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Virüs 
öngörüldü mü,

planlandı mı? 

Kosova Barış Gücü’nde
salgın hastalık paniği…
¥ kosova’Da NATO önderliğindeki
çok uluslu Kosova Gücü (KFOR) bünye-
sinde ilk korona virüs vakası tespit edil-
di.  NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü
KFOR, bu teşkilat bünyesinde görev
yapan personel arasında ilk pozitif vaka-
nın tespit edildiğini doğruladı. Yazılı
açıklamada, “KFOR, önleyici tedbirler
alırken, barışçıl ve güvenli bir ortamın
ve hareket özgürlüğünün korunmasına
katkıda bulunmak için Birleşmiş
Milletler (BM)  tarafından görevlendiri-
len misyonunu sürdürmeye devam ede-
cek. ifadesine yer verildi.

¥ korona salgınının
pençesine düşen Bal-
kanlar, mücadelede
yeni döneme girdi. Sır-
bistan'da Kovid-19 test-
leri için Niş şehrinde la-
boratuar kuruldu.
Sırbistan'a Türkiye’den
ve Çin'den birer tıbbi

malzeme uçağı daha
ulaşırken, yurt dışındaki
Sırbistan vatandaşları-
nın tahliyesine devam
edileceği bildirildi. Dış-
işleri Bakanı İvica Dacic,
daha önce yaptığı açık-
lamada, 5 bin civarında
vatandaşın ülkelerine

getirildiğini duyur-
muştu. Hırvatistan Baş-
bakanı Andrej Plenko-
vic, alınan tedbirleri
hafifletebileceklerini
ancak bunun için sağlık
uzmanlarından değer-
lendirme beklediklerini
söyledi.

4’te

¥ ülkEmiz dünya ülkelerinde-
ki salgınla ilgili yardımlarını
aralıksız sürdürüyor. Balkan
ülkelerinden Kuzey
Makedonya, Karadağ,
Sırbistan, Bosna Hersek ve
Kosova'ya askeri kargo uçağıy-
la maske, tulum ve tanı kiti
gönderildi. AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, “Bazı Avrupa ülke-
lerinin Balkanlar’la ilgili tek
hedefi Türkiye’nin etkisini kır-
mak üzerine kuruluydu. Virüs
salgınıyla ilgili olarak
Balkanlar’ın ihtiyacı olduğunda
hiçbiri ortada görünmüyor.
Türkiye ise Balkan ülkelerine
en zor zamanda yardım ulaştı-
rıyor” dedi. AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş
da, "Balkan halkları ile yakın
dostları olarak bu kara günler-
de dayanışma içerisinde olma-
ya devam edeceğiz" ifadesini
kullandı. 7’de

¥ EDirnE'nin İpsala ilçesinde
Yunanistan sınırında bulunan
hudut karakolları, yeni tip
koro navirüs (Kovid-19) tedbir-
leri kapsamında dezenfekte
edildi. İpsala Kaymakamlığın-
dan yapılan açıklamada, sınır
boyunda görevli Mehmetçiğin
sağlığı için gerekli önlemlerin
alındığı belirtildi. 

¥ avrupa Birliği (AB)
Konseyi Dönem Başkan-
lığını yürüten Hırvatis-
tan'da 7 Mayıs'ta düzen-
lenmesi planlanan
AB-Batı Balkan Zirvesi,
korona virüs salgını ne-
deniyle ertelendi. Hırva-

tistan Dönem Başkanlı-
ğı’ndan yapılan açıkla-
mada, ev sahipliği üstle-
nilen ve 15 Mayıs'a
kadar yapılacak tüm
gayri resmi AB toplantı-
larının ileri bir tarihe er-
telendiği belirtildi.

Batı Balkan zirvesine
korona virüs engeli

5’te

3’te

¥ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil
Durumlar Programı Direktörü Mike
Ryan, Türkiye’nin yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgınına karşı mücadelede
zor durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi
desteğe minnettar olduklarını belirterek,
“Türkiye her zaman yardım elini uzat-
mıştır şimdi de uzatıyor.” dedi.

Sınır karakollarına
korona temizliği

Türkiye’ye tıbbi destek teşekkürü

Avrupa ölüme terk etti
Türkiye ise sahip çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar’la ilgili tek hedefi Türkiye’nin
etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar’ın ihtiyacı olduğunda hiç-
biri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor” dedi

10’da

Balkanlar’ın 
korona ile

mücadelesi 
sürüyor

3’te

Avrupa, pandemi ile mücadelesinde Balkan ülkelerine sırtını dönerken
Türkiye Cumhuriyeti  uçak dolusu sağlık malzemesi ile yardıma koştu
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TİKA Üsküp’te 
yardım paketi

dağıtıyor

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),

yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nede-
niyle Kuzey Makedon-
ya'da 2 bin 500 adet
yardım paketi dağıtımına
başladı. Gıda, temizlik ve
hijyen malzemesinden
oluşan yardım paketleri-
nin dağıtımı Abdülhakim
Hikmet Doğan Eğitim
Kültür ve Sanat Merkezi
(ADEKSAM) Derneği iş
birliğinde gerçekleşti. Baş-
kent Üsküp'e bağlı Stude-

niçani Belediyesinin Aşağı
Koliçan köyünden başla-
nan dağıtıma, Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçisi Hasan
Mehmet Sekizkök, TİKA
Üsküp Koordinatörü Ay-
tekin Ayden, ADEKSAM
Derneği Başkanı Tahsin
İbrahim ve köy sakinleri
katıldı. Büyükelçi Sekiz-
kök, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, koro-
navirüs salgınının 2020 yı-
lının ekonomik açıdan çok
zor bir yıl olacağını gös-
termeye başladığını söy-
ledi. Küresel düzeyde,
istihdamda ve hane halkı
gelir düzeyinde ciddi bir
gerileme yaşandığını kay-
deden Sekizkök, "İçinde

bulunduğumuz zaman
bütün ülkeler arasında da-
yanışmanın ve iş birliği-
nin geliştirilmesi
zamanıdır. Salgın Kuzey
Makedonya genelinde de
pek çok aileyi asgari
yaşam şartlarının karşı-
lanmasında güçlüklerle
karşı karşıya bırakmakta-
dır. Bugün 16 belediye sı-
nırları içerisinde yer alan
116 yerleşim birimine yö-
nelik TİKA ve Kuzey Ma-
kedonya’daki STK’ler
aracılığıyla yardım paket-
leri dağıtılması çabası
içinde bulunmaktayız ve
ilk durağımız köyünüz ol-
muştur." ifadelerini kul-
landı. (AA)

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök: -
"İçinde bulunduğumuz zaman bütün ülkeler arasında dayanış-
manın ve iş birliğinin geliştirilmesi zamanıdır. Salgın Kuzey Ma-

kedonya genelinde de pek çok aileyi asgari yaşam şartlarının
karşılanmasında güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır" dedi
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İpsala hududundaki
karakollara dezenfekte Türk Konseyi’nden

‘dayanışma’ mesajı

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat saiT

CEnEVrE
BalKan günlüĞü

Dünya Sağlık Örgütü
Acil Durumlar Prog-
ramı Direktörü Ryan,

“Türkiye her zaman yardım
elini uzatmıştır şimdi de uzatı-
yor.” dedi. Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) Acil Durumlar
Programı Direktörü Mike
Ryan, Türkiye’nin yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgınına
karşı mücadelede zor du-
rumda kalan ülkelere verdiği
tıbbi desteğe minnettar olduk-
larını belirterek, “Türkiye her
zaman yardım elini uzatmıştır
şimdi de uzatıyor.” dedi. Ryan,
DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre
kentindeki merkezinde video
konferans yoluyla düzenlenen
basın toplantısında konuştu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros
Adhanom Ghebreyesus’un da
katıldığı toplantıda Ryan, AA
muhabirinin bir sorusu üze-
rine, “Türkiye, büyük çaplı
afet yönetiminde büyük bir
tecrübeye sahip ve geçmişte,
özellikle de depremlerle ilgili
deneyimlerinden birçok ders
aldı.” değerlendirmesinde bu-
lundu.  Türkiye’nin Kovid-19
konusunda İngiltere, İspanya,

İtalya, Balkan ülkeleri başta
olmak üzere pek çok ülkeye
tıbbi destekte bulunmasından
övgüyle bahseden Ryan, “Av-
rupa kıtasında, doğal felaketler
ve büyük ölçekli nüfus temelli
afetlerle başa çıkma konu-
sunda muhtemelen hiçbir ülke
Türkiye’den daha tecrübeli de-
ğildir.” ifadesini kullandı.
“Türkiye başka ülkelere her
zaman yardım elini uzatmıştır

şimdi de uzatıyor. Birçok farklı
ülkedeki Türk kurtarma ekip-
leriyle tanıştım. Bence, Türkiye
normalde yaptığı bir şeyi yapı-
yor ve herkes bu destek için
(Türkiye’ye) minnettar.” diyen
Ryan, Türkiye’de yetkili ma-
kamların Kovid-19 pandemi-
sini günlük bazda
değerlendirmesinin çok
önemli olduğunu
vurguladı.Türkiye’nin çok

büyük bir ülke olduğunu,
Asya ile Avrupa’yı birbirine
bağladığını vurgulayan Ryan,
ayrıca Türkiye’nin milyonlarca
mülteci ve göçmene ev sahip-
liği yaptığını anımsattı. Ryan,
Türkiye’nin uzun yıllardır sa-
vunmasız durumdakilere yar-
dımda bulunduğunun ve
uluslararası toplumla daya-
nışma gösterdiğinin altını
çizdi. (AA)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan,
Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede zor
durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi desteğe minnettar olduklarını belir-
terek, “Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor.” dedi

DSÖ’den Ankara’ya
korona teşekkürü…

anKara
BalKan günlüĞü

Yunanistan'ın Batı
Trakya bölgesindeki
Türklerin, onlarca yıl-

dır devlet tarafından uygula-
nan ayrımcılığa maruz
kaldıkları yönündeki şikayet-
leri sürüyor.
El Cezire’nin haberinde, "de-
mokrasinin beşiği" olmakla
gurur duyan Yunanistan’da,
Batı Trakyalı Türklerin, on-
larca yıldır devletin ayrımcılı-
ğına maruz kaldıkları
yönündeki şikayetlerine dik-
kat çekiliyor. Habere gore;
Türk kimliği, yetersiz siyasi
temsil, basın özgürlüğü ve
eğitimin yanı sıra din üzerin-

deki baskılar Batı Trakya’daki
Türklerin karşılaştığı zorluk-
lar arasında yer alıyor. 

‘KİMLİK İNKARI’

Trakya'daki Türk azınlığı
temsil eden Dostluk Eşitlik ve
Barış Partisinin lideri Çiğdem
Asafoğlu, asıl sorunun, kim-
liklerinin inkarı olduğunu ve
kendilerini kesinlikle Türk
olarak tanımladıklarını be-
lirtti. Asafoğlu, “Ancak,
Yunan devleti bu gerçeği
kabul etmiyor. Asla kabul et-
meyeceğimiz bir tanım olan
‘Yunan Müslümanları’ndan
bahsediyorlar." ifadelerini
kullandı. Gümülcine’de yaşa-
yan Türkler daha önce kendi

müftülerini seçme hakkına
sahip iken, Yunan devleti son
zamanlarda yaptığı değişik-
likle merkezden müftü atıyor
ve Türklerin seçtiği müftüle-
rin görevlendirilmesine izin
vermiyor. Buna karşılık, dev-
letin atadığı müftüyü tercih
etmeyen Türkler, atanan müf-
tülerin camisine de gitmiyor.
Yüzde 90 gibi yüksek oranla
Gümülcine müftüsü olarak
seçilen fakat göreve getirilme-
yen İbrahim Şerif, bir köyde
cuma namazına katıldığı için
80 gün hapis cezasına çarptı-
rıldı. “Sadece cumaya katıl-
dım, hepsi bu. Sürekli aynı
sıkıntılara maruz kalıyorum"
diyen Şerif, devletin baskısını
sadece kendisinin hissetmedi-

ğini, bu durumun bölgedeki
çok sayıda kişinin hayatının
erken dönemlerinde başladı-
ğını söyledi. Yunanistan Eği-
tim Bakanlığı, geçen yıl
Türkçe eğitim veren beş
okulu daha kapatarak, sadece
sekiz yılda toplam 65 okulu
kapatma kararı aldı. Kargılı
Sarıca köyüne giden El Cezire
ekibi, halkın ana dilini kullan-
dığı ortamı yerinde inceledi.
Sezer Rıza, asimilasyon ve en-
tegrasyon arasında çok ince
bir çizgi olduğunun altını çi-
zerek, "Çocuklar kültürlerini
öğrenmediklerinde, ana dille-
rini yavaş yavaş unutur ve
Yunan toplumunda yok olur-
lar" diye konuştu. (AA))
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EdirnE - BalKan günlüĞü

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında
bulunan hudut karakolları, yeni tip korona
virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Yunanistan hududundaki karakollar korona virüse
karşı dezenfekte edildi. www.timebalkan.com’a
göre; Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sını-
rında bulunan hudut karakolları, yeni tip koro navi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte
edildi. İpsala Kaymakamlığından yapılan açıkla-
mada, sınır boyunda görevli Mehmetçiğin sağlığı
için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. İlçe gene-
linde korona virüs tehdidine karşı hijyen çalışmala-
rının aralıksız sürdüğü bildirilen açıklamada,
"Hudut boyunda vatan ve milletimiz için gece gün-
düz nöbet tutan Mehmetçiklerimizin kaldığı kara-
kollar İpsala Kaymakamlığı tarafından dezenfekte
edildi." ifadelerine yer verildi.

