine çıka-
bilir. Ve bu artış sürekli devam eder. Bu
kadar mülteci adanın imajını, temizli-
ğini, hijyenini, en başta da ekonomisini
etkiler. Birçoğu hasta, gelirken hastalık-
larını da buraya taşıdılar. Devlet Hasta-
nesi’ndeki hastaların yüzde 60-70’i
mülteci. Sürekli kaçak gelmeler devam
ediyor. Ya bunların arasında Corona vi-
rüsü olan olsa, ne olacak? Sağlığımız da
tehlikede.”

PEŞ PEŞE İPTALLAR

Gelirinin büyük bölümü turizm olan
adalara böyle büyük mülteci kampları
kurulmasının ada turizmlerini bitirece-
ğini vurgulayan Ronald Arthurs, “Zaten

bu mülteciler yüzünden özel-
likle yabancı turistlerde büyük
düşüş yaşanıyordu. Bu kamp-
ların kurulacağının duyulma-
sının ardından rezervasyonlar
peş peşe iptal edildi. Sakız, Mi-
dilli ve Samos adaları resmen
bitti diyebiliriz. Ben de otelimi
ilk kez kışın kapattım. Se-
zonda ne yaparım şimdiden
bir şey söyleyemiyorum. İlk
kez adanın merkez limanı
sahil boyunda 9 dükkan ka-

pandı. Esnaf kepenk indiriyor.” dedi.

‘TEHDİT ALTINDAYIZ’

Göçmenlerin adada yaşayan halkı tedir-
gin ve mağdur ettiğini ifade eden Ro-
nald Arthurs sözlerini şöyle
noktaladı:
“Gece sabahlara
kadar kalabalık
gruplar halinde
dolaşıyorlar, ka-
dınlar, kızlar yalnız
sokağa çıkamaz
oldu. Oysa ki geç sa-
atlerde bile kadınlar,
kızlar tek başlarına adada
hiçbir şeyden korkmadan, çekinme-
den dolaşırdı. Ama o günler artık çok
gerilerde kaldı. Kalabalık dolaştıkların-
dan yanlarına da yaklaşamıyorsunuz.
Sahile, limana inilemez hale gelindi.

Öyle bir dolaşıyorlar ki sanki Suriye,
sanki Şam, sanki kendi köyleri. Li-
manda yürürken dahi nargıle tüttürü-
yorlar, ellerinde biralar, yüksek sesle
uzun uzun telefonla konuşuyorlar. İçki
satan dükkanların en iyi müşterileri ol-
dular. Geceleri kasa kasa içki alıyorlar
kimse görmesin diye. Güle oynaya yaşı-
yorlar yani, sanki ülkelerinde savaş yok-
muş gibi. Çocuklarıyla da
ilgilenmiyorlar. İki çocuk belediye oto-
büsünün altında kalıp öldü. Tabi kadı-
nın karnında bir tane, kucağında bir
tane, arkasında 3-5 tane çocuk. Ama
koca önde tek başına gidiyor. Kadın
köle gibi o çocuklarla adamın arkasın-
dan koşuyor. Göçmenler her yerdeler.
Ada halkı artık kendi adalarında rahat
dolaşamıyor. Halk çekildi piyasadan. Bu
yıl Sakız meydanda Noel bayramı bile
kutlanamadı. Etrafta hep Suriyeliler,
göçmenler vardı. Sakızlılar o bayrama
gitmedi. Sürekli bir olay oluyor. Geçtiği-
miz yaz Afganlı bir mülteci kendisi gibi
Afganlı komşunun 3 yaşındaki kızına
tecavüz etti. Onu apar topar Atina’ya
gönderdiler. Aksi halde halk linç ede-
cekti. Ayrıca burada bizlerin karısını, kı-
zını da taciz edici bakışlar, eylemler
oluyor. Bunlardan son derece rahatsızız.
Göçmenler mallarımıza da zarar veri-

yor, hırsızlık yapıyorlar, sü-
rekli kavga çıkarıp,

huzursuzluk yaratı-
yorlar. Mevcut Vial
Göçmen Kampı’nın
olduğu yerde in-
sanlar mültecilerin

yaptıklarından çıl-
dırdı. Bahçelerine

girip sulama borularını
dahi çalıyorlar. Yetiştirilen

ürünler ile diğer çalınan malları söy-
lemiyorum bile. Can ve mal güvenlikle-
rimiz tehdit altında. Durum vahim.
Şuan 12 binden bahsediyoruz, bunlar iki
katı oldu mu ada da, ada halkı da biter.”

Sakız, Midilli ve Sisam adalarına toplam 100 bin kişilik 3 yeni göçmen kampı yapılacak ol-
ması, yerli halkı ayaklandırdı… Geçiminin büyük bir bölümünü turizmle sağlayan adalarda

rezervasyonlar peş peşe iptal edildi.. Ada sakinleri ekonomik krize girmekten endişeli 

Sakız sakinlerinin 
isyanı bitmiyor…
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KÜTAHYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kütahya Belediyesi ile İnsan
Hak ve Hürriyetleri İnsani
Yardım Vakfı (İHH) Kütahya

Şubesi tarafından Makedonya ve
Bosna Hersek'te yaşayan yetimler
yararına 'Tiyatro Gösterisi ve Grup
Yürüyüş Konseri' düzenlendi. Hezar
Dinari Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen geceden elde edilen gelir ile
Makedonya'da 140 kız çocuğu için
yurt, 150 yetim için eğitim komplek-
si, Bosna Hersek'te ise yetim evleri-
nin onarımı yapılacak. www.time-
balkan.cok sitesinin haberine göre;
etkinliğin sona ermesiyle birlikte
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr.
Alim Işık ile İHH Kütahya Şube
Başkanı Mustafa Yenipazar, gecede
sahne alan sanatçılara katkı ve des-
teklerinden dolayı teşekkür ederek
hediye takdim etti. Etkinliğe
Belediye Başkan Yardımcıları Salih
Özden ve Ali İhsan Ertaş da katıldı.)