BaKü - BalKan günlüĞü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Kon-
seyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları,
video konferans yoluyla gerçekleştir-

dikleri Olağanüstü Zirve’de, iş birliği ve da-
yanışma mesajı verdi. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle
düzenlenen zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhur-
başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu
Berdimuhammedov ve Macaristan Başba-
kanı Viktor Orban katıldı.

Virüs 
öngörüldü mü,

planlandı mı? 

Gaybı yani geleceği
Allah’tan
(CC)başka kimsenin

bilemeyeceğine inanan bir
insanım. Yıllar önce bugün
ne olacağını söyleyebilmek
için kâhin olmak değil, bun-
ları bizzat hazırlayan ya da
hazırlayanların verdikleri
bilgileri kullanan bir kişi ol-
manız gerekir.
Peki, o zaman şu öngörülere
ne demeli?
1- Dünyanın en zengin in-
sanlarından birisi olan Mic-
rosoft’un kurucusu Bill
Gates’in, 2015 yılında Batı
Afrika’yı saran Ebola salgı-
nıyla ilgili konuşmasında
şunları söyledi:  “Önümüz-
deki 10 yılda eğer bir şey 10
milyondan fazla insanın ha-
yatına son verirse bu bir sa-
vaştan çok, yüksek derecede
hızlı yayılan bir virüs olur.”
Virüsün kaynağı Ebola gibi
doğal bir salgın da olabilir
ya da bir biyoterörizm de
olabilir. -Simülasyonlar
yapmamız gerekiyor. Savaş
oyunları değil bakteri oyun-
ları. Böylece hangi alanda
zayıf olduğumuzu anlarız.
ABD’de yapılan son bakteri
oyunu 2001’den önceydi ve
çok iyi sonuçlanmadı. Şuana
dek skor; Bakteriler:1, in-
sanlar: 0
Bu arada Corona Virüsü ‘ün
tedavi çalışmalarını hızlan-
dırmak adına  Bill Gates,
100 milyon dolar bağışladı-
ğını duyurdu.
2- Almanya Başbakanı An-
gela Merkel ve Alman Mec-
lisi’ne tam 8 yıl önce
sunulan Robert Koch Ensti-
tüsü ve çok sayıda bilim ku-
rulunun hazırladığı rapora
ulaştı. Raporda “Mutasyona
uğramış, yeni SARS-Coro-
naVirüs, Güneydoğu As-
ya’daki bir hayvan
pazarından çıkacak. Tüm
dünyayı saracak. Ülke ola-
rak hazırlıklı olmalıyız. Üç
yıl sürecek. İki kez mutas-
yona uğrayacak. Aşısı üç
yılda ancak bulunacak. Bir
kez hastalanan, iyileşmiş
olsa bile mutasyona uğramış
yeni virüsten yine etkilene-
bilecek” ifadeleri yer aldı.
Almanya’da Robert Koch
Enstitüsü Başkanlığı’nda
hazırlanan “Risk Analizi ve
Halkı Koruma” başlıklı ra-
porda ‘SARS CoV’ virüsü-
nün mutasyona uğrayıp
‘pandemi’ olacağı, tüm dün-
yayı etkileyeceği ve binlerce
kişinin hayatını kaybetme-
sine neden olacağı belirtili-
yor. Alman Meclisi’ne
sunulan, 10.12.2012 tarihli
ve 17/12051 sayılı raporda
dikkat çeken bulgular ve bil-
giler içeriyor. Sekiz yıl önce
yapılan salgın tahminine
göre, yaşlıların yüzde 10’u
bu virüsten etkilenecek ve
virüs üç ayrı dalga halinde
yayılacak. Alman hükümeti-
nin o rapora dayanarak ülke-
deki sağlık sistemini
güçlendirip tüm önlemleri
aldığı belirtildi. Senaryoda,
Çin’den gelen Çinliler veya
Çin’e giden 6 ile 10 Alma-
nın bu hastalığı yayabileceği
ve herkesin hastalığı 10 ki-
şiye kadar bulaştıracağı be-
lirtiliyor.
Bu arada hemen belirtelim,
İtalya’da ve İspanya’da ayrı
ayrı bu virüsten dolayı
günde ortalama 950 kişi
ölürken Almanya’da Corona
Virüs (Covid-19) salgını ne-
deniyle hayatını kaybeden-
lerin sayısı toplam 450
civarında; ülkedeki vaka sa-

yısı 60 Bin dolaylarında.
3- Korona virüsle ilgili ke-
hanetlerden en ilginci,
Slyvia Browne’un kehanet-
ler kitabında 2020 yılında
yaşanan korona virüsü, 12
yıl önce bilmesi. Slyvia
Browne ve Lindsay Harri-
son’un kitabında, “Dünya-
nın Sonuna İlişkin
Tahminler ve Kehanetler”
başlıklı kitabında,
2020’lerde, akciğerleri ve
bronşları ciddi oranda etki-
leyen, tedaviye ise zalimce
direnen zatürre benzeri bir
hastalığın patlaması nede-
niyle ortalıkta ameliyat mas-
keleri ve plastik eldivenlerle
dolaşan çok daha fazla insan
göreceğiz. Hastalık hak-
kında kafa karıştırıcı olan
şey ise, bir kış boyunca müt-
hiş bir paniğe yol açtıktan
sonra aniden ortadan kaybo-
lacak ve 10 yıl sonra tekrar
saldırıya geçecek ve sonra-
sında aniden ortadan kaybo-
lacak” ifadeleri yer alıyor.
4- 2018 yılı yapımı bir
Güney Kore dizisi olan My
Secret Terrius’in 10. bölü-
münde corona salgınının iş-
lendiği. Güney Kore dizisi
My Secret Terrius’in 10. bö-
lümünde açık açık ifade edi-
len corona virüsün 5 dakika
içinde direk akciğere saldır-
dığı ve 2 ila 14 gün kuluçka
süresinin olduğu belirtiliyor.
Dizide corona ölüm oranını
yüzde 90’a çıkarmak için,
üzerinde oynanmış, mutas-
yona uğradığı belirtiliyor.
Dizide geçen corona isimli
virüsün şu anda tedavi veya
aşısı olmadığı bilgisinin ve-
rilmesi de dikkat çekiyor.
Yazar Abdurrahman Dilipak
geçen gün kaleme aldığı ya-
zısında şöyle yazmış;
“Kahinler kehanetleri ile sü-
rekli korku üretiyorlar.
Dünya bugün ekonomik, si-
yasi olmasının ötesinde teo-
lojik bir travma yaşıyor. Bu
şok, birilerini kaçırsa da, so-
nunda kitlesel anlamda dine
yönelişi artıracak. Hristiyan
ve Yahudi kahinler için
“beklenen vakit” geldi!?
Eski kehanetlerin yanında
arkası arkasına yeni keha-
netler de sağanak gibi gel-
meye başladı. Evengelik’ler
ve Kabbalist’ler boş durmu-
yorlar.  “Kur’an-ı Kerim’in
müminler için bir rahmet ve
şifa vesilesi olduğu” yazılı-
dır. Müminler için ümitsiz-
lik ve çaresizlik yok!
Bu arada hakikaten ilginç
şeyler oluyor. Dilipak’ı de-
diği gibi Kitlesel olarak dine
ve özellikle İslam’a  yö-
nelme var.
Amerikan’ın ünlü  News-
week dergisi Peygamberi-
mizin (S.A.V) hadisleri
ışığında hijyen, karantina ve
salgınla mücadeleye yer
verdi, hadislerin 1300 yıl
önceden bugünün korunma
yöntemlerini işaret ettiğini
belirtti…
-Kimse salgının olduğu böl-
geye girmesin
-Kimse Salgının olduğu yer-
den çıkmasın
-Herkes bireysel temizliğine
dikkat etsin, diye yazdı.
İtalya’da bir grup insan
korku ile şuursuzca secdeye
kapıldılar ve bu görüntüleri
ekranlarda ibretle izledik.
İspanya’daki Endülüs’de
(Granada) 500 yıl aradan
sonra ilk kez ezan okundu.
Aynı şekilde Almanya’da da
camilerde ilk kez ezan oku-
nulmasına izin verildi.
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Meclis Genel Ku-
rulu, dünyayı etkisi altına
alan korona virüsle müca-

dele kapsamında 320 milyon Eu-
ro’luk acil ekonomik paketi
görüşmek için 14 Nisan Salı
günü olağanüstü toplanacak.
Kosova Demoktatik Partisi PDK
tarafından sunulan, özel sektör
çalışanlarına, işletmelere ve Ko-
ronavirüs salgınıyla karşı kar-
şıya olan tüm sosyal kategorilere
yardımcı olmak için 320 milyon
Euroluk acil ekonomik paketinin
görüşülmesi önerisi Meclis Baş-
kanlık Kurulu tarafından kabul

edildi. www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere göre;
acil ekonomik paketin görüşül-

mesi için 14 Nisan Salı günü saat
11:00’da olağanüstü Meclis otu-
rumu düzenlenecek.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sağlık Bakanı Arben Vitia ve
bazı belediyeler başkanları
ile gerçekleştirdiği görüş-

meden sonra yaptığı açıklamada
Kosova Belediyeler Birliği Baş-
kanı Sazan İbrahimi, başkanlar
konseyinin bazı talimatlarının
Bakan Vitia tarafından memnu-
niyetle karşılandığını söyledi.
Kosova Belediyeler Birliği Baş-

kanı Sazan Ibrahimi, bu konse-
yin tüm tavsiyelerinin çok ya-
kında Kosova belediyelerinde
uygulama talimatları olarak ya-
yınlanacağı inancını dile getirdi.
Gerçekleşme görüşmeyi verimli
ve COVID 19 salgını ile müca-
dele lehine geçtiğini kaydeden
Ibrahimi, sokağa çıkma yasağına
ilişkin olarak ise bundan sonra
bu kararın belediye başkanların
mutabık kalmalarıyla, yani du-
ruma bağlı alınacağını bildirdi.

“Bakan Vitia ile yapılan bu top-
lantıda, vatandaşların hareketini
kısıtlama planının Belediyeler
Birliği tarafından talep edildiği
şekilde kalacağına karar verildi,
yani sokağa çıkma yasağı Mali-
şeva ve Kuzey Mitrovica beledi-
yesi hariç 17.00-06.00 saatleri
arasında tüm belediyeler için
aynı olacak. Ayrıca duruma ve
gelecekteki gelişmelere bağlı be-
lediyelerin karantinaya alınması
da  kararlaştırıldı. (AA).

Meclis Başkanı 
Osmani’den sağlıkçılara 

kutlama mesajı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da NATO önderli-
ğindeki çok uluslu Kosova
Gücü (KFOR) bünyesinde

ilk korona virüs vakası tespit
edildi.  NATO’nun Kosova’daki
Barış Gücü KFOR, bu teşkilat

bünyesinde görev yapan perso-
nel arasında ilk pozitif vakanın
tespit edildiğini doğruladı.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; KFOR tarafından
konu ile ilgili olarak yapılan ya-
zılı açıklamada, “KFOR, önleyici
tedbirler alırken, barışçıl ve gü-
venli bir ortamın ve hareket öz-

gürlüğünün korunmasına kat-
kıda bulunmak için Birleşmiş
Milletler (BM)  tarafından görev-
lendirilen misyonunu sürdür-
meye devam edecek. Dünya
Sağlık Örgütü’nün talimat ve yö-
nergelerine uygun olarak hastalı-
ğın yayılmasını önleyici tedbirler
almaya devam edecektir” ifade-

sine yer verildi.
Yazılı açıklamada KFOR’un  ay-
rıca, kendi personelinin ve Ko-
sova nüfusunun  güvenliğini
sağlamak için Kosova ve uluslar-
arası toplumdaki kurumlarla
yakın koordinasyon içinde  du-
rumu izlemeye ve değerlendir-
meye devam edeceği kaydedildi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Meclis Başkanı
Vjosa Osmani, Dünya
Sağlık Günü vesilesiyle

Kosovalı profesyonel sağlıkçı-
lara kutlama mesajı yayım-
ladı. Mesajını sosyal medya
hesabı üzerinden paylaşan
Meclis Başkanı Osmani, ko-
rona virüsü ile mücadelede
sağladıkları katkıları ve feda-
karlıklarından dolayı sağlıkçı-
larını şükranlarını iletti.
www.timebalkan.com sitesi-

nin haberine göre; Osmani
mesajında, “ Bugün Kosova
Cumhuriyeti vatandaşlarına
hizmet etmek için savaşıyor-
sunuz. Hipokrat yeminine
göre “hayatınızı insanlığın
hizmetine hasrederek”,  in-
sani fedakarlık örneklerini
oluşturuyorsunuz ve umudu
canlandırıyorsunuz. Bu yüz-
den Dünya Sağlık Günü’nde
size derin şükranlarımı sunu-
yorum ve bağlılığınız için te-
şekkür ederim. Sonsuz
teşekkürler” ifadelerine yer
verdi.

Kosova’da NATO önderliğindeki çok uluslu Kosova Gücü
(KFOR) bünyesinde ilk korona virüs vakası tespit edildi

KFOR’da ilk vaka!