FİLİBE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne Valisi Ekrem Canalp,
Bulgaristan'ın güneydoğu-
sundaki Filibe şehrinde

temaslarda bulundu. Vali
Canalp, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile
Filibe kentinin tarihi mekanları
ve Osmanlı eseri ibadet yerlerin-
de incelemelerde bulundu.
Canalp, daha sonra Filibe kenti
ve bölgesinde çalışan Türk iş
insanlarıyla bir araya geldi. İş
insanları, Bulgaristan'da karşı-
laştıkları sorunları Canalp ile
paylaştı. Toplantıda hazır bulu-
nan Büyükelçi Sekizkök de iki
ülke arasında personel görevlen-
dirilmesi ve sınırda ticari yük
geçişlerinin kolaylaştırılması gibi
sorunların kısa vadede ikili

görüşmelerde ele alınacağını
söyledi. Sekizkök, yıl sonuna
dek Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
Bulgaristan'ı ziyaret etmesinin
beklendiğini kaydetti. Edirne
Valiliği ve Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği heyetleri, daha
sonra Filibe'de mezar taşları
yıkılmış eski Osmanlı mezarlığı-
nı ziyaret etti. Filibe Encümeni
Ahmet Pehlivan, "Mezarlığın
bulunduğu durumdan ziyade,
şehir planlanması çerçevesinde
ortasından bir kara yolu geçir-
mek istiyorlar. Encümen oldu-
ğum sürece buna izin vermeye-
ceğim." diye konuştu.  Filibe'nin
tarihi Muradiye Camisi'ni de
ziyaret eden heyet, Bölge
Müftülüğü’nde kurulan Filibeli
Ahmed Hilmi Kütüphanesi'nin
açılışına katıldı. (AA)

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Maltepe Belediyesi Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde Dragos Musiki

Derneği Dünya ve Etnik Müzikler
Korosu’nun ”Sevgi, Dostluk ve
Kardeşlik” isimli konserine ev sahipli-
ği yaptı. www.haberler.com’a göre; Şef
Serdar Taştanoğlu yönetiminde üç
koro dinleyicilere farklı dilde dünya
ve etnik müziklerinden eserler seslen-
dirdi. www.timebalkan.com’a göre;
Koro Türkçe, Rumca, Sırpça, İngilizce,
Zazaca, Boşnakça, Abhazca, İtalyanca,
Çeçence, Fransızca, Lazca şarkılarıyla
Maltepe’den dünyaya barış ve dost-
luk, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Koro, Anadolu, Mezopotamya,
Kafkasya ve Balkan coğrafyasından
geleneksel şarkıları ve türküleri kendi-
ne özgü bir üslupla yeniden yorumla-
dı. Çok dilli müziğin öncüleri Rana ve
Selçuk Alagöz kardeşler konuk sanatçı
olarak sahne aldı. Türkçeye çevrilen
yabancı şarkılardan örnekler sunan
Alagöz kardeşler müzikseverleri nos-
talji yolculuğuna çıkardı. Türk popu-
nun unutulmaz isimlerinden Şenay’ın
“Sev Kardeşim” isimli şarkısını söyle-
yen koroya dinleyicilerde eşlik etti.

Kütahya Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
Kütahya Şubesi tarafından Makedonya ve Bosna Hersek'te yaşayan

yetimler yararına 'Tiyatro Gösterisi ve Grup Yürüyüş Konseri' düzenlendi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Filibe’deydi

Ateş çemberinin tam ortasında bir
coğrafyadayız. Ülkeler birbirle-
riyle askeri işbirlikleri yapıyor,

askerler haritada zor bulabilecekleri
ülkelere doğru yola çıkıyor. Stratejik
açıdan önemli ve üstüne üstlük denizle-
rinde gaz olduğu ortaya çıkan KKTC,
tüm olanlardan ve dahi olacaklardan
habersiz, sessiz, kendi dünyasında yaşı-
yor. Gazın miktarı konusu henüz netlik
kazanmış değil ancak birçoklarının işta-
hını kabartmış olması miktara dair ipuç-
ları veriyor.
Dünyada olan bitenden çok, Türkiye’yle
olan ilişkilerinin gevşetilmesi konusun-
da mesai harcayan bu minik ülkenin en
önemli sorunu, ceplerine giren paraya
halel gelmemesi. Zorluk zamanının
insanı koruyan yasalarıyla hayli geliş-
miş haklara sahip olan sendika korumalı
çalışanlar mevcut düzenden memnun
olmasalar ve “Türkiye, ne seni, ne para-
nı” sloganını dillerine pelesenk etseler
de devlet, ceplerini dışarı çıkarıp göster-
diğinde “nereden bulursan bul öde”
diyebiliyorlar. Dünyayı Sarayönü’nden
ibaret sayan bu güruha göre,
Türkiye’nin KKTC’de üs kurması veya
İHA’ları konuşlandırması barışa zarar
verecek bir hamle! (Aynı güruh olduğu-
nun altını çiziyorum.)
Tabi bu insanları böyle konuşturan şart-
lara bakmak lazım. Kimsenin 1974
öncesindeki dertleri kalmadı. Ülke
huzur buldu, geçmişte yaşananların
tümü unutuldu.