Hashim Thaçi: 
Yardımlarından dolayı
Türkiye ve Erdoğan'a

minnettarız…

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, tüm dün-
yanın korona ile müca-

dele ettiği bu emsalsiz zamanda
kendilerine yardım eden Tür-
kiye ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a minnettar ol-
duklarını belirtti. Twitter hesa-

bından paylaşımda bulunan
Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile telefonla görüştüklerini, tıbbi
malzemeler içeren yardımı
kabul ettiklerini bildirdi. Payla-
şımında "müttefiklerle daha
güçlü (strongerwithallies)" eti-
ketini kullanan Thaçi, "Bu em-
salsiz zamanda Kosova'ya
destek veren Cumhurbaşkanı

Erdoğan ve Türkiye'ye derin-
den minnettarız." ifadesini kul-
landı. Türkiye, Kovid-19'la
mücadeleye destek amacıyla
aralarında Kosova'nın da bu-
lunduğu yardım talebinde bulu-
nan 5 Balkan ülkesine
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tali-
matıyla tıbbi yardım malzemesi
gönderdi. (AA)

Kosova Meclisi ekonomik 
paket için acil toplanıyor

Sokağa çıkma yasağına devam



5 13 Nisan 2020
PazartesiBalkan Haberleri

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Dönem Başkanlığını yürü-
ten Hırvatistan'da 7 Mayıs'ta

düzenlenmesi planlanan AB-Batı Bal-
kan Zirvesi, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Hırvatistan Dönem Başkanlığından
yapılan açıklamada, ev sahipliği üstle-
nilen ve 15 Mayıs'a kadar yapılacak
tüm gayri resmi AB
toplantılarının ileri bir tarihe ertelen-
diği belirtildi. Açıklamada, alınan
karar doğrultusunda başkent Zag-
reb'de 7 Mayıs'ta yapılması planlanan

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin de erte-
lendiği bildirilirken, AB Konseyi Baş-
kanı Charles Michel ile yapılacak
istişarenin ardından zirvenin haziran
ayında düzenlenebileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Kovid-19 salgını-
nın etkisini sürdürmesi ve tedbirlerin
devam etmesi durumunda toplantıla-

rın video konferans ile yapılmasının
da seçenekler arasında olduğu vurgu-
landı. Hırvatistan'ın 1 Ocak'ta devral-
dığı AB Dönem Başkanlığı, 30
Haziran'da sona erecek. Bugüne
kadar 1282 kişide hastalık tespit edi-
len Hırvatistan'da, 18 kişi de hayatını
kaybetti. (AA)

SİSAM/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sisam Adası güneyinde uluslar-
arası deniz hukukuna uygun
olarak serbest geçiş hakkını

kullanan bir Türk ticari gemisini
taciz eden Yunan Sahil Güvenlik
botları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait
unsurların gelmesinin ardından
hemen bölgeden uzaklaştı. Ege De-
nizi’nde Sisam Adası güneyinde
uluslararası deniz hukukuna uygun
olarak serbest geçiş hakkını kulla-
nan bir Türk ticari gemisini taciz
eden Yunan Sahil Güvenlik botları,
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsur-
ların gelmesinin ardından hemen
bölgeden uzaklaştı. AA muhabirinin
edindiği bilgiye göre, Akıntürk-2
isimli ticari gemi geçen hafta Sisam
Adası’nın güneyinde Yunan sahil
güvenlik botları tarafından taciz
edildi. Uluslararası deniz hukukuna
uygun olarak serbest geçiş hakkını
kullanan geminin yardım çağrısı
üzerine Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı unsurları bölgeye intikal
etti. Bu süre içinde de Yunan sahil
güvenlik botları, Deniz Gözetleme
Radar Komutanlığı ve gemiler tara-
fından tacizi sona erdirmeleri konu-
sunda sürekli olarak uyarıldı. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik unsurlarının bölgeye ulaş-
masının ardından Yunan botları ta-
cizi sonlandırarak bölgeden
uzaklaştı.

Yaşananların ardından söz konusu
geminin emniyetle yoluna devam
ettiği öğrenildi. Akıntürk-2 isimli ti-
cari geminin Sisam güneyinde kul-
landığı rotanın uluslararası deniz
hukukuna göre “Serbest Geçiş”
hakkı kapsamında tüm gemilere
açık olduğu ancak Yunan Sahil Gü-
venlik unsurlarının uluslararası hu-
kuka aykırı hareket ettikleri
belirtildi. (AA)

Ahmet GÖKSAN

VİRÜSÜMÜZÜN
KENDİSİ

Zürih ve Londra Antlaşmaları esaslı
çalışmaların neticesi olarak Türk ve
Rum halkına Ada'da sulh sükun
içinde yaşamak imkanlarını vermek-
teydi. Nüfusumuz göz önünde tutula-
rak haklarımız ona göre verilmiştir.
Bu haklar asgari haklar olup bunlar-
dan daha fazla fedakarlık yapıla-
mazdı.1981

Dr.Fazıl KÜÇÜK

Dünyanın diken üstünde ol-
duğu günlerden geçiyoruz.
korona virüs diye anılan ille-

tin dünya üzerindeki etkisi her geçen
gün ivme kazanarak artmaktadır.
Anılan virüsün tıbben etkisinin azal-
tılması konusunda başlatılan bilimsel
çalışmalara devam ediliyor. Dünya-
daki bilim insanları da bu konudaki
çalışmalarını aralıksız sürdürürlerken
tıbbi konularda üst sıralarda olan Kü-
balı bilim insanları da salgının ya-
şandığı ülkelere yardıma koşuyorlar.

Hastalığın bir grup Amerikalının
Çin'e yaptıkları ziyaret sonrasında
ortaya çıktığı savı Çin Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından duyuruluyordu. Bu
sav karşısında bir anlamda suçlanan
ülkeden herhangi bir açıklamanın
veya yalanlamanın gelmemiş olması
kuşkuları doğrular durumdadır.Buna
koşut Amerikan Başkanı Donald
Trump'ın aşı çalışması yapan diğer
ülkelere ve Çin'e bu çalışmaların
kendilerine verilmesi için bir milyar
dolar vermeyi önerdiği ciddi basın
organlarında yer alıyor. Salgının ön-
lenmesi konusunda yapılan uyarıları
yinelemek istemiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak
olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11
Ekim 2020 tarihine ertelenmesinin
olumlu ve yerinde bir karar olduğunu
kaydetmek istiyoruz. Adı geçen has-
talıkla ortak mücadele sürdürülürken
oluşan iyimser havanın devam etme-
sini istiyoruz. Bu havadan yararlan-
mak gerekiyor.Şu anda
cumhurbaşkanlığına aday olanlarla
olası diğer adayların bir araya gele-
rek Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin çalış-
malar yapmalarının yerinde olacağını
vurgulamak istiyoruz.

Dünya virüsle uğraşırken mendil bü-
yüklüğündeki ülkenin yasa dışı ola-
rak ilan ettiği Münhasır Ekonomik
Bölge içinde yer alan 10.parselde
İtalyan ENİ ile Fransız Total şirket-
leri ayrı ayrı yaptıkları çalışmalara
ilişkin olarak yaptıkları açıklamalara
göre 141 ila 226 milyar metreküplük
dev bir rezerv bulduklarını duyuru-
yorlardı. Büyük doğalgaz üreticile-
rinden olan Rusya Federasyonu'nun
AB ülkelerine pazarladığı fiyattan
yüzde 40 oranında indirime gitmesi
adı geçen şirketlerin karabasanı olu-
yor. İnatla arama çalışmalarına git-
mesini ise bölgede açıklanan
rezervin dışında daha büyük rezerv-
ler olduğunu düşündürüyor.

Buna koşut petrol fiyatlarının da en
düşük düzeyde olması uluslararası
petrol tekellerinin piyasa değerlerini
de düşürürdü. Suudi ARAMCO Şir-
ketinin 220 milyar dolar 'ENI şirketi-
nin de 32 milyar dolar gelirlerinin
azaldığı belirtiliyor. Bu rakamlar
yeni bir dünyanın kurulmakta oldu-
ğunun da işaret fişekleridir.

Ekonominin tepe taklak gitmekte ol-
duğu bir ortamda seçilecek cumhur-
başkanı kim olursa olsun el ele
verilerek yeni bir yol haritasının be-
lirlenmesini gerektiriyor. Eğer ortak
bir noktada buluşamazsak bulunan
zenginliklerden pay alabilmemiz için
GODO'nun gelmesi için daha çok yol
gözleriz.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında adına
ULUSAL KONSEY mi veya ortak
akılla üreteceğimiz başka çatı altın-
daki çalışmalara şimdiden başlama-
mız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

AB-BAtı BAlkAn Zirvesi,
salgın nedeniyle ertelendi

Yunan botlarının 
tacizine TSK engeli

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye tarafından Arnavutluk Sa-
vunma Bakanlığı ile Silahlı Kuv-
vetlerine hibe edilen 6 ambulans

düzenlenen törenle teslim edildi. Baş-
kent Tiran'daki Silahlı Kuvvetler Destek
Komutanlığı'nda düzenlenen teslim tö-
renine Arnavutluk Savunma Bakanı
Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyük-
elçiliği Müsteşarı Muammer Hakan
Cengiz ve diğer yetkililer katıldı. Arna-
vutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka: -
"Kendisi de salgınla mücadele etmesine
rağmen bizim bu zor günlerde yanı-
mızda bulunan dostumuz ve müttefiki-
miz Türkiye'ye Arnavutluk hükümeti
adına iki kez şükranlarımı sunmak isti-
yorum"  Xhaçka, burada yaptığı konuş-
mada, ambulansların birer mini acil
durum ve mini hastane olduklarını be-
lirterek, ambulansların gerekli tüm
unsur, teknoloji ve ekipmanlarla iyi do-
nanımlı olduklarını söyledi. (AA)

Ankara’dan Tiran’a 
ambulans yardımı 

Soydaşlardan Türkiye ve 
Yunanistan'a kampanya
GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Türk Azınlığı,
yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) karşı mücade-

lede destek olmak için Türkiye ve
Yunanistan’a yardım kampanyası
başlattı.
İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, yaptığı yardım duyuru-
sunda, "İskeçe imam ve hocaları
olarak bu zor günlerde vatanımız
Yunanistan ve ana vatanımız Tür-
kiye’nin yanında olduğumuzu
ifade etmek üzere bir yardım

kampanyası başlattık." ifadesini
kullandı.
Mete, kampanyaya katılmak iste-
yen soydaşların bulundukları
yerlerdeki din görevlileri aracılı-
ğıyla yardımlarını müftülüğe ile-
tebileceklerini kaydetti.
Gümülcine seçilmiş müftülüğü
tarafından yapılan açıklamada ise
"Yaşadığımız ülke Yunanistan ve
ana vatanımız Türkiye'ye yardım
düşüncesiyle, Rodop ve Evros il-
leri din görevlileri olarak ara-
mızda topladığımız maddi
yardımlarımızı ulaştırmak üzere-
yiz." ifadesine yer verildi. (AA)
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İlber ŞİYAK

SELANİK 
MÜBADELESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkin-
likleri kapsamında Çanakkale’nin Küçük-
kuyu Beldesinde Belediye Başkanı Cengiz

Balkan’ın himayelerinde düzenlenen Yrd. Doç.
Dr. Türkan Başyiğit  ve benim konuşmacı olarak
katıldığımız ” Cumhuriyet – Mübadele – Göç ”
konulu Panel etkinliğinde  1920 — 1924 yılında
Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri arasında im-
zalanan Büyük Mübadele Göç Anlaşması ve Ru-
meli’den Anadolu’ya gerçekleştirilen ve benim de
Göçmen olarak yaşadığım Göç gerçeği konusunu
Küçükkuyu halkıyla paylaştım.
Küçükkuyu Beldesi Mübadillerin ilk geldikleri
kent. Küçükkuyu sahilinde sizi “Mübadil Ailesi ”
Heykeli karşılar. Cumhuriyet Değerlerine sıkıca
bağlı, ileri görüşlü, modern ve kültürlü Mübadil
kardeşlerimizin yaşadıkları bu cennetten bir köşe
olan şirin Beldenin güzel insanlarına ve Belediye
Başkanı Cengiz Balkan’a şükranlarımı sunuyo-
rum. Dilerseniz, yaptığım konuşmanın kısa bir
özetini sizinle paylaşayım…

MÜBADELE VE MÜBADİLLER 
GERÇEĞİ

Kendisi de Mübadil Göçmeni olan, Ayvalık’lı Şair
Hikmet Esen, yazdığı bir şiirinde Mübadeleyi bize
şöyle anlatıyor:

“Kim ne derse desin.
Sinsice olmadı gidişleri.
Ne kurşun, ne ölüm.
Yürüdüler usulca.
Yakıp gölgelerini.
Ümitler Mübadil türkülerle dudaklardan
Savrulurken rüzgâra.
Karşılarında derya, irili ufaklı bir tutam ada.
Ve… Gökyüzünden dökülen yıldız kırıntıları kaldı
avuçlarında.
Ne mal, ne mülk.
Bir yangındı özgürlük. ”

Evet; Bir yangındı Özgürlük! Balkan Göçmenleri-
nin içindeki yangın Türkiye Cumhuriyeti’nin va-
roluş nedenlerinden biridir.*
Evet; Bir yangındı Özgürlük! Bir yangın yeri gi-
biydi Selanik! Gemilerde ölen bebekler, Solan
umutlar! Gökyüzüne ulaşan ağıtlar! Salgınlardan
telef olan insanlık! Allah’ım, böyle acıları bir daha
aziz milletime yaşatma! Zira; Rumeli Türklerinin
çekmedikleri çile, acı, zulüm ve soykırım kalma-
mıştır. Selanik Limanından Anadolu’ya Mübadil
taşıyan gemilerin birinde, Birbirlerinden sonsuza
dek ayrılan iki sevgilinin ve, birbirlerinden ayrılan
göçmenlerin sılaya olan hasretlerini anlattıkları ve,
bizlerin de Selanik Türküsü olarak bildiğimiz o
hüzünlü aşkı anlatan “Bir fırtına tuttu bizi” adlı
türküyü yakarlar. Bu türkü o günlerden bu günlere
kadar dilden dile söylenir oldu.

BİR FIRTINA TUTTU BİZİ

Bir fırtına tuttu bizi, Derya’ya kardı.
O bizim kavuşmalarımız a yârim, Mahşere kaldı. 
Yeni Cezve, Yeni Cezve, Kaynar kaynamaz oldu.
Nazlı yârimin dilleri a yarım, Söyler söylemez
oldu. 
Mahpushanede ya yata, Her yanlarım çürüdü.
Pencereden baka baka a yârim, Ela gözler sü-
züldü.

Evet… Nice kavuşmalar mahşere kaldı! Nice ela
gözler, pencerelerden geride bırakılan Vatan top-
raklarına baka baka süzüldüler. Nice diller, çekilen
sefaleti söyler söylemez oldu! Bu gün ” Mübadele
” sözcüğünü ve gerçek anlamını acaba kaç kişi
tam olarak biliyoruz? Kaç kişi o yıllarda yaşanan-
lardan haberdar? Bazılarına göre “Mübadele ” kar-
şılıklı göç ve takas anlamına geliyor. Soruyorum
sizlere; “Mübadele ” sadece göçmenlerin takas
edilmesi midir? Tabii ki hayır!!!   “Mübadele
“demek; Baskı, İşkence, Zoralım, Hastalık, Salgın,
Sürgün, İskeleden uzakta ip ile tırmanılan Gemi-
ler. Anadolu’ya umuda giden Vapurlar. Yeni coğ-
rafyalar, Yeni topraklarda çiftçilik. Doğduğu
topraklara hasret, Yeni komşuluklar. Hor görül-
meler ve Hakaretler demektir… “Mübadele “,
Türk ve Yunan Hükümetleri arasında imzalanan
Nüfus değişimi sözleşmesidir. Türk Milleti, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs
1919 ile 9 Eylül 1922 tarihleri arasında “Kurtuluş
Savaşı”nı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin
sınırları 24 Temmuz 1923 yılında çizilerek kabul
edildi.  İsviçre’nin Lozan Şehrinde İsmet İnönü ve
Venizelos bir araya gelerek Anadolu’da Türk Te-
baası olarak yaşayan Ortodoks Rumlar ile Yuna-
nistan’da yaşayan Türklerin, karşılıklı olarak yer
değiştirmeleri konusunu görüşerek 30 Ocak 1923
tarihinde “Mübadele ” anlaşması iki ülke arasında
imzalanarak kabul edildi. Bu anlaşmaya göre;
Türkiye’den 200 bin Ortodoks Rum Yunanistan’a,
Yunanistan’dan da 400 bin Müslüman Türk karşı-
lıklı olarak yer değiştireceklerdi. ” Mübadele “:
göçü tamamen deniz yoluyla gerçekleşmiştir. Mü-
badillerin toplam sayıları pek çok değişik rakam-
lara rastlanmaktadır. 51 Vilayette toplam 99 bin
709 Aile ve 38 bin 243 kişi olarak kaydedilmişler-
dir**. Bu “Mübadele” anlaşmasıyla Anadolu’ya
gelen göçmenlere “Mübadiller” denilmiştir. Ara-
dan uzun yıllar geçmesine rağmen, Mübadillerin
doğdukları topraklara olan hasretleri hiç bir zaman
dinmedi… Selanik’ten akılda kalanlar; Mübadele,
Göç, Acı, Gözyaşı, Sürgün ve Hasret…

Not: Bu konuda daha detaylı bilgileri benim yaz-
dığım
“Saruhan’dan Rumeli’ye Gönül Köprüleri ” isimli
kitabımda okuyabilirsiniz.
Tüm Mübadillere Selam Olsun.

Estergon Kalesi (Esztergomi Várszínház), Budapeşte’nin 60 kilometre kuzeybatısında ve
Tuna Nehri kıyısında yer alıyor. Tuna Nehri'ni kuşbakışı gören manzarası ile Macaristan-
Slovakya sınırına hakim bir tepede bulunan kale, stratejik öneminin yanı sıra Macar Kral-
lığı'nın idari ve dini merkezi olması nedeniyle Macaristan tarihinde özel bir yere sahip
A.BUĞRA TOKMAKOĞLU
KEŞFETSEK

Osmanlı İmparatorluğu'nun o dö-
nemde Avusturyalıların yöneti-
minde olan kaleyi 1543 yılındaki

fethiyle birlikte imparatorluğun Avru-
pa'nın en batısındaki topraklarından bi-
rine dönüşen Estergon Kalesi,
Osmanlıların kaleyi teslim etmek zo-
runda kalması nedeniyle türkülere konu
olan bir mekan.
Tarihi geçmişi 10. yüzyıla uzanan kale,
1241’deki Moğol istilasına kadar Macar
Krallığı’nın idari ve dini merkezi olmuş
bir yapı. Bu yönüyle Macar tarihinde de
özel bir yeri bulunan kale, 140 yıldan
fazla Osmanlı hâkimiyetinde kalmış.
Kale, Budapeşte’den Tuna Nehri bo-
yunca Szentendre ve Visegrád’ı geçtiği-
nizde, şahane manzaralar eşliğinde
ulaşabileceğiniz Estergon (Esztergom)
kentinde yer alıyor. Macaristan’ın eski
başkenti olan şehir, kalenin haricinde
pek çok tarihi yapıyı da barındırıyor.

KALENİN TARİHİ

Tuna Nehri kıyısında, başkent Budapeş-
te’nin 60 kilometre kuzeybatısına düşen
Estergon, Komârom yönetim biriminin
sınırları içerisinde. 1950’lerden sonra
hızlı bir endüstrileşme sürecine giren
kent, günümüzde Estergon Kalesi başta
olmak üzere 1828’de yapılan katedral
Estergon Bazilikası ile turistik bir bölge
konumunda.
Tuna Havzası’nda askeri ve ticari açıdan
önemli bir noktada bulunan ve Roma
döneminde kurulan Estergon şehri, 10
ile 12. yüzyıllar arasında Macar Kral-
lığı’nın başkentlik yapmış. Kral IV.
Bella’nın başkenti Budin’e taşımasından
sonra bile önemini yitirmeyen kentin
Türklerle tanışması 1526’da Budin’i alan
Kanuni Sultan Süleyman döneminde
gerçekleşmiş.
Kanuni’nin Viyana üzerine yürüyüşü sı-
rasında kale savaşılmadan sunulmuş
olsa da 1531’de bölgede etkin olmak is-
teyen Habsburglar tarafından kale tek-
rar ele geçirilmiş. 1543’ten sonra
Osmanlı ve Avusturya arasında el de-
ğiştiren kale, 1606’da imzalanan Zitva-
torok Antlaşması ile Osmanlı
topraklarına yeniden katılmış.
Yenilgiyle biten İkinci Viyana Sefe-
ri’nden sonra Avusturya güçleri tarafın-
dan kuşatılan kale, Osmanlılar
tarafından teslim edilerek Estergon’da
140 yıl süren Osmanlı egemenliğini sona
ermiş. Kent 1867’de ise Avusturya-Ma-
caristan İmparatorluğu’na bağlanmış.

KALEDE YAPILACAKLAR

İçi kadar tepesinden izlenen Tuna Nehri
manzarasıyla büyüleyici olan Estergon
Kalesi, Türk ve Macar tarihi açısından
ayrı bir yere sahip. Girişi, avlusu ve sur-
larıyla 12. yüzyıldan bu yana tarihe ta-
nıklık eden kalenin üzeri camla
örtülmüş temellerini görebiliyorsunuz.
Kalenin en tepesine çıktığınızda ise kar-
şılaşacağınız Tuna Nehri manzarası ve
Slovakya toprakları gerçekten inanıl-
maz.
Osmanlı zırhları, kılıçları ve tüfeklerine
dek pek çok tarihi anıyı simgeleyen ob-
jeleri bulabileceğiniz Savaş Müzesi de
kalenin içerisinde, ancak bu bölümde
fotoğraf çekmek yasak. Estergon Ka-

lesi’nin en güzel fotoğraf karelerini ya-
kalamak için yapılacak en doğru şey
Slovakya’nın sınır kenti Štúrovo’ya geç-
mek. Buradan inanılmaz bir Tuna ve
kale manzarası göreceğinize emin olun.

İki ülkeyi birbirine bağlayan Mária Valé-
ria Köprüsü ile karşıya geçebilir, bura-
dan da güzel kareler yakalayabilirsiniz.
Biri yürüyüş diğeri rehberli tur bileti
olmak üzere iki tür biletle gezebileceği-

niz Estergon Kalesi’nde yürüyüş bileti
alırsanız, yalnızca ana açık alanı, kalıntı-
ların olduğu mahzeni ve silah salonunu
görüyorsunuz. Diğer yandan, yaklaşık
bir saat süren rehberli tura katıldığı-
nızda ise kalenin diğer bölümlerini de
gezme imkânınız var.

ESTERGON TÜRKÜSÜ

Estergon Türküsü, 1595 yılında Osman-
lıların kaleyi teslim etmek zorunda kal-
ması üzerine yazılmış, içli bir türkü.
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1543’teki
fethinden yaklaşık 50 yıl sonra Leh, Çek
ve İtalyanlardan oluşan 80 bin kişilik
haçlı ordusu tarafından kuşatıldığında,
Estergon Kalesi'nde yalnızca beş bin
Türk askeri bulunuyordu. Hiçbir şe-
kilde yardım alma ihtimali bulunmayan
kale muhafızı Kara Ali Bey’in 'Biz Ru-
meli gazileriyiz; kelle verir kale verme-
yiz!' sözüyle kuşatma uzadı.
Kuşatmanın uzaması ve düşman asker-
lerini yöneten kumandanların kendi yö-
netimlerindeki askerleri kırbaçlamaya
başlaması üzerine Kara Ali Bey, 'Şu
mel'un kumandan yere düşürülürse
kâfir askerlerinin hepsi geri dönecektir.
Kim onu vurursa kendisine dilediği ve-
rilecektir!' dedi. Bu söz üzerine bir asker
düşman kumandanı öldürdü ancak Es-
tergon Kalesi Kumandanı Kara Ali Bey
de şehit oldu.
Kalede kıtlık ve susuzluğun başlaması
ve yeniçerilerin ayaklanmasıyla kale
düştü. Aralarında Anadolu Beylerbeyi
Lala Mehmet Paşa'nın da bulunduğu
esirler Tuna Nehri’ndeki gemilere bindi-
rilerek Vişegrad'a götürüldüler. Bu acıyı
nesilden nesile aktaran Estergon Tür-
küsü böyle doğdu.

Estergon Kalesi subaşı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak

Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım
Estergon Kalesi subaşı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kâfir bayrağını burcuna asar
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Bu ateşle yanar kara bahtlıyım

Estergon Kalesi subaşı kale
Göklere ser çekmiş burçları hele
Biz böyle kaleyi vermezdik ele
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Estergon'u vermiş kara bahtlıyım.

Pes etmeyen, baş vezirlik ve kumandan-
lık görevine tayin edilen Lala Mehmet
Paşa, kalenin elden çıkışından 10 yıl
sonra bir kez daha Estergon’u kuşattı ve
ele geçirdi. Bu tarihten itibaren 78 yıl
daha Osmanlı hudut boylarının müda-
faa eden Estergon Kalesi, 1683’te tama-
men Türk egemenliğinden çıktı.
Macar ve Osmanlı tarihinde önemli bir
yere sahip olan Estergon Kalesi, hem
zengin tarihi geçmişi hem de eşsiz
manzarasıyla Macaristan gezilecek yer-
ler arasında bulunuyor. Orta Avrupa
turlarının uğrak noktalarından biri olan
kaleye kadar gelmişken Estergon Bazili-
kası'nı ve Tuna Nehri üzerindeki köprü-
den geçerek Slovakya’ya da uğramayı
unutmayın.

www.egetelgraf.com sitesin-
den alınmıştır…

Osmanlı’nın batıdaki
son kalesi: ESTERGON

Estergon Bazilikası

Estergon Kışlası

Estergon Kalesi (Havadan)

Tuna Nehri’nden manzarası
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, salgın ile mücadele
den Balkan ülkelerinden
Kuzey Makedonya, Karadağ,