‘BarIŞ iSTiYOrUz’

“Barış istiyoruz” diyor adam, sanki dün-
yada yaşananlardan ders çıkararak, tem-
kinli olanlar savaş istiyormuş gibi…

Dönelim esas mevzuya… Türkiye-
KKTC irtibat ve bağını izah etmek
üzere kullanılan “Anavatan”,
“Yavruvatan” deyiminden rahatsız olan-
lar hayli artmış durumda. Adamlar
“Kıbrıslılık” diye bir kelime çıkarmış.
Kıbrıs Türkü veya Kıbrıslı Türk değil,
Kıbrıslı! Tabi bu yeni değil, 1950’li yıl-
larda Rumlar tarafından ortaya atılan
ancak o dönem Kıbrıs Türklerinin şid-
detle reddettiği bir tanımlama. Siyasi
tarihte yer bulmamış ve muharref bir
deyim olarak dahi mazur görülmemiş.
Bugün, Rum bir kadın “Kıbrıslıların
kökeni” diye bir kitap yazarak, adadaki
Türk ve Elen nüfusun aslında Türk ve
Elen olmadıklarını iddia ediyor. Kitap
KKTC’de bir yayınevi tarafından
Türkçe’ye çevrilmiş ve yine aynı yayın-
evi tarafından satışa sunulmuş. Çeviri
parasını kim ödemiş, kim bunu finanse
etmiş bilmiyorum, araştırılabilir.
Tamamen bilimsellikten uzak,
Kıbrıslılığın coğrafi bir terim olduğun-
dan habersiz, sadece Türkiye ile Kıbrıs
Türklerinin arasını açmak üzere kullanı-
lan bir siyasi secere, bu “Kıbrıslılık”
vurgusu. Türklüğü, Kıbrıslılığın içinde
eritmek için kullandıkları “Kıbrıslıtürk”
yazımının yeni sürümü.
Kıbrıs’ın 1950-1963 dönemini didik
didik etmiş biri olarak
şaşırmamam/üzülmemem/öfkelenme-
mem mümkün değil. Onca yaşanmışlık,
onca acı, onca sefalet, onca baskı çocuk-
larımız tarafından bilinmiyor. Tabi bun-
ların planlı bir süreç olduğunu anlatma-
ma gerek yok sanırım. Önce Makarios
doktriniyle kitaplardan mücadele tarihi-
ni çıkar, çocuklara tarihi anlatma,
Güney’in daha zengin şartlarda yaşadığı
yalanıyla çocukları cellatına aşık et,
ardından “zaten biz Türk değilmişiz”
temalı kitaplarla çocukların reddi-cet
etmesini sağla. Hem de onlar EOKA’cı
canileri kahraman ilan eder, milli gün-
lerde çocuklara, EOKA mezarlarında
“Kıbrıs bizimdir, sınırlarımız Girne’de
biter. Türkler gidecek” sloganları attırır-
ken, Güneye giden araçları taşlatırken,
KKTC sınırlarındaki bir okul bahçesine
girerek Türk bayrağını indirecek cürete
sahipken…
Ne diyorduk; Dünyalı beşerler olarak
yeni bir döneme doludizgin gidiyoruz.
Biz uyurken geceden sabaha dengeler
değişiyor, yaz tatilinde gitmeyi planladı-
ğımız ülkeler savaşa girmiş oluyor.
Durum böyleyken, denize bakan malikâ-
nelerimizde yaptığımız mangal partile-
rinde “Türkiye’ye nasıl ayar veririz”
diye kafa patlatmak yerine, “dünya ateş
çemberi. Bir saldırı olsa, biz bir avuç
Türk kendimizi nasıl koruruz, ne yapa-
biliriz” diye düşünelim diyorum.
Ha, halâ “bizim öyle bir gailemiz yok,
bir şey olmaz” diyenler varsa da umut-
suz hastalara atfedilen kadim tavsiyeye
uyulmasını salık veririm: “Doktor, ne
yerse yesin dedi!”

Yurdagül ATUN

KIBRISLI 
TÜRK’ÜN BİR 

ÜST SÜRÜMÜ:
KIBRISLILIKKütahya Belediyesi’nden

yetimler için konser…

Balkan ezgileri
Maltepe’de yankılandı
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in kuzeydoğu-
sundaki özerk Brcko Bölgesi'ni ziyaret ederek, yerel idarecilerle bir araya geldi.

Borisov ve Mitsotakis enerji, 
ekonomi ve turizm için buluştu
DeDeağaÇ
balkan GÜnlÜğÜ

Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile Yunanistan Başba-
kanı Kiryakos Miçotakis, De-

deağaç'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Toplantısı'na katıldı. Bulga-
ristan Başbakanı Boyko Borisov ile
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mi-
çotakis, Yunanistan'ın Dedeağaç
şehrinde bir araya gelerek iki ülke

arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Toplantısı'na katıldı. Top-
lantıda enerji, ekonomi, turizm ve
yatırımlar ele alınırken ayrıca iki
ülke arasında çeşitli iş birliği anlaş-
maları imzalandı. Başbakan Borisov

ile mevkidaşi Miçotakis iki devlet
arasındaki iş birliğinin bölgenin kal-
kınması için bir garanti olduğunu
belirterek ticari-ekonomik ilişkilerin
daha da genişlemesi için çalışacakla-
rını ifade etti. (AA)

H.merkezi/balkan GÜnlÜğÜ

Yunanistan Ankara Büyükelçisi
Michael-Christos Diamessis,
aralarında derin tarihi bağların

bulunduğu İzmir ile Selanik şehirle-
rini deniz ulaşımı ve deniz turizmiyle
birbirine bağlamanın ve kruvaziyer
turizminde Ege’yi dünyaya birlikte
pazarlamanın hem Türkiye’nin hem
Yunanistan’ın menfaatine olduğunu
söyledi. Yunanistan İzmir Başkonso-
losu Argyro Papoulia ile beraber
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şu-
besi’ni ziyaret eden Büyükelçi Dia-
messis, İMEAK Deniz Ticaret Odası
İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan
Yalavaç, Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Deniz ve Şube Müdürü Halil
Hatipoğlu ile bir araya geldi. Görüş-
mede, kruvaziyer gemiler için
Ege’nin birlikte tanıtıp pazarlanma-
sına yönelik ortak paket hazırlan-
ması, İzmir ile Selanik arasında
planlanan deniz yolu hattının kurul-
ması için çalışmaların hızlandırılması
kararı alındı. 

ORTAK PAKET

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Mic-
hael-Christos Diamessis ve İMEAK
DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer tu-
rizminde iki ülkenin ortak paket ha-
zırlayıp Ege’yi birlikte tanıtıp
pazarlayabileceklerini söyledi. İzmir-
Selanik ve İzmir-Midilli arasındaki
deniz ulaştırmasının geliştirilmesi
üzerinde duran Diamessis, “İzmir ile
Selanik arasında yolcu taşımacılığının
yanı sıra Ro-Ro hattı ile iki limanı bir-
birine bağlamak, hepimize büyük
avantaj sağlayacaktır” dedi. Büyük-
elçi Diamessis, Türk ve Yunan mut-
faklarının birbirine çok benzediğini,
Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe
broşürler bastırdıklarını belirterek,
gastronomi alanında da işbirliği çağ-
rısında bulundu.

Komşu ile deniz 
turizmi kardeşliği

Büyükelçisi Koç, Brcko 
Bölgesi'ni ziyaret etti…

Kosova'da Sırp ürünlerine yüzde 
100'lük gümrük vergisi protestosu

brCko/balkan GÜnlÜğÜ

Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç  ve zi-
yaretinde kendisine eşlik

eden Yüksek Temcililik Ofisi
(OHR) Brcko Süpervizörü Micheal
Scanlan, Brcko Belediye Başkanı
Sinisa Milic, Brcko Meclis Başkanı
Esad Kadric ve Brcko Limanı Mü-
dürü Marinko Viljusic ile ayrı ayrı
görüştü. Büyükelçi Koç, temasları-
nın ardından yaptığı açıkla-
mada, bölge yetkilileriyle
görüşmelerinde gelecekte yapıl-
ması planlanan projeleri ele aldık-
larını aktararak, Sırbistan ve
Hırvatistan'a yakınlığı bakımın-
dan Brcko'nun önemli bir jeopoli-
tik konuma sahip olduğunu ifade
etti. Bölgede siyasi ve ekonomik
istikrarın yatırımlarla mümkün
olabileceğini kaydeden Koç, Tür-
kiye'nin Brcko'daki en önemli ya-
tırımı olan Şişecam'ın hem
sevkiyat hem de ihracat ve ithalat

için Sava Nehri üzerindeki Brcko
Limanı'nı kullandığını anımsattı.
Koç, limanda devam eden moder-
nizasyon çalışmalarının tamam-
lanmasıyla bölgedeki yatırımların
da artacağına inandığını söyledi.
Micheal Scanlan ise Brcko'nun ya-
tırımlar için çok önemli bir bölge
olduğunu, limanda devam eden
çalışmaların temmuzda tamam-

lanmasının planlandığını kaydetti.
Liman Müdürü Viljusic de moder-
nizasyon çalışmalarının amacının
Sava Nehri üzerindeki ulaşım
araçlarının daha güvenli hareket
etmesi olduğunu ifade ederek, li-
mandan sağlanacak trafikle Batı
Avrupa ve Karadeniz limanlarına
kolaylıkla ulaşılabileceğini söy-
ledi. (AA)

Priştine/balkan GÜnlÜğÜ

Kosova'da muhalefet parti-
leri Sırbistan ürünlerine
uygulanan yüzde 100'lük

gümrük vergisinin kaldırılma-
ması için protesto eylemi düzen-
ledi. Kosova'da muhalefet
partileri Sırbistan ürünlerine uy-
gulanan yüzde 100'lük gümrük
vergisinin kaldırılmaması için
protesto eylemi düzenledi. Koso-
va'da hükümetin Sırp ürünlerine
uygulanan yüzde 100'lük güm-
rük vergisinin kaldırılacağını
açıklamasının ardından muhale-
fet partileri harekete geçti. Eski
Başbakan Ramush Haradinaj'ın
genel başkanı olduğu Koso-
va'nın Geleceği için İttifak Partisi
(AAK) sempatizanları ve muha-
lefet partileri başbakanlık binası
önünde bir araya gelerek, Sırbis-
tan ürünlerine uygulanan yüzde
100'lük gümrük vergisinin kaldı-

rılmamasını istedi. Eylemciler
başbakanlığın demir parmaklık-
larına "Kayıp kişileri geri gönde-
rin, Sırp ürünlerini değil",
"Kosova unutmaz, Sırbistan'a
geçit yok", "Verginin kaldırılması
Sırbistan'ın silahlanmasına yar-
dımcı olur" yazılı pankartlar astı.
Protesto eyleminde konuşan
AAK'dan Naim Ramizi, eski baş-
bakan Haradinaj'ın kararıyla Sır-
bistan'a uygulanan gümrük
vergisini savunmak için protesto

eylemi düzenlediklerini belirte-
rek, "Gümrük vergisinin Kurti
Hükümeti tarafından kaldırılma-
sına izin vermeyeceğiz. Gümrük
vergisi, Sırbistan'nın Kosova'yı
devlet olarak tanıması şartıyla
kaldırılabilir" ifadesini kullandı.
Protesto eyleminin örgütleyicile-
rinden Driton Barleci de Sırp
ürünlerine uygulanan gümrük
vergisinin kaldırılması kararına
şiddetle karşı çıkacaklarını anım-
satarak, Kurti Hükümeti'ni Ko-
sova'da Sırp ile Rus havasının
estirilmesine çalışmakla suçladı.
Barleci, "Başbakan Albin Kurti
geçmişte, Sırbistan'a karşı fana-
tizmle karşı çıkıyordu. Şimdi ise
meleğe dönüşmüş olarak davra-
nıyor" dedi. Barleci konuşması-
nın sonunda, elinde tuttuğu ve
Kosovalıların geçmişte en fazla
tercih Sırp bisküvilerinden 'Plaz-
ma'nın kutusunu başbakanlık bi-
nasının avlusuna fırlattı. (AA)

şafak Sol

‘Sağlık turizminin
başkenti olabiliriz’