Sırbistan, Bosna Hersek ve
Kosova'ya askeri kargo uçağıyla
maske, tulum ve tanı kiti gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatı ile Balkan ülke-
leri için maske, tulum ve tanı kiti
gönderildi. Sağlık Bakanlığı’nın
hazırladığı sağlık malzemeleri, Milli
Savunma Bakanlığı’nı işbirliği ile
A400M askeri kargo uçağıyla Kuzey
Makedonya, Karadağ, Sırbistan,
Bosna Hersek ve Kosova'ya Ankara
Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan
gönderildi. Kargo paketleri üzerinde
Türkiye ve yardım gönderilen ülke-
lerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın,
'Ümitsizliğin ardında nice ümitler
var, karanlığın ardında nice güneş-
ler var' sözleri yer aldı. Kargo kutu-
larının üzerinde, 'Türkiye'den sevgi-
lerle' notu da koyuldu. Uçak yardım
malzemelerinin dağıtımında, önce
Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a,
ardından Saray Bosna, Karadağ,
Üsküp ve Priştine'ye giderek malze-
meleri teslim etti. 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bazı
Avrupa ülkelerinin Balkanlar’la ilgi-
li tek hedefi Türkiye’nin etkisini kır-
mak üzerine kuruluydu. Virüs salgı-
nıyla ilgili olarak Balkanlar’ın ihti-
yacı olduğunda hiçbiri ortada
görünmüyor. Türkiye ise Balkan
ülkelerine en zor zamanda yardım
ulaştırıyor” dedi. AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, Türkiye’nin Balkan
ülkelerine yaptığı yardımlar ve
Avrupa ülkelerinin bu süreçteki
tutumuna ilişkin sosyal medya
hesabından açıklama yaptı. Çelik,
“Çok kez duymuşumdur, AB bün-
yesinde pek çok siyasetçi,
'Türkiye’nin Balkanlar’da artan
nüfuzunu engellemek gerekir' derdi.
Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağ-

larını bilmeyen bir siyasi cehaletle
konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı
kendi haline terk ettiler. Türkiye ise
orada. Bazı Avrupa ülkelerinin
Balkanlar’la ilgili tek hede-
fi Türkiye’nin etkisini kır-
mak üzerine kuruluydu.
Virüs salgınıyla ilgili olarak
Balkanlar’ın ihtiyacı oldu-
ğunda hiçbiri ortada
görünmüyor. Türkiye ise
Balkan ülkelerine en zor
zamanda yardım ulaştırı-
yor. Türkiye’nin tek başına
yaptığını, AB ne İtalya ve
İspanya için ne de Balkan
ülkeleri için yapabildi.
Türkiye, bütün boyutlarının yanı
sıra köklü ve güçlü bir Avrupa dev-
leti olarak Avrupa coğrafyasının
teminatı olduğunu gösteriyor.
Türkiye olmadan Avrupa tanımla-
namaz. Güçlü Avrupa devletlerin-
den birinin uçağının İtalya,
İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek,
Karadağ, Kuzey Makedonya ve
Kosova’yı dolaştığı görülmedi.
Türkiye ise insani dayanışma adına

her yerde bayrak gösteriyor.
Türkiye, insani dayanışma, tarihi
bağlar, bölgesel ve küresel sorum-
luluk adına tek başına kıta düze-

yinde bir sorumluluk icra
ediyor. NATO dayanışması
adına örnek gösterilebile-
cek tek ülke de Türkiye.
Bir kere daha küresel vic-
danın kalbi Türkiye’de atı-
yor. Dostlarımız ve mütte-
fiklerimiz Türkiye’ye
teşekkür ederken, içimiz-
deki hastalıklı zihniyet
ülkemizi kötülemek için
yarışıyor. Türkiye aleyhine
propaganda bu zihniyetten

türüyor. Türkiye’ye kötülük
yapma yarışı bunların tek duygu-
su haline gelmiş durumda. Bu
küresel afete karşı vatandaşımızı
korumak için çok boyutlu tedbirle-
ri uygulamaya devam ediyoruz.
Aynı zamanda kardeşlerimize,
dostlarımıza, müttefiklerimize de
ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak,
hayata sarılarak, birbirimize sahip
çıkarak bugünler de geçecek.

Geriye gurur verici iyiliklerle anı-
lanlar ve kötülükleriyle baş başa
olanlar kalacak” dedi. 

‘DAYANIŞMAYA DEVAM’

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, "Balkan halk-
ları ile yakın dostları olarak bu
kara günlerde dayanışma içerisin-
de olmaya devam edeceğiz." ifade-
sini kullandı. Kurtulmuş, Twitter
hesabından Türkiye'nin korona
virüs salgınına karşı mücadeleye
destek amacıyla Balkan ülkelerine
gönderdiği tıbbi yardımlar ve
Avrupa ülkelerinin bu süreçteki
tutumuna ilişkin değerlendirme-
lerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Balkan halkları ile yakın dostları
olarak bu kara günlerde dayanış-
ma içerisinde olmaya devam ede-
ceğiz. Türkiye'nin Bosna Hersek,
Karadağ, Kuzey Makedonya,
Kosova ve Sırbistan'a yaptığı yar-
dımlar iyi günde olduğu kadar
kötü günde de dost olduğunun
açık göstergesidir." (AA).”

Romanya'daki Türk iş adamlarından
Bükreş Belediyesi’ne yardım eli…

Avrupa pandemi ile mücadelesinde Balkan ülkelerine sırtını döner-
ken Türkiye sağlık malzemeleri dolu uçaklarla yardıma koştu

Bilindiği gibi, taşınmazla ilgili
her türlü tapu işlemleri ve
tescil işlemlerinin yapılması

ile devletin sorumluluğu altındaki
tapu sicillerinin muntazam bir
biçimde tutulması Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından yerine
getirilmektedir. Maliye Bakanlığı ise
devlet alacaklarının tahsilini sağla-
mak ve bu konuda gerekli tedbirleri
almakla görevlidir. Tapuda yapıla-
cak işlemler sırasında mali yönden
dikkat edilecek bazı hususları burada
sizlerle paylaşmak istiyoruz;

1. Tapu müdürlükleri, alım-satıma
konu bütün gayrimenkulleri ayrıntılı
bilgileriyle gayrimenkulün harcı esas
tutulan değerini ve özelliklerini gelir
idaresine düzenli bir biçimde ilgili
alım-satım formları ile bildirmekte-
dir.

2. Gelir İdaresi, tapu idaresinden
başkaca diğer kurumlardan (gerçek-
tüzel) düzenli bir bilgi elde etmekte-
dir.

3. Tapu idaresi, alım-satıma konu
harçlar ile ilgili olarak gayrimenkul
devir ve iktisaplarında tapu harcı,
emlak vergisi değerinden az olma-
mak üzere, beyan edilen devir ve
iktisap değeri üzerinden hesaplanır.
Bu bedel en düşük olarak, devredi-
len gayrimenkulün emlak vergisi
değeri olabilecek ancak; gerçek
devir bedelinin emlak vergisi değe-
rinden fazla olması halinde ise, tapu
harcının bu gerçek devir bedeli üze-
rinden hesaplanarak ödenmesi gere-
kecektir.

4. Gayrimenkullerin devrinde öde-
nilmesi gereken harcın ölçüsü; devir
eden ve devir alan için ayrı ayrı
olmak üzere devir bedeli üzerinden
binde yirmidir. 

5. Tapu harcı noksan yatırıldığı tak-
dirde, aradaki fark üzerinden hesap-
lanan harç miktarı ikmalen veya
resen tarh edilerek hem alıcıdan ve
hem de satıcıdan tahsil edilir. Ayrıca
her iki tarafa da vergi ziyaı cezası
vergi dairesi tarafından tebliğ edilir. 

6. Taşınmazın kredi ile alınması
halinde yine tapu harcı gerçek devir
bedeli üzerinden ödenecektir. Devir
bedelinin bir kısmı banka kredisi ile
bir kısmı ise nakit ya da banka hava-
lesi ile ödenmesi halinde bu şekilde
ödenen tüm miktarların toplanması
ve bu toplam üzerinden harç öden-
mesi gerekir. 

7. Müteahhitlerden alınan konut için
eksik fatura tanzim edilmesi halinde
ise durum nedir? Bu gibi durumlarda
satın alınan konutlar için ödenecek
toplam bedelden daha düşük bir
bedelli fatura düzenlense dahi, tapu
harcının gerçek satış bedeli üzerin-
den hesaplanarak ödenmesi gereke-
cektir.

8. Sene içerisinde sık sık konut alıp
satanlar mutlak surette bu işi vergi
dairesine bildirmek zorundadır.
Mutad bir meslek olarak gayrimen-
kul alım-satımı işlerini yapanlar
vergi dairesine gerçek usulde gelir
vergisi mükellefiyetini tescil ettir-
mek zorundadır. Bu gibi kimseler,
aylık KDV, muhtasar ve yıllık gelir
vergisi beyannamesi vermesi zorun-
dadırlar. 

9. İcra dairelerinde yapılan, her türlü
gayrimenkul satışları mesken satışla-
rı yüzde 1 oranında KDV ‘ye tabii-
dir. (konutun 150 metrekareyi geç-
memesi zorunludur.)

10. Sene içerisinde ikiden çok gayri-
menkul satışı yapılmamış ise; gerçek
usulde gelir vergisi kaydı açtırılma-
sına lüzum yoktur. Alış-satış farkı
üzerinden ertesi yıl arizi kazanç
nedeniyle Mart ayı içerisinde yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilmesi
yeterli olacaktır.

Nazlı Gaye ALPASLAN

TAPU 
İŞLEMLERİNİN 

VERGİSEL YÖNÜBalkanlar’a Türkiye’den
korona ile savaş yardımı

NATO'dan Türkiye'nin
yardımına övgü geldi

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO, Türkiye'nin Balkan
ülkelerine yaptığı yardım-
lara ilişkin, "Türk inisiyati-

fi, müttefiklerin Kovid-19 pande-
misiyle mücadelesinin en son örne-
ğidir." değerlendirmesinde bulun-
du. NATO'dan yapılan yazılı açık-
lamada, Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-
19 ile mücadele kapsamında Kuzey
Makedonya, Karadağ, Bosna
Hersek, Sırbistan ve Kosova'ya
tıbbi malzeme sağlandığı belirtildi.
Maske, tulum ve test kitlerinden
oluşan malzemelerin Ankara'daki

Etimesgut Hava Üssü'nden Türk
Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir askeri
uçakla gönderildiğine değinilen
açıklamada, kargoların üzerinde
Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin
ardında nice ümitler var.
Karanlığın ardında nice güneşler
var." sözünün yer aldığı kaydedil-
di. Açıklamada, Kuzey
Makedonya, Karadağ ve Bosna
Hersek'in NATO'nun Avrupa-
Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon
Merkezi (EADRCC) aracılığıyla
yardım talebinde bulunduğu anım-
satılarak, "Türk inisiyatifi, mütte-
fiklerin Kovid-19 pandemisiyle
mücadelesinin en son örneğidir."
ifadeleri kullanıldı. (AA)

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın salgınla mücadelesine destek
amacıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği
öncülüğünde ve Türk İşadamları

Derneği’nin (TİAD) desteğiyle Bükreş Belediyesi’ne
yardım malzemeleri verildi. Türkiye'nin Bükreş
Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Belediye
Başkanı Gabriela Firea, TİAD Başkanı Güven
Güngör ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı
Bükreş'teki Arena Stadyumu'nda düzenlenen
törenle malzemeler teslim edildi. Bükreş Belediye
Başkanı Firea, yaptığı konuşmada, kısa süre önce
çok sayıda büyükelçiliğe, Kovid-19 salgınıyla

mücadelede başkentteki hastaneler için birçok mal-
zemeye ihtiyaç duyduklarını belirten yazı gönder-
diklerini söyledi. Büyükelçisi Aramaz aracılığıyla
Türkiye’nin bugün büyük bir yardımla yanlarında
bulunduğunu belirten Firea, aralarında tıbbi malze-
meler, mobilya ve beyaz eşyanın da olduğu 33 bin-
den fazla ürün bağışlandığını anlattı. Aramaz, zor
günlerden geçildiğini, bu süreçte en önemli unsu-
run dayanışma olduğunu dile getirerek, Türkiye ve
Romanya’nın Kovid-19'la mücadele kapsamında
tedbirleri erken aldığını kaydetti. TİAD Başkanı
Güngör de yapılan yardımın sadece bir başlangıç
olduğunu belirterek, salgınla mücadelede
Romanya'nın yanında olduklarını ifade etti. (AA).
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oya BiÇiCi

BÜYÜK idEALLERi
oLMALI iNSANIN Ki;

CANLANSIN

Akıntıya kapılmış gibi yürü-
yen, donuk, ifadesiz yüzlü
insanların sayısı ne çok,

sizin de dikkatinizi çekti mi?
Belki de siz de o insanlardan biri-
siniz, hiç düşündünüz mü? Ger-
çekten ruhu yokmuşcasına, zombi
gibi insanların var olduğunu gör-
mek oldukça ürkütücü. Gencecik
insanların bile yüzündeki bitkin
ifadeyle iki adım atmaktan aciz
olması endişe veriyor. Bunun se-
bebi üzerinde durmamız gereken;
televizyon kanallarındaki sadece
vakit öldürmeye yarayan diziler
ve yarışma programları. Hani şu;
çok yavaş ilerletilen diziler, daki-
kalarca “kutudaki büyük mü
küçük mü” düşündürtülüp kutu
açılmadan önce de dakikalarca
reklam arası yayınlanan yarışma
programları…..

SÜREKLİ NARKOZ

Evet, tüm dünyada insanlar
medya kanalıyla adeta sürekli
narkoz verilerek uyutuluyor.
Bunun sonucunda yaşam enerji-
sini kaybederek bitkin düşmüş,
dizilerde işlendiği kadarıyla sı-
nırlı küçük hedefleri olan, yal-
nızca kendi dertlerine odaklı
insanlar oluşuyor. Tüm insanları
bu şeytani tuzaktan kurtarmak
için hepimize görev düşüyor.
Uyanmış olan herkes çevresine,
ülkemizde ve dünyada yaşanan-
ları, terör vahşeti nedeniyle zor
durumda olan insanları anlatmak
durumundayız. Dünyada sistemli
şekilde yaygınlaştırılan, şiddetin
kaynağı nefret kültürüne karşı,
tüm dünyada sevgiyi, affedici ol-
mayı, hoşgörülü olmayı yaygın-
laştırmalıyız. İnternetin, sosyal
medya ağlarının varlığını düşü-
nürsek, barışı sevgiyi insanlara
anlatmanın çok zor olmadığını
görebiliriz.
Amerikan Kalp Birliği’nin yeni
yayınladığı araştırmaya göre; ha-
yatta bir amacı olan insanların
kalp hastalıkları ve felç riskine
karşı daha dirençli olduğu tespit
edilmiş. Yaşamak için bir amaca
sahip olmanın ve bunun için gay-
ret etmenin kalbimizi koruduğu
ve bizi hayatta tuttuğunu açıkla-
yan Kardiyog Dr. Randy Cohen;
sağlığımız için kendimize neden
yaşadığımızı ve bu hayattaki ama-
cımızı sormamız gerektiğini de
ekliyor. Konuyla bağlantılı bir
diğer önemli tespit; depresyon ve
endişenin kalp hastalıklarını art-
tığı, olumlu düşünmenin ve sos-
yalleşmenin ise kalp hastalıklarını
azalttığıdır. Gerek sağlıklı bir
birey olmak gerekse de manevi
tatmin yaşamak için hayatta bir
amaç edinmenin öneminin bilim-
sel bir gerçek olduğunu görmüş
olduk. O zaman yalnızca ufku
dar, dünyası küçük insanların ye-
terli görüp amaç edineceği küçük
hedeflerle yetinmeyelim. Daha
fazlasına odaklanalım. Dünyadaki
tüm çocukların şen kahkahalar at-
ması, hiçbir ayrım olmadan kadın
erkek tüm insanların mutlu, hu-
zurlu olması için çabalayalım.