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Sağlık turizmi, ‘bacasız sanayi’ diye nite-
lendirilen turizminin alt dalı olarak kabul
görse de İzmir’in önünün açılması yo-

lunda çok önemli bir alan olarak görüyorum.
Sadece İzmir değil, tüm Türkiye bu konuda
pek çok avantaja sahip.  
Güzel şehrimizin medikal turizme paralel ola-
rak konaklama, ulaşım ve pazarlama alanla-
rında da yüksek standartlı alt yapısı bulunuyor.
Eğitimli iş gücü potansiyelini de düşünürsek
İzmir, sağlık turizmi açısından bulunmaz
nimet..
Sağlık turizmi hakkında uzun yıllar araştırma-
lar yapan İzmir sevdalısı bir iş insanı olarak
üzerinde titizlikle durduğum bir konu. Öyle ki,
temeli çok daha öncesine dayanıyor ancak yedi
sektör temsilcisi estetik sektörünün geleceği
konusunda ilk resmi toplantıya 2009 yılında
katıldık; sorunlarımızı dönemin Sağlık Bakanı
Recep Akdağ’a bir dosya şeklinde teslim ettik.
O zaman gerçekleştirilen toplantıda söz aldığım
15 dakikalık zaman zarfında şunları ifade ettim;
“Uzun uğraşlar verip sabırla örülen sektörümü-
zün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağla-
mak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızla
yolumuza devam etmekteyiz. Sektörde tekno-
loji ağırlıklı yatırımların güçlenmesi, sağlık tu-
rizminin geliştirilme çalışmalarına ağırlık
verilmesi, hizmet veren özel kuruluşların yapı-
lanmalarının hızlandırılması gerekiyor”
Zaman dönüşümünde önerilerimin vücut bul-
duğunu görmek, gurur verici. Sürdürebilirlik
noktasında konunun takipçisi oldum, olmaya
da devam ediyorum.

Mutlaka ben ve ekip arkadaşlarımın verdiği
emekler, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında
hızlı bir atılım yapmasına neden oldu. Ancak
bunlar yeterli değil. Benim devamında ayrıca
teslim ettiğim dosyalarda yer alan, sık sık dile
getirdiğim önerilerim canlılığını koruyor. Ön-
celikle Sağlık, Turizm ve Ekonomi Bakanlık-
ları Türkiye’nin medikal hizmetlerini,
profesyonellerin yönettiği bir ajans eliyle yurt-
dışına daha fazla tanıtmalı. Sektörün imajını ze-
deleyecek sorunlar tespit edilip iyileştirilmeli.
Her zaman altını çizerek söylediğim; devlet
üniversitelerinde estetisyen yetiştirecek bölüm-
ler açılmalı.

Sağlık turizmini rantabl hale taşıyabilmek
için girişim süreçleri hızlılık kazanmalı. Estetik,
güzellik, saç ekimi, onkoloji, göz, ortopedi,
beyin cerrahi gibi alanlarda tecrübelerimizi
daha da ileriye taşıyarak dünyanın dört bir ya-
nından gelecek konuklarımızın tercih ettiği bir
şehir olmalıyız. Ulaşım olanaklarının geliştiri-
lip sağlık turizminin 12 aya yayılması şarttır.
Her zaman olduğu gibi bu konuda her türlü
desteği vermeye hazırım. Örneğin; İzmir’de
yaş alan il köyleri, yeniden hayata dönüş evleri
gibi projeler neden olmasın?

Nasıl ki Milano Moda Fuarı İtalya’yı, mima-
risiyle parmak ısırtan güzelliğe sahip Prag Çek-
ya’yı, meditasyon ve yoga Uzakdoğu ülkelerini
tüm dünyaya tanıtmışsa, biz de güzel İzmir’i
sağlık turizminin başkenti yapalım.
Ben otelcilik sektöründe hizmet vermiyorum.
Hava yolu şirketim de yok. Peki 11 yıl önce
dönemin Sağlık Bakanı karşısında beni aralık-
sız konuşturan şey neydi biliyor musunuz? An-
latayım: Vatan aşkıydı… Evimiz için, ofisimiz
için gösterdiğimiz özenden bahsediyorum. Bu
ülke hepimizin. Senin meselen de sabah dükka-
nını açıp müşteri beklemek meselesinden daha
büyük olacak. Ülkemiz ve güzel İzmirimiz dar
alanlar içinde yaşamaya zorlanmasına ihtiyaç
yoktur. Çünkü Türkiye dünyanın en güzel coğ-
rafi konumuna sahiptir. İzmir de en güzel şehri-
dir. Bu vesileyle İzmir’deki tüm sağlık
yatırımcılarına sesleniyorum: Haydi arkadaşlar
birlik zamanı…
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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
Kosova-sırbistan-MaKedonya

İsmail Cemalettin Demirpençe

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

balkangunlugu - balkangunlugu balkangunlugugazetesi - 
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Hırvatistan'ın sahil şehri Rije-
ka'da 37'nci kez düzenlenen
Uluslararası Rijeka Karnavalı,

renkli görüntülere sahne oldu.
Rijeka Turizm Birliği’nce düzenlenen
ve şehrin simgelerinden biri haline
gelen karnavala katılan 116 gösteri
grubu, farklı kostüm ve danslarıyla
görsel şölen sundu. İtalya, Macaristan,
Slovenya, Bosna Hersek, Litvanya ve

Hindistan gibi ülkelerden gelen on
binden fazla katılımcıya ev sahipliği
yapan karnaval büyük ilgi gördü. Ri-
jeka sokaklarını dolduran ziyaretçiler,
akşam saatlerine kadar devam eden
karnaval geçidini ilgiyle izledi.  Karna-
vallarıyla ünlü Brezilya’yı ve en ünlü
karnaval Rio Karnavalı’nı andıran gö-
rüntülerle Hırvatistan güzel bir tanıtım
çalışmasına da imza atmış oldu. (AA)

İlginç adetleri ve karnavallarıyla ünlü Balkan coğrafyasında Hırvatistan’ın en çok bilinen karnavallarından biri
vardı. Korona tehlikesi bile düşünmeden, bin bir eğlence ve coşkuyla gerçekleştirildi ülkenin Rijeka kentinde

Hırvatistan'da 37. Uluslararası 
Rijeka kaRnavalı coşkUsU
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ESKİŞEHİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eskişehir Türk Ocağı ‘Perşembe
Sohbetleri’ programı kapsa-
mında Yıldırım Bayezid