Almanya, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya
muhtaç 50 mülteci çocuğu gelecek hafta ülkeye getirecek

Almanya, Yunanistan'dan 50 
sığınmacı çocuk kabul edecek 

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Süzer Grubu bünyesinde faali-
yetlerine devam eden ve Hır-
vatistan bankacılık

sektöründe istikrarlı bir büyüme
grafiği yakalayan KentBank’ta,
Yönetim Kurulu Başkanlığı gör-
evine Hasan Ecesoy getirildi. Ece-
soy, Mart ayı itibariyle de Grubun
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve aynı zamanda İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak görevine
başladı. Süzer Grubu bünyesine
2011 yılında katılmasıyla birlikte

Hırvatistan’da finans ve bankacı-
lık alanında hızla büyüyen Kent-
Bank’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığı koltuğuna Hasan Ece-
soy getirildi. Bankacılık ve finans
alanında oldukça deneyimli bir
isim olan Ecesoy, Mart ayı itiba-

riyle Süzer Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve aynı za-
manda İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı görevini de üstlendi.
Süzer Grubu CEO’su Sami Çakır,
Hasan Ecesoy’un kendi bünyele-
rine katılmasından büyük mem-
nuniyet duyduklarını belirterek,
Grubun Yönetim Kurulunu
önemli bir atamayla güçlendirdi-
ğini söyledi. Türkiye’de bankacı-
lık sektöründe önemli başarılara
imza atan Hasan Ecesoy’un önü-
müzdeki dönemde KentBank’ın
da Hırvatistan’daki büyüme viz-
yonuna liderlik edeceğini kay-
detti. Çakır, KentBank’ın Hasan
Ecesoy liderliğinde dijital bankacı-
lıkta yenilikçi uygulamaların ad-
resi olacağını sözlerine ekledi. 

Atina'da evsizlerin korona tehlikesi 
Yunanistan'da halk korona

virüs nedeniyle evlerine
kapanırken, başkent

Atina sokaklarında yaşayan çok
sayıda evsiz salgına maruz
kalma riski taşıyor. Ülkede ya-
şanan ekonomik durgunluğun
ardından sayıları oldukça yük-
selen evsizler, hijyen kurallarına
uyulmasının mümkün olmadığı
cadde ve sokak kenarlarında
yaşamak zorunda kalıyor.
Önemli noktalarında koronavi-
rüsten korunmak için ''evde
kal'' sloganının yazılı olduğu
başkentin sokaklarını mesken
tutan evsizlerin dramı, adeta
''hangi evde'' sorusunu gelip ge-
çenlerin yüzlerine çarpıyor. İs-
minin açıklanmasını istemeyen
bir evsiz, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, parmağıyla
Atina'nın en önemli meydanla-
rından Klathmonos'da kaldığı
bankı göstererek, ''Benim gide-
cek bir yerim, kalacak bir evim
yok. Evim burası.'' dedi. Yakla-
şık 1 yıldır sokaklarda yaşadı-
ğını belirten evsiz, "Her yerde
'evde kal' sloganını görüyorum.
Sürekli ellerimizi yıkamamız
gerektiği söyleniyor. Bizim bu

hijyen kurallarına uymamız
mümkün değil. Duş almayalı
neredeyse bir ay oldu. Sadece
başımı şu gördüğünüz çeşmede
soğuk su ile yıkayabiliyorum.''
ifadelerini kullandı. Aynı mey-
danda kalan başka bir evsiz ise

mülteci olduğunu söyledi.  Bazı
sebeplerden dolayı göçmen
kamplarına kabul edilmediğini
anlatan evsiz, ''Ben zaten bu-
rada yaşamak istemiyorum. Al-
manya'ya gitmek istiyorum''
diye konuştu. (AA)

BERLiN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Almanya, Yunan adalarındaki
kamplarda yaşayan koru-
maya muhtaç 50 mülteci ço-

cuğu gelecek hafta ülkeye
getirecek. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü
Steve Alter, düzenlediği basın top-
lantısında, Bakanlar Kurulunda, İç-
işleri Bakanı Horst Seehofer'in
önerisi üzerine Yunanistan'dan ilk
etapta 50 mülteci çocuğun ülkeye
getirilmesinin kabul edildiğini söy-
ledi. Daha önce koalisyon partileri-
nin de 14 yaş altında 50 çocuğun

ülkeye kabul edilmesi konusunda
anlaştığını ifade eden Alter, çocuk-
ların gelecek hafta Almanya'ya ge-
tirileceğini kaydetti. Alter,
çocukların 14 gün Aşağı Saksonya
eyaletinde karantinaya alınacağı,
ardından eyaletlere dağıtılacağı bil-
gisini paylaştı. Bu kararın aylardır
tartışıldığına vurgu yapan Alter,
Avrupa Birliği’nde (AB) bazı ülke-
lerin Yunanistan’dan 1000 ila 1500
arasında çocuğu kabul etmeyi taah-
hüt ettiğini, Almanya’nın da bu
bağlamda 300 ila 500 sığınmacı ço-
cuğu ülkeye getireceğini dile ge-

tirdi. Alter, "Almanya'nın neden
daha fazla çocuk almadığına" iliş-
kin soruya da şimdilik 50 çocuk
için gerekli dosyaların hazır ol-
duğu cevabını verdi. Dışişleri Ba-
kanı Heiko Maas da özel bir
televizyon kanalına yaptığı açıkla-
mada, birçok AB ülkesinin söz ver-
mesine rağmen korumaya muhtaç
çocukları almadığına işaret ederek,
"Şu an biz ve Lüksemburg çocuk-
ları almaya hazırız." dedi. Maas,
diğer ülkelerin de kısa zamanda
kendilerine katılmalarını ümit etti-
ğini kaydetti. (AA)

Şafak SoL

Kovid – 19
info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Yaşamı devam ettir… İşte, güç olan
şey budur. Ümitlerin kaybolduktan
sonra bile dövüş. İşte oyun budur!

Üzgünüz ve şaşkınız…
Bir yanda her günün sonunda güncellenen
enfekte, yoğun bakım ve can kaybı sayıları,
diğer yanda salgın sonrası oluşacak ekono-
mik ve sosyal hayattaki belirsizlik…
İlerleyen süreçte bu sorunları çokça konuşa-
cağız…
Bu hafta vurgulamak istediğim konu; Hükü-
met’in, korona virüs pandemisiyle mücade-
lede ekonomik ve sosyal alanlarda yeni
kararlar içeren hazırladığı 62 maddelik tas-
lak…
İş Kanunu’na eklenecek geçici madde ile iş-
çinin sözleşmesi üç ay süreyle fesih edileme-
yecek. Son dönem yaklaşık 6 milyon insanın
gelirini kaybettiği Türkiye’de işten çıkarmak
yasak yani. Bir nevi geçici istihdam güven-
cesi… Tabii bu yasağın süresi Cumhurbaş-
kanı’nın inisiyatifine bağlı. Süreyi altı aya
kadar da uzayabilir. Yasak boyunca işveren
işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu süre zar-
fında çalışana, İşsizlik Fonu'ndan günlük
39.24 lira ödeme yapılacak. Aynı tutar, 15
Mart’tan sonra işten çıkarılan ve yasal olarak
işsizlik maaşı almayanlara de verilecek.
Yeni torba yasa teklifinin özeti bu…
Emeğinden başka sermayesi olmayan emek-
çilerin işsiz kalması, maaşlarının ödeneme-
mesi elbette kabul edilebilecek bir durum
değil.
Sağlık ve estetik sektöründe uzun yıllardır
hizmet veren bir işveren olarak hemen söyle-
yeyim; karar doğru…
Ancak geç kalındı!
Atılması gereken adımlar Türkiye’de ilk va-
kanın görüldüğü 11 Mart tarihinde ya da
daha önce atılsaydı çok daha iyi olurdu.
Böylelikle çalışanlar işlerini kaybetmeyebi-
lirlerdi.
Gerek sağlık, gerekse ekonomik alanlarda
alınan ‘parça parça’ tedbirler de palyatif bir
çözüm olmaktan öteye geçemiyor.
100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kal-
kanı’ paketi ile ilgili geride bıraktığımız ay
‘Korona virüsü boğuyor’ başlıklı yazımda
bir değerlendirme yapmış, paketin gelir kay-
bını giderecek şekilde genişletilmesi gerekti-
ğini dile getirmiştim.
Ne mi yapılmalı?
Genç girişimcilere yol göstermeye çalışan
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi ola-
rak öncelikle ‘yetersiz’ bulduğum bu paket
en az 500 milyar liraya çıkarılmalı. Vatan-
daşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilip
küçük ve orta ölçekli işletmeleri ayağa kaldı-
racak hamleler yapılmalı. Kaynak yöneti-
mini elinde bulunduranlar ‘hamle’ dediğim
bu tedbirleri hayata geçirmezse çok açık
söylüyorum; esnaf maliyeti düşürebilmek
için işçi çıkaracak ya da elemanına maaş ve-
remez hale gelecektir.
Tamam, işten çıkarmak yasak. Peki, bunun
karşılığında risk alan işletme sahibine ne ve-
receksiniz? Sorun kökten çözülmeli. Kamu
bankaları yoluyla faizsiz uzun vadeli kredile-
rin bu soruna merhem olacağı kanısındayım.
Devletler
Vahşi çöllerde kaybolduğun… Ve bir çocuk
ve küçük dostlarımız kadar korktuğumuz za-
manlar…
Panik yapmadan, hayatın doğal akışını de-
ğiştirmek yerine, yeni denklemlere hazır ola-
lım. Kovid-19 ile mücadele sürecini hep
birlikte kazasız atlatabilmek için fiziki ola-
rak bir araya gelemesek de fikren ve ruhen
kenetlenelim.
Birbirimize her zamankinden çok ihtiyacı-
mız var…
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İklim krizi ile mücadelede kullanılan stratejiler, yöntemler ve araçlar, hedef kitleleri kurumsal gereksinimleri
ve arzu edilen radikal iklim çıktıları düşünüldüğünde son derece dikkatle tasarlanmalı ve uygulanmalıdır

İklim krizi ile mücadelenin 
makro ekonomik yüzü…

TURİZM SEKTÖRÜ

Aşırı hava olayları, artan sigorta
masrafları ve güvenlik kaygı-
ları, su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik

kaybı ve kültürel ve doğal miraslarda
gözlenen hasarlar gibi doğrudan ve
dolaylı etkiler, iklim krizinin turizm
sektöründe sebep olduğu ekonomik
bilançonun en önemli kanıtlarıdır. Ör-
neğin, Orta Avrupa’da kış sporlarının
başını çektiği kış turizmi, kış sporları-
nın yapıldığı dağ yamaçlarına son yıl-
larda artan küresel sıcaklıklardan
dolayı yeterli miktarda kar yağmama-
sına bağlı olarak gelecekte ekonomik
sıkıntılar yaşanabilecek sektörlerden
birisi olarak değerlendirilmektedir.