Üniversitesi İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oğuzhan Aydın,
‘Buhara’dan Balkanlar’a Yesevi’nin
İzinde” başlıklı konferans verdi.
www.timebalkan.com’a göre;
Türklüğün canlanmasında ve
İslam’ın yaygınlaşmasında Hoca
Ahmet Yesevî'nin büyük rolü oldu-
ğunu anlatan Doç. Dr. Oğuzhan
Aydın, "Hoca Ahmet Yesevî'nin 73
yıl yaşadığı, 1093 yılında doğup,
1166 yılında vefat ettiği tahmin edil-
mektedir. Kabri, Emir Timur tara-
fından yaptırılan Yesi-Türkistan-
şehrindeki türbesinde bulunmakta-
dır. Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri,
hikmetleriyle ve yetiştirdiği 99 bin
talebesiyle Türk ve İslam dünyası-
nın nefes almasını sağlamış, İsmail
Gaspıralı’nın 'Dilde, fikirde, işte bir-
lik' düşüncesini hayata geçirmiş ilk
Türk savunucularındandır. Hoca

Ahmet Yesevî Hazretlerinin gerek
yaşantısının gerek eserlerinin
dayandığı asıl kaynak Kur’an-ı
Kerim ve sünnettir. Onun dini
yaşantısının, dini günlük hayatta
uygulayışının tüm Türk toplumu-
nun İslâm’ı yaşayış biçimini belirle-
diğini söyleyebiliriz. Elbette günü-

müzde de onun öğretilerinin izleri-
ni gerek Anadolu gerek Balkanlar
ve gerekse Türkistan topraklarında
görmek mümkündür. Hoca Ahmet
Yesevî aksiyon bir kişiliğe sahip ola-
rak yetiştirmiş olduğu doksan
dokuz bin talebesini, Hind kıtasın-
dan İdil boylarına, Çin Seddi'nden

Tuna kıyılarına kadar uzanan geniş
bir coğrafyaya göndermiştir. Daha
da önemlisi Osmanlı devletinin
manevi zemininin hazırlanmasında
en büyük rolü üstlenmiştir. Bugün
Anadolu'da Balkanlarda Türklük
varsa bu Hoca Ahmet Yesevi saye-
sindedir" dedi.)

Eskişehir Türk Ocağı’nın düzenlediği "Buhara’dan
Balkanlar’a Yesevi’nin İzinde" konferansı gerçekleştirildi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ASELSAN'ın Kuzey
Makedonya
Cumhuriyeti'nde Koridor-10

olarak adlandırılan Kuzey-Güney
Otoyol Hattı'na tesis ettiği elektro-
nik ücret toplama sistemi projesi
kapsamında son teslimat gerçekleş-
tirildi. Alınan bilgiye göre, proje
kapsamındaki son istasyon olan

Demir Kapija istasyonun kabul test-
leri, müşteri ile birlikte gerçekleşti-
rilerek başarıyla tamamlandı.
Böylece proje kapsamındaki 7 istas-
yon ile bir ana kontrol merkezinin
inşaat, kurulum ve devreye alma
faaliyetleri dahil tüm çalışmalar
sonuçlandırıldı. ASELSAN Ücret
Toplama Sistemi, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti
Karayolları tarafından Mayıs
2018'den beri aktif olarak kullanılı-

yor. Temmuz 2019 itibarıyla da
Elektronik Ücret Toplama araçları-
nın kullanılmasına başlandı.
Böylece ülkeye, kişiye bağlı hatala-
rın ortadan kaldırıldığı ve geçiş
işlemlerinin hızlandığı tam otoma-
tik ve modern bir sistem kazandırıl-
dı. Proje için imzalanan 15,9 milyon
avro tutarındaki sözleşme kapsa-
mında ülkenin Sırbistan sınırından
Yunanistan sınırına kadar uzanan
ve Koridor-10 olarak adlandırılan

yaklaşık 200 kilometrelik ücretli
otoyol üzerine ASELSAN sistemle-
rinin kurulumu gerçekleştirildi.
Firma tarafından kurulan sistemde,
otomatik ve kartlı geçiş gişeleri
bulunuyor. Sisteme abone olmak
isteyen kullanıcılar ve abonelerin
hesap işlemleri için gişe sahalarında
satış servisi veren kiosklar yer alı-
yor. Aboneler hesaplarına internet
ödeme yöntemleri veya akıllı tele-
fonlarıyla da ulaşabiliyor. (AA)

Türkiye-Romanya
ticareti katlanacak

Makedonya'da ilk
Korona tespit edildi

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Füsun
Aramaz, Romanya'yla dış ticaretin iki
katına çıkarılması hedefinin birçok fır-

sat doğurduğunu söyledi. Dış ticaretin geliş-
mesine katkı sağlamak amacıyla kurulan
Eximport'un 'Romanya İş Heyeti Ziyareti'
başladı. İkili iş görüşmeleri yapmak üzere
Avrupa'nın büyüyen ülkesi Romanya'ya
giden Eximport Heyeti, ilk olarak Türkiye'nin
Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Adana
Ticaret Odası’nın desteklediği Eximport'un
'Romanya' etkinliğinin yararlı
olacağını belirten Türkiye'nin
Romanya Büyükelçisi Füsun
Aramaz, 6 milyar doları geçen
Türkiye-Romanya dış ticareti-
nin iki katına çıkarılma hedefi-
nin konduğu bu dönemde iş
dünyasının daha hızlı hareket
etmesi gerektiğini söyledi.
Romanya'nın son dönemde
Türkiye'nin sadece batısından
değil, her bölgesinden iş insa-
nının ilgisini çektiğini, bunun
da her iki ülkenin ekonomisi-
nin büyümesine katkı sağlaya-
cağını belirten Füsun Aramaz,
"Büyükelçilik olarak burada
ticareti geliştirmeye yönelik

gerçekleştireceğiniz faaliyetlerinize desteğe
her zaman hazırız" dedi. Eximport'un
Romanya İş Heyeti'ne başkanlık yapan
Mehmet Uluğtürkan da, Türkiye'nin
Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci üretim
üssü Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ekonomik
gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin
ilk nükleer güç santrali inşaatının devam etti-
ği, petrokimyadan turizme, tarımdan hizmete
kadar hemen her alanda dev yatırımların ger-
çekleştirildiği bölgede hareketlenen ekonomi-
ye Eximport etkinlikleriyle destek verdiklerini
söyledi. (AA)

EskişEhir’dE
"Buhara’dan Balkanlar’a
Yesevi’nin İzinde" konferansı

ASELSAN 
Makedonya
ihracatını 
tamamladı

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
vakası görüldü. Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver
Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet

binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Filipçe, Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970
doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun
Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. "Paniğe gerek
yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte
karantina altına alındığını kaydetti. Virüs tespit edilen kadının,
1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta oldu-
ğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü
ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutul-
madığını vurguladı. Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer
kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını
vurguladı.  Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında
tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti. (AA)

Damla Selin TOMRU

KENDİNLE
BARIŞ

Öncelikle başımız sağol-
sun. Dilerdim ki bu son
olsun. Ama hepimiz

gibi ben de biliyorum ki bu son
olmayacak. Bazen biz kişisel
gelişim alanında emek veren-
lerle dalga geçerler, hep poziti-
fi görmeye çalışıyoruz, pembe
ışıklar saçıyoruz, kelebekler
böcekler diyoruz diye. Ancak
pozitivizm asla kendini kandır-
mak değildir, hele başkalarına
olmayacak umutlar vermek ya
da iki kuruş kazanmak için
başkalarını kötülemek ya da
kişiyi korkutmak hiç değildir.
Kişisel gelişim bir farkındalık
yolculuğudur ki bu zaten
Kur’an-ı Kerim’in ilk kelimesi
olan “Oku” ile de anlam bulur.
Okumak hayatı fark etmektir,
Yüce Yaradan’ın varlığını her
anda her varlıkta hissetmektir
ve kendi hayatının sorumlulu-
ğunu almaktır. Hayatın sorum-
luluğunu anlamak kendinle
sohbet etmekten ve kendine
dürüst olmaktan geçer. “Ben
kimim?”, “Hayattan ne istiyo-
rum?”, “Neleri daha farklı
yapabilirim?”, “Hatalarım
neler?”, “Bunları düzeltmekten
beni alıkoyan hangi inancım ya
da hangi korkum?”, “Kendime,
hayatıma yeteri kadar değer
veriyor muyum yoksa hayatı
günleri geçirerek mi yaşıyo-
rum?”… Tüm bu sorular niha-
yetinde bizi kendimizle barış-
maya iter. Çünkü kişinin aslın-
da en büyük kavgası, en büyük
savaşı kendiyle olandır.
Kendini sevmeyen, kendinden
tatmin olmayan kişi etrafında-
kileri beğenmeyerek, onları hor
görerek ya da onların hakkını
hiçe sayarak bir savaş açar. Bu
savaş bitse bile hatta galip olsa
bile aslında tam istediğinin bu
sonuç olmadığını düşünür.
Çünkü kişi barışı, huzuru asla
dışarıda bulamaz. Ancak sonu-
cun onu mutlu etmemesi de
çoğu zaman dışarıya açtığı
savaşları durdurmaya yetmez.
Kimi zaman böyle kişiler ölün-
ceye dek savaşmaya devam
eder, kimi zamanda “okur” ve
yaptıklarının doğru olmadığını
idrak eder.  Ne derler bilirsiniz,
“savaşın galibi olmaz”.

‘TARİFSİZ ÜZÜNTÜ’

Tarifsiz bir üzüntüyle beraber
bizi derin düşüncelere iten bu
üzücü durum dilerim hepimizin
bir kez daha kendini, etrafını,
dünyayı okumasına vesile olur.
Dilerim tüm insanlık barış ile
fikir ile, sohbet ile çözümler
üretmeyi seçer. Eğer Dünya’da
bugün bile açlıktan, şiddetten,
soykırımdan, savaştan masum-
lar ölüyorsa, hiçbir ülke mede-
niyetten söz edemez. Belki de
Mehmet Akif Ersoy’un
“Medeniyet dediğin tek dişi
kalmış canavar” mısrası bunu
anlatıyordur.
Kendini seven, kendiyle barışık
olan kişiler olup, etrafımızla
savaşmak yerine barışın
tohumlarını atalım. Gandhi
“Dünya’da görmek istediğin
değişim ol” der o halde biz de
barış olalım.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

TİFLİS
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Gürcis-

tan'ın başkenti Tiflis'te kurulan
AİSİ Engelliler Sosyal Rehabili-
tasyon ve Adaptasyon Merke-
zi'ndeki 60 engelli öğrenci için
etkinlik düzenlendi. Yunus
Emre Enstitüsü tarafından mer-
kezde gerçekleştirilen prog-
ramda neyzen  Karadağ ve
enstitünün yaz okulu öğrencisi
Gürcü müzisyen Seakasvili, en-
gelliler için şarkılar seslendirdi.
Renkli görüntülere sahne olan
etkinlikte gönüllerince eğlenen
öğrenciler, programın sonunda
genç sanatçılarla fotoğraf çek-
tirdi. TİKA Tiflis Koordinatörü
Necla Demirdağ, gazetecilere
yaptığı açıklamada, uluslararası
önemli bir yardım kuruluşu
olan TİKA'nın 1994'ten bu yana
Gürcistan'da 600'e yakın proje
geliştirdiğini söyledi. TİKA tara-
fından tadilat ve donanım des-
teği sağlanan AİSİ'de Yunus

Emre Enstitüsü'nün destekle-
riyle yapılan etkinlikte engellile-
rin fiziksel ve ruhsal gelişimine
katkı sağlamaya çalıştıklarını an-
latan Demirdağ, "Ney dinleti-
siyle bir nebze de olsa ruhlarını
dinlendiren bir konser oldu.
Ney kültürünü en azından
Gürcü dostlarımıza göstererek
gönüllerine dokunmak istedik.
Herkes çok mutlu oldu, çok te-
şekkür ederim" dedi.