ENERJİ SEKTÖRÜ

Küresel sera salımlarında en büyük
paylardan birine sahip enerji sektörü,
iklim krizinin ekonomik etkilerinin en
fazla görüldüğü sektörlerden biridir.
Küçük ölçekli bir enerji tesisinin yatı-
rım maliyetinin milyon dolarlık sevi-

yede olduğu düşünüldüğünde, enerji
sektörünün iklim krizinin etkilerine
karşı hassas olabileceği çıkarımı kolay-
lıkla yapılabilmektedir.  2012 yılında
yayınlanmış Enerji Sektörünün İklim
Değişikliğine Karşı Hassaslığı başlıklı
araştırmada3 tartışıldığı üzere, iklim
krizinin enerji sektöründeki etkileri;
enerji kaynakları, enerji arzı, enerji ile-
timi, dağıtımı ve transferi ve enerji alt-
yapısı bileşenlerinde
gözlemlenmektedir. İklim krizi hem
yenilenebilir enerji kaynakları (hidro,
rüzgar, biyo, güneş ve dalga ve diğer)
hem de fosil enerji kaynakları (petrol,
doğal gaz ve kömür) üzerinde stres
oluşturmaktadır. Enerji kaynakları
üzerinde görülen bu etkiler enerji arzı-
nın verimini de doğrudan etkilemekte-
dir. Örneğin, hidroelektrik enerji
üretimi doğrudan su kaynaklarının
kullanılabilirliğine ve dolayısıyla hid-
rolojik döngüye bağlıdır. Özellikle tro-
pik ve kurak bölgeler başta olmak
üzere dünyanın farklı bölgelerinde
iklim krizi kaynaklı yok olan veya
önemli ölçüde hacim kaybı  yaşayan
tatlı su kaynakları göz önüne alındı-
ğında hidroelektrik enerji santralleri
iklim krizinden etkilenmesi muhtemel
olan enerji tesislerinden biridir. Küre-
sel ısınmanın rüzgarın esme yönüne
ve esme hızına önemli etkileri olduğu
kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji üre-
timinde küresel ölçekte en büyük paya
sahip rüzgar enerjisi santralleri bu

kapsamda iklim krizinin ekonomik et-
kilerinin yaşandığı tesislerden biri ola-
rak dikkat çekmektedir. Rüzgar
enerjisi santrallerinde gözlenen du-
ruma benzer bir şekilde, dalga enerjisi-
nin verimi de doğrudan rüzgarın esme
hızı ve yönüne bağlıdır. 
Dalga enerjisi halen AR-GE aşama-
sında olup, küresel enerji talebinin kar-
şılanmasına katkı sağlama da
geleceğin önemli enerji alt sektörlerin-
den biri olarak, dalga enerjisi sektörü-
nün de iklim krizinden etkilenmesinin
önemli bir ekonomik maliyetinin ola-
cağı düşünülmektedir. Sıvı biyoyakıt-
lar iklim krizinin etkilerinden
doğrudan etkilenen bir diğer enerji
kaynağıdır. Örneğin, değişen iklim ko-
şullarından dolayı biyoyakıt üretmek
için kullanılan hammaddelerin (şeker
kamışı, mısır koçanı gibi) yetiştirilmesi
olumsuz olarak etkilenmektedir. Ay-
rıca yükselen küresel sıcaklıklar, biyo-
yakıt hammaddesi olarak kullanılan
bu bitkilere zarar veren parazitlerle
mücadeleyi de zorlaştırmaktadır.
İklim krizi atmosferik su buharı kon-
santrasyonunu, bulutluluğu ve bulut

özelliklerini etkilediği için atmosferik
ışın geçirgenliğini etkilemektedir. Ve-
rimi atmosferik ışın geçirgenliğine
bağlı olan güneş enerjisi santralleri de
bu yüzden iklim krizinden etkilen-
mektedir. Termal enerji santrallerinin
elektrik üretim verimi ve dolayısıyla
fosil kaynaklar kanalı ile enerji ihtiya-
cının karşılanması (arzı) iklim krizinin
etkileri sonucunda düşmektedir

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Her ne kadar küresel ısınma ılıman ik-
limlerde gözlenen kış ölümlerinde dü-
şüşler ve bazı bölgelerde artan gıda
üretimi gibi bazı yerel faydalar getirse
de küresel ısınmanın yol açtığı iklim
krizinin genel sağlık etkileri son derece
olumsuz olacaktır. Çünkü iklim deği-
şikliği, sağlığın temiz hava, güvenli
içme suyu, gıda güvenliği ve güvenli
barınak gibi sosyal ve çevresel belirle-
yicilerini etkilemektedir. İklim değişik-
liğinin sağlık sektöründeki etkileri aşırı
sıcaklar, doğal felaketler ve değişken
yağış biçimleri ve enfeksiyon yolları
gibi parametreler ile ölçülmektedir. Bu
parametreler Dünya Sağlık Örgü-
tü’nden alınan veriler ışığında incelen-
miştir.  
Ekstrem hava sıcaklıkları, özellikle
yaşlı insanlar arasında, kardiyovaskü-
ler ve solunum hastalığı kaynaklı
ölümleri doğrudan arttırmaktadır. Ör-
neğin Avrupa'da 2003 yazının sıcak

dalgasında, 70.000'den fazla beklenme-
dik ölüm kaydedilmiştir. Yüksek sıcak-
lıklar ayrıca kardiyovasküler ve
solunum yolu hastalıklarını şiddetlen-
diren havadaki ozon ve diğer kirletici
maddelerin seviyelerini yükseltmekte-
dir. Polen ve diğer aeroalerjen seviye-
leri aşırı sıcaklıkta da daha yüksektir.
Bu koşullar güncel senaryoda yaklaşık
olarak 300 milyon insanı etkileyen as-
tımı tetikleyebileceği öngörülmüştür.
Devam eden sıcaklık artışlarının bu
yükü artırması beklenmektedir. 
Küresel ölçekte bilinen hava durumuna
bağlı doğal afetlerin sayısı, iklim krizi-
nin etkisi ile 1960'lardan bu yana üç ka-
tından fazla artmıştır. Her yıl, bu
felaketler, başta gelişmekte olan ülke-
lerde olmak üzere 60 binden fazla
ölüme neden olmaktadır. Deniz seviye-
lerinin yükselmesi ve ekstrem hava
olayları; evleri, tıbbi tesisleri ve diğer
temel hizmetleri sunan tesisleri tahrip
etmektedir.  İklim krizinin sebep ol-
duğu son derece değişken olan yağış
düzenlerinin tatlı su kaynaklarını etki-
lemesi muhtemeldir. Bu kapsamda or-
taya çıkan güvenli su eksikliği hijyenik
problemlere yol açmaktadır ve her yıl 5
yaşın altındaki 500 bin çocuğu öldüren
ishal hastalığı ile karşılaşma riskini artı-
rabilmektedir. Su baskınları da her
geçen gün artmakta ve aşırı yağışların
sıklığı ve yoğunluğunun 21. yüzyıl bo-
yunca artmaya devam etmesi beklen-
mektedir. Taşkınlar tatlı su
kaynaklarını kirletmekte, su kaynaklı

hastalıkların riskini artırmaktadır. Bu
durum sivrisinekler gibi hastalık taşı-
yan böcekler için üreme alanları oluş-
turduğu için, dünyanın en ölümcül
hastalığı sıtma ile karşılaşma riskini ar-
tırmaktadır. Ayrıca aşırı yağışlar ve taş-
kınlar, boğulmalara ve fiziksel
yaralanmalara sebep olmakta, yerelte-
sislere zarar vermekte ve tıbbi hizmet-
lerin tedarikini bozmaktadır. Yukarıda
tartışılan parametreler ve veriler doğ-
rultusunda, iklim krizinin sağlık sektö-
ründe önemli ekonomik etkilerinin
olduğu görülmektedir. Öyle ki Dünya
Bankası’nın verilerine göre, 2030'a
kadar iklim krizinin küresel ölçekte
sağlık sektörüne verdiği zararın doğru-

dan maliyetinin (tarım, su ve temizlik
gibi sağlık sektörünü etkileyen diğer
sektörlerdeki maliyetler hariç) yılda 2
ile 4 milyar Amerikan Doları arasında
olduğu tahmin edilmektedir. Hava kir-
liliği kaynaklı hastalıkların ekonomik
maliyetleri, OECD ülkelerinde yıllık
olarak 1.7 trilyon ABD Doları, Çin'de
1.4 trilyon ABD Doları ve Hindistan'da
500 milyar ABD Doları olarak hesap-
lanmıştır. Ayrıca yine Dünya Bankası
verileri doğrultusunda, aşırı sıcaklığa
bağlı işgücü verimliliği kaybının, 2080
yılına kadar Asya ve Karayipler gibi sı-
cağa eğilimli bölgelerde yüzde 11-20
olabileceği hesaplanmıştır. 
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SALGIN

Bilimin ve teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüz-
de olamayacağını düşündüğümüz bir salgın hastalık
sebebiyle Dünyanın bilinen ve alışılmış hayat tarzı

ve düzeni yıkıldı. Bir virüs tüm hayallerimizi bir anda yıktı
ve her şey anlamını yitirdi. Okullar kapandı, spor müsaba-
kalarının, hatta olimpiyatların, konser, sinema ve tiyatro ve
her türlü toplantının iptali, otellerin, restoranların, berber,
kuaför, giyim mağazalarının, işletmelerin kapanması, yurt
dışı gidiş-gelişlerin ve turizmin durdurulması, 65 yaş üstüne
sokağa çıkma yasağı vs. derken tüm ülkelerde hayat
durdu...
Bütün dünyada  din, mezhep, cemaat, tarikat, cami, kilise,
havra, dil, ırk, renk, etnisite, hacı, hoca, papaz,  haham,
makam, mevki, sıfat, şan şöhret, memleket, sınır ayırt
etmeyen ve her ülkeyi allak bullak eden bir düşmanla savaş
yaşanıyor.  Silahı da, tank-top-tüfek-uçak-füze-gemi-deniz-
altı vs. değil. Yüksek teknolojili kitle imha silahlarına mil-
yarlarca dolarlık bütçe ayırırken, yüz binlerce asker besler-
ken gözle görünmeyen mikroskobik boyutta bir virüsün
bütün dünyayı kasıp kavuracağını düşünemedik.  Askeri
okullarda konvansiyonel savaşın yanında, (NBC) Nükleer,
BİYOLJİK, Kimyasal savaş gibi diğer savaş  yöntemlerinin
de okutulmasına rağmen 21.nci yüzyılda bu kadar dehşet
verici bir salgının olacağını yetkililer öngöremediler herhal-
de...  Osmanlı’nın 1683’ten beri tüm savaşlarda yenilmesi-
ne, 93 harbinde ve Balkan Harpleri’nde milyonlarca insanı-
mızın şahadetine, yurtlarından sürülmesine ve 1 milyon
km2 toprak kaybına çare olamadıkları halde Çanakkale’de
savaşı kazanan evliyalar, yatırlar, her konuda olur olmaz
fetvalar veren bir takım hacılar, hocalar da nedense ortada
yoklar...
Bu düşmanla savaşın yöntemi aslında çok basit;  “bildiği-
miz sabun, suyla temizlk ve sosyal tecrit... Hurafelerden
uzaklaşacak, aklın ve bilimin yolundan ayrılmayacağız.
Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza daha çok önem verece-
ğiz. Allah’ın insanlara kullanması için verdiği aklı yok say-
mayacağız. Önce tedbirimizi, alıp, sonra tevekkül edece-
ğiz...
Başarabilirsek asgari hasarla atlatabiliriz. Ama TV’lerde
gördüğümüz kural ihlallerine devam edersek, sonuç faciaya
dönüşür. Uzmanlar, milyonlarca hastadan ve yüz binlerce
ölümden bahsediyor... O halde tehlike geçinceye kadar
kesinlikle açıklanan 14 kurala  ve kısıtlamalara uyacağız,
EVDE KALACAĞIZ...
Fakat bu kadar sıkıntılı günler yaşadığımız süreçte, salgının
Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasının ardından
tüm kurum ve kuruluşlar olağanüstü hale geçerken ve yurti-
çinde malzeme ihtiyacı ortadayken, Kızılay'ın Erbil ve
Endonezya'ya korona virüs yardımında bulunmasını hangi
mantıkla izah edebiliriz?
Ekonominin durduğu, işletmelerin kapandığı, yüz binlerce
insanın işsiz kaldığı, salgınla mücadele için paraya en fazla
ihtiyaç duyulduğu bu günlerde kanal İstanbul ihalesini yap-
manın ne gereği vardı? Vatandaş kan ağlarken bu kadar
büyük harcamaya kalkışmak pek anlamlı gelmedi bana...
Salgına bağlı olarak gerçek mi doğru mu bilemediğimiz bir
sürü komplo teorileri de soyal medya ağlarından yağmaya
başladı. Şu var ki salgın sonrasında bambaşka bir dünya
düzeni oluşacağını unutmamak lazım. O nedenle ülke eko-
nomisini bu kadar olumsuz etkileyen olayın sonrasına
hazırlanabilmek için kaynaklarımızı dikkatli kullanmak
gerekmez mi?
Bu olay için, “Küresel Biyoljik Savaşın ürünü olduğu”,
“ABD tarafından üretildiği” veya “Fransız Pastör Enstitüsü
tarafından Çin’de üretilip patentinin alındığı” veya bunlara
benzer düşünceler anlatılıyor ve bazı kitaplarda yer alıyor.
Hepsi mümkün, hiç birine olmaz diyemem. Hele ki bu
devirde küresel sermayenin güdümündeki güç merkezleri-
nin kendi çıkarı için yapamayacağı  hiç bir şey yoktur...
Aklımızın bir kenarında dursun.
Kısaca geçmişe bakacak olursak insanlık tarihinin seyrini
değiştiren 11 salgın hastalık dikkatimiz çeker. MÖ 430’da
Mora Savaşı’nda ortaya çıkan bilinen eski salgın ile bera-
ber, salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca medeniyetleri
etkiledi. Bu salgınların birçoğu, dünya nüfusunun büyük
çapta ölümüne sebep oldu.
1- Jüstinyen Vebası (MS 541-750) - 6. yüzyılda hıyarcıklı
veba salgını, Bizans imparatoru I. Jüstinyen’in saltanatının
önüne taş koydu. Şimdi Jüstinyen vebası olarak bilinen bu
salgının, o zamanlar belki de dünya nüfusunun yarısına eşit
olan 30 milyon ila 50 milyon insanı öldürdüğü düşünülü-
yor. Roma İmparatorluğu bir daha asla birleşmedi ve
Karanlık Çağ başladı.
2- Kara Ölüm (1347-1351) - 1347 ve 1351 arasında,
hıyarcıklı veba Avrupa’ya yayıldı ve yaklaşık 25 milyon
insanı öldürdü. Avrupa nüfusunun 1347’den önceki seviye-
lerine dönmesi 200 yıldan fazla sürdü. Büyük olasılıkla
Asya’da, özellikle hastalığın kaynağı olarak düşünülen
Çin’de, daha fazla sayıda insanı öldürdü.
3- Çiçek hastalığı (15. – 17. yüzyıllar) - Amerika’da nüfu-
sunun yüzde 90’ına yakın olan yaklaşık 20 milyon insanın
canını aldı. Salgın, Avrupalılar’ın yeni boşalan alanları
kolonize etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oldu,
Amerikalılar’ın ve Avrupalı   işgalcilerin tarihini ve küresel
ekonomiyi sonsuza dek değiştirdi.
4- Kolera (1817-1823) - Milyonlarca insanı öldüren yedi
büyük kolera salgından ilkiydi.
5- İspanyol Gribi veya H1N1 (1918-1919) - Salgın, dünya
çapında 50 milyondan fazla insanın ölümünden sorumluy-
du.
6- Hong Kong Gribi veya H3N2 (1968-1970) - 1918
influenza salgını kadar ölümcül olmasa da, H3N2 son dere-
ce bulaşıcıydı ve Hong Kong’da bildirilen ilk vakadan 2
hafta sonra 500 bin kişi enfekte oldu
7- HIV / AIDS (1981 – günümüz) - 1981’den bu yana 75
milyon insan HIV virüsüne yakalandı ve sonucunda yakla-
şık 32 milyon insan öldü.
8- SARS (2002-2003) - 2003 yılında, Çin’in Guangdong
eyaletinden kaynaklanan bir salgın, toplam 26 ülkeye hızla
yayıldığı ve 8 binden fazla insanı enfekte ettiği ve 774 kişi-
yi öldürdüğü için küresel bir salgın olarak nitelendirildi.
9- Domuz Gribi veya H1N1 (2009-2010) – Genelde, grip
salgınlarından ölümlerin yüzde 70 ila yüzde 90’ı 65 yaş
üstünde görülmesine rağmen, bu virüsle ilişkili ölümlerin
yüzde 80’inin 65 yaşından küçük insanlarda meydana gel-
mesi nedeniyle tipik grip salgınlarından farklıydı. 2009
yılında, ABD’de yaklaşık 60,8 milyon insanı enfekte eden
ve 151 bin 700 ila 575 bin 400 aralığında küresel çapta
ölüm yaratan yeni bir grip virüsü formuydu.
10- Ebola (2014-2016) -  2014 yılında Gine’deki küçük bir
köyde başladı ve Batı Afrika’daki birkaç komşu ülkeye
yayıldı. Virüs 28 bin 600 enfekte insanın 11 bin 325’ini
öldürdü,
11- Korona virüs veya COVID-19 (2019 – günümüz)  -
Halen tüm dünyayı alt üst etmeye devam eden bu yeni tip
virüsün sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik hayata  tah-
minlerin çok ötesinde zarar vereceği görülüyor.  Avustralya
Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, korona
virüsün milyonlarca ölüme neden olacağını ve küresel
GSYİH’ya 2,4 trilyon zarar vereceğini tahmin ediyor.
Başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere, insanlık âlemine
acil şifalar diliyor, dünyanın bir an evvel bu salgın hastalık-
tan kurtulması ve hayatın tekrar normale dönmesi için dua
ediyorum.