‘TÜRKİYE’NİN 
DESTEĞİ’

AİSİ Başkanı Givi Çikobava da
engellilerin yaşamlarını kolay-
laştırmak için Türkiye'den
büyük bir destek aldıklarını vur-
guladı. Engellilerin gönüllere
dokunan etkinlikler yaptığına
işaret eden Çikobava, "Çok
güzel bir konser oldu. Türki-
ye'nin en önemli sanatçılarından
biri burada konser verdi. Herkes
çok mutlu oldu." ifadelerini kul-
landı. İlk kez engelliler için dü-
zenlenen bir etkinlik sahne
aldığını belirten sanatçı Karadağ

da, şunları  söyledi: "Dillerini
bilmediğimiz çocuklara sanatı-
mızla ulaşmaya çalıştık. Benim
için de çok özel bir gün oldu.
Onların müziğimize verdiği tep-
kiler gerçekten inanılmazdı. İlk
kez duydukları ney gibi enstrü-
manı dikkatlice dinledi. Onların
dilinden şarkılar söyledik. Tür-
kiye'nin burada çok büyük bir
imzası var. Sanatımızla bir nebze
de olsa onların yüzünü güldür-
düysek ne mutlu bize." Müzis-
yen Seakasvili de etkinliğin çok
renkli geçtiğini vurgulayarak,
Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA
yetkililerine teşekkür etti. (AA)

Yunus Emre Enstitüsü’nden
tiflis’tE özEl konsEr
Yunus Emre Enstitüsü tarafından Gürcistan'ın başkenti Tif-

lis'te düzenlenen etkinlikte neyzen Burcu Karadağ ve Gürcü
müzisyen Sofia Seakasvili, engelliler için mini konser verdi
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Partizani Kadın Voleybol 
Takımına Türk antrenör 
TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk antrenör Bülent
Karslıoğlu, Arnavutluk’ta son
iki sezonun lig şampiyonu

Partizani Kadın Voleybol Takımı ile
anlaştı. Geçen sezon PTT’yi Vestel
Venus Sultanlar Ligi’ne taşıyan
Karslıoğlu, Arnavutluk Kupası’nı
son 2 sezonda müzesine götüren
Partizani’de sezonun kalan bölü-
münde görev yapacak. Karslıoğlu,
yeni takımının sezon başında
Şampiyonlar Ligi mücadelesi
vererek Arnavutluk’ta bir ilke imza
attığını belirterek, “Gelişmekte olan
Arnavut voleybolunu desteklemek
ve yeni takımımı son 2 sezondur
olduğu gibi şampiyon yapmak için
bu teklifi kabul ettim. Takıma
Brezilya, ABD ve Kolombiya’dan
aynı anda 3 oyuncu
takviyesi de yaptık.
İnanıyorum ki sezonu
başarılı bir şekilde
tamamlarız.” ifadele-
rini kullandı. Bülent
Karslıoğlu,
Azerbaycan’da da
Azerrail Kadın
Voleybol Takımı ile lig
şampiyonluğu sevinci
yaşamıştı. (AA)

Bosna’dan madalya ile döndü Erzurum'da çiçekle karşılandı

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

THY Avrupa Ligi’nde
Yunanistan‘ın başkenti
Atina’da oynanan

Panathinaikos-Barcelona maçı
sonrası hakemler Emin
Moğulkoç, Luigi Lamonica ve
Damir Javor saldırıya uğradı.
Yunan medyasında yer alan
haberlere göre, maçın ardın-
dan otele gitmek için taksiye
binen Moğulkoç, Lamonica ve
Javor yolculuk sırasında, kar-
şılaşmanın oynandığı OAKA
stadına yaklaşık beş kilometre
uzaklıkta kimliği belirleneme-
yen kişiler tarafından saldırı-

ya uğradı.
www.timebalkan.com’un ver-
diği haberlerde, saldırganların
taksinin arka camını kırarak
Lamonica’yı yaraladıkları
ifade edildi. Polis tarafından
İgeia hastanesine götürülen
hakemlerden Lamonica teda-
vi edildi. Sağlık durumları iyi
olan hakemlerin
Yunanistan‘dan ayrıldığı
belirtildi. Panathinaikos
Başkanı Manos
Papadopoulos’un da olay
yerine gittiği ifade edilen
haberlerde, polisin olayla ilgi-
li soruşturma başlattığı bildi-
rildi.

ERZURUM/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te düzenlenen
Alp Disiplini Uluslararası
FIS Çocuk Kupası'nda

bronz madalya kazan milli kayak-
çı Ceren Reyhan Yıldırım, memle-
keti Erzurum'da çiçeklerle karşı-
landı. Yıldırım, Bosna Hersek'te
15 ülkeden 93 sporcunun katılı-
mıyla gerçekleştirilen organizas-

yonda slalom yarışlarında müca-
dele etti. Türkiye Olimpiyat
Hazırlık Merkezi (TOHM) spor-
cusu Ceren Reyhan Yıldırım, bu
branşta bronz madalya kazandı.
Yıldırım, antrenörü Serhat Akdaş
ile geldiği memleketi Erzurum'da,
babası Macit ve annesi İldem
Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik Spor
Kulübü Başkanı Bülent
Tilkidöğen, TOHM Erzurum

Müdürü Murat Tanas ve antrenör-
lerce karşılandı. Çiçek takdim
edilen Yıldırım, yaptığı açıklama-
da, daha büyük başarılar kazan-
mak için elinden geleni yapacağı-
nı ifade etti. Baba Yıldırım da
Ceren’in Türk sporuna hizmet
etmesi için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmadıklarını belirterek, kız-
ları ile gurur duyduklarını söyle-
di. (AA)

Türk hakeme Yunanistan’da 
çİrkİn saldırı

THY Avrupa Ligi’nde Yunanistan‘ın başkenti Atina’da
oynanan  Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası hakemler Emin

Moğulkoç, Luigi Lamonica ve Damir Javor saldırıya uğradı