Batı Balkanlar’da korona  
mücadesinde yeni dönem

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da ikinci göçmen kampı
olan Malakasa Kampı, korona virüs
(Kovid-19) nedeniyle karantinaya

alındı. Yunanistan Göç ve İltica
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
Atina'nın 45 kilometre kuzeyinde yer alan
Malakasa Kampı'nda 53 yaşında Afgan
kökenli bir sığınmacıda Kovid-19 tespit
edilmesinin ardından kampın karantina-
ya alındığı belirtildi. Açıklamada,
Atina'daki bir hastanede tedavi altına
alındığı belirtilen sığınmacının temasta
bulunduğu kişilere de test yapılacağı kay-
dedildi. Göç ve İltica Bakanı Notis
Mitarakis, katıldığı televizyon programın-
da, ''Riçona Kampı'nda olduğu gibi bu
kamp da 14 gün karantinada kalacak.''
dedi. Yunanistan'da şu ana kadar karanti-
naya alınan iki kampın da Atina'ya yakın
olmasının dışında başka bir benzerliğinin
bulunmadığını söyleyen Mitarakis,
''Kamp alanında dışarı çıkmayı kısıtlamak
gibi tedbirlerin uygulanması çok zor'' ifa-
desini kullandı. Atina yakınlarındaki
Riçona Kampı, 2 Nisan Perşembe kamp-
taki 20 kişide yeni tip korona virüs tespit
edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Yaklaşık 2 bin 800 sığınmacının bulundu-
ğu kampta kısa süre önce doğum yapan
Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı
tespit edilmişti. (AA)

EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi, bölgenin
ve Balkanların en büyük sağlık
kuruluşu olan Tıp Fakültesi

Hastanesi’ne 64 yeni sağlık personeli
alacak. Sözleşmeli sağlık personeli
kadroları için 52 hemşire, 1 diyetis-
yen, 1 eczacı, 10 sağlık teknikeri alımı
gerçekleştirilecek. Açılan toplam 64
kadroya alınacak kişiler, “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”a göre, KPSS B grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, 20
Nisan 2020 tarihine kadar, Trakya
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
web sitesinden müracaat edebilecek.
Başvuran adaylar, KPSS B grubu
puanı esas alınarak sıralanacak ve
sıralamada herhangi bir alt puan sını-
rı uygulanmayacak.
Bu süreçte, başvurulan kadro için
istenmiş ise; sertifika, çalışma veya

tecrübeye ilişkin belgeler sozlesme-
li@trakya.edu.tr e-posta adresine gön-
derilecek, şahsen ya da posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilemeye-
cek. Lisans mezunu olarak başvura-
cak adaylar 2018 KPSS-P3, ön lisans
mezunu olarak başvuracak adaylar
2018 KPSS-P93, ortaöğretim mezunu
olarak başvuracak adaylar ise 2018
KPSS-P94 puanını kullanarak başvu-
rularını yapabilecek.
www.haberler.com’a göre: Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin
her geçen gün daha da büyüdüğünü
ve güçlenerek yoluna devam ettiğini
belirtti. Trakya Üniversitesi’nin bölge-
nin en fazla istihdam sağlayan kuru-
mu olduğunu ifade eden Rektör Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu, “Yeni çalışma
arkadaşlarımızın da aramıza katılma-
sıyla birlikte teknik altyapısı güçlü
olan, yatak kapasitesi ve tıbbi cihaz
bakımından ülkemizin önde gelen

sağlık kurumları arasında yer alan
üniversite hastanemiz daha da güçle-
necek. Yeni işe alım sürecinin hayırlı

olmasını diliyor, aramıza katılacak
arkadaşlara şimdiden başarılar diliyo-
rum” dedi.

Malakasa göçmen 
kampı karantinada

Korona salgınının pençesine düşen Balkanlar, mücadelede yeni döneme
girdi. Sırbistan'da Kovid-19 testleri için Niş şehrinde laboratuar kuruldu.

Trakya Üniversitesi Hastanesine 
64 sağlık personeli daha alınacak

Türkiye’den Üsküp’e
tıbbi malzeme yardımı
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Korona virüsü salgının yayıl-
masının ardından
Türkiye'den Kuzey

Makedonya'ya tıbbi malzemelerle
dolu yardım paketleri gönderildi.
Korona virüs salgınının Kuzey
Makedonya'da da yayılması nede-
niyle Türkiye'den Kuzey
Makedonya'ya uçakla tıbbi malze-
melerin bulunduğu yardım paketi
gönderildi. Kuzey Makedonya'ya
50 bin maske, bin koruyucu elbise
ve bin Covid-19 testinden oluşan
yardım paketini getiren askeri
uçaklarını Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök ve
Genelkurmay Başkan Yardımcısı
Tümgeneral Azim Nuredin karşı-
ladı. İçinde bulunduğumuz gün-
lerde liderlik ve uluslararası daya-
nışmanın büyük önem taşıdığını
vurgulayan Büyükelçi Sekizkök
ise, "Bu anlayışla Türkiye
Cumhuriyeti, dünyanın farklı coğ-
rafyalarındaki ülkelere salgınla
mücadelede destek vermek için
sağlık malzemesi göndermektedir"
dedi. Büyükelçi Sekizkök ayrıca,
"Elbette ki halklarımızın asırlar
boyunca birlikte var
oldukları Balkanlar ve bu toprak-
ların kalbinde yer alan
Makedonya iyi gününde olduğu
gibi kötü gününde de Türkiye'nin
ve Türk halkının her zaman gön-

lünde olmuştur" diye konuştu. Öte
yandan 617 korona virüsü vakası-
nın bulunduğu Kuzey

Makedonya'da virüs nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a
ulaştı. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya genelinde yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) vakaları
artmaya devam ederken,

Avrupa ülkeleri de salgının etkisini
azaltmak için mücadeleye devam
ediyor. Sırbistan Sağlık Bakanlığı,
Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların
tedavilerinin hastanelerde yapılması
gerektiği açıklamasında bulundu.
Sırbistan'a Çin'den bir tıbbi malzeme
uçağı daha ulaşırken, yurt dışındaki
Sırbistan vatandaşlarının tahliyesine
devam edileceği bildirildi. Dışişleri
Bakanı İvica Dacic, daha önce yaptığı
açıklamada, 5 bin civarında vatanda-
şın ülkelerine getirildiğini duyur-
muştu. Öte yandan Sırbistan'ın Niş
kentinde kurulan bir laboratuvarda
Kovid-19 testi yapılmaya başlandı.
Bu laboratuvar, başkent Belgrad'dan

sonra Kovid-19 testi yapılan ikinci
merkez oldu. Hırvatistan Başbakanı
Andrej Plenkovic, alınan tedbirleri
hafifletebileceklerini ancak bunun
için sağlık uzmanlarından değerlen-
dirme beklediklerini söyledi.
Karadağ Başbakanı Dusko Markovic
ise ülkedeki sağlık sisteminin tama-
men Kovid-19 salgınıyla mücadeleye
odaklandığını vurgulayarak, bugüne
kadar test sonuçları pozitif çıkanlar
arasında 37 çocuğun da bulunduğu-
nu açıkladı. Diğer bazı Balkan ve
Avrupa ülkelerdeki vaka ve ölü sayı-
ları şöyle:
"Sırbistan 2 bin 200/58, Hırvatistan
1222/17, Macaristan 817/47,
Romanya 4 bin 417/182, Bulgaristan
565/22, Karadağ 239/2, Bosna
Hersek 778/30, Kosova 165/3, Kuzey
Makedonya 570/21, Arnavutluk
383/22, Slovenya 1021/30, Malta
293." (AA)

Eğitim Sağlık
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Tayfun Atmaca’dan
‘Karda Ayak İzleri’

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tayfun Atmaca’nın kaleme
aldığı, Sarıkamış Harekâ-
tını farklı yönleriyle anla-

tan ‘Karda Ayak İzleri’ adlı
roman, Metamorfoz Yayıncılık
bünyesinde bulunan Mat
Kitap’tan çıktı. Sarıkamış Taa-
ruz Harekâtı bu cephede ger-

çekleşen, mevsim ve coğrafi
zorluklar nedeniyle içinde bir-
çok dramı barındıran bir müca-
dele olarak tarihi geçer ve
Osmanlı Devleti’nin var olma
mücadelesindeki en üst düzey
fedakârlıkların gösterildiği bir
savaştır. Yazarın, tarihi kaynak-
ları titizlikle incelediği ve uzun
bir araştırma neticesinde yayın-
ladığı roman, bugüne kadar ya-
zılmış ‘Sarıkamış’ konulu

kitaplardan farklılık arz ediyor.
Romanda, ‘Sarıkamış Harekâ-
tına’ ve geçmişin buz tutmuş
karanlığına ışık tutularak, bu-
güne kadar üzerinde fazla du-
rulmayan mektupların savaşın
seyrini nasıl değiştirdiği göz
önüne seriliyor. Kitap da buz-
dan örülmüş şehitler tepesinden
yaralı olarak kurtulan Manas-
tırlı Teğmen Ali Sami’nin Sarı-
kamış’ta başlayan, Tiflis’te
devam eden Bakü Nargin Ada-
sında son bulan esir hayatının
çarpıcı hikâyesi ele alınıyor. Sa-
vaşta da olsa insan olmanın
vazgeçilmezi kabul edilen
büyük bir aşk hikâyesi de roma-
nın sayfalarına çekiyor okuru.
Bakü münevverlerinden Akife
Hanım ile Ali Sami’nin aşkını
okuduğunuzda, bu büyük aşk
karşısında saygı duyup, gözyaş-
larınıza izin vereceksiniz...

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...

         

El Cezire’den Batı Trakya belgeseli...
WİTTEN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Katar merkezli yayın
yapan El Cezire (Al Ja-
zeera) Televizyonu’nun

İngilizce kanalında 8 Nisan 2020
tarihinde Batı Trakya Türk top-
lumu ile ilgili bir belgesel film
yayımlandı. Belgesel film, Batı
Trakya’yı ziyaret ederek bölgede
araştırma yapan El Cezire mu-
habiri ve belgesel film yönet-
meni Glenn Ellis tarafından
çekildi. “Batı Trakya, İhtilaflı
Alan: Yunanistan’ın Kuzeydo-
ğusundaki Türkler” başlıklı bel-
gesel filmde, Yunanistan’da
nüfusu 150 bin olan Batı Trakya
Türk toplumuna karşı on yıllar-

dır süregiden ayrımcılık ve
baskı ile nefret söylemi ve saldı-
rıları anlatılıyor. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu Baş-
kanı (ABTTF) Halit Habip Oğlu
ve Batı Trakya Türk toplumu-

nun diğer önde gelen temsilci-
leri ile yapılan mülakatlara da
yer verilen belgesel filmde, Türk
toplumunun ana dil, eğitim ve
müftülük konularında yaşadığı
sorunlar aktarılıyor.

İşkodra’da Aşk ve Dut Ağacı romanlarının ve aynı zamanda gazetemiz
Balkan Günlüğü’nün yazarı Tayfun Atmaca’dan yeni bir kitap daha...




