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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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sayfa 5’terifat sait

Devlet ve 
milletin 

zor sınavı

¥ GüMülcine seçilmiş
müftüsü İbrahim Şerif,
"Gümülcine bölgesinde
kendilerini 'yetkili' olarak
tanıtan bazı sivil kişiler,
camilerin imam ve
müezzinlerini ziyaret

ederek minarelerden oku-
nan ezan sesini rahatsızlık
yarattığı gerekçesiyle kıs-
maları yönünde telkinde
bulunuyor." dedi. Şerif,
İslam aleminin kutsal ayı
ramazanın, Yunanistan’da

salgına karşı alınan ted-
birler nedeniyle bu yıl
buruk yaşandığını söyledi.
Öte yandan Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı
Hebilköy’de görev yapan
Batı Trakya Türk toplumu

mensubu imam, camide
koranavirüs salgını
nedeniyle yasak olmasına
rağmen toplu namaz
kıldırdığı iddiasıyla
karakola ifade vermeye
çağrıldı. 5’te

Batı Trakya’da Yunan
baskısı ara vermiyor…

Tüm dünya gibi Yunanistan’da korona virüs belası
ile uğraşıyor ama yapacağından da geri kalmıyor

Türkiye ile Arnavutluk 
arasında askeri iş birliği
arnavuTluk Meclisi,
Arnavutluk Bakanlar
Kurulu ile Türkiye
Hükümeti arasında  mali
ve askeri iş birliği anlaş-
ması imzalandı. 5’te

Batı Balkanlar’a
3.3 milyar Euro
¥ avruPa Birliği (aB),
yeni tip korona virüs
(kovid-19) salgını
nedeniyle Batı Balkan

ülkelerine yaklaşık 3,3
milyar euro’luk mali
destek verileceğini
duyurdu. 8’de

¥ kosova Başbakanı
albin kurti, Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı
sakar'ı kabul etti. kurti,
büyükelçi sakar'a
Türkiye'ye kosova için ver-
diği yardımlar nedeniyle
teşekkürlerini sundu. 4’te

Kosova'dan Türkiye’ye
korona yardımı teşekkürü

Mostar’da Türk
bayraklı gece
Mostar’da Türk
bayraklı gece
Mostar’da Türk
bayraklı gece
Mostar’da Türk
bayraklı gece
¥ Bosna Hersek'in
en önemli sembollerin-
den tarihi Mostar Köp-
rüsü'ne Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin
(TBMM) açılışının

100'üncü yılı dolayısıyla
Türk bayrağı yansıtıldı.
Türkiye'nin Mostar
Başkonsolosluğu’nun
sosyal medya hesabın-
dan yapılan payla-

şımda, tarihi köprünün
fotoğraflarının yanı
sıra "TBMM 100 ya-
şında. Coşkuyla kutla-
yalım." ifadesine yer
verildi. n 11’de

¥ Bosna Hersek'in
en önemli sembollerin-
den tarihi Mostar Köp-
rüsü'ne Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin
(TBMM) açılışının

100'üncü yılı dolayısıyla
Türk bayrağı yansıtıldı.
Türkiye'nin Mostar
Başkonsolosluğu’nun
sosyal medya hesabın-
dan yapılan payla-

şımda, tarihi köprünün
fotoğraflarının yanı
sıra "TBMM 100 ya-
şında. Coşkuyla kutla-
yalım." ifadesine yer
verildi. n 11’de

Maarif Okulları'nda
öğrenciler 23 Nisan'ı
evlerinde kutladı…

¥ TBMM'nin açılışının 100. yılı ve
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir
yanında bulunan Türkiye Maarif
Vakfı bünyesindeki okullarda çeşitli
etkinliklerle kutlandı. n 5’te
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Üsküp’te teravih
evde kılınıyor…

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünyayı etkisi altına
alan korona virüs
salgını nedeniyle

sokağa çıkma yasağı uygu-
lanan Kuzey Makedon-
ya'da teravih namazları
evde kılınıyor. Salgın ön-
lemleri kapsamında cami-
lerde toplu halde namaz
kılınması yasaklanan,  bir-
kaç haftadır cuma namaz-
larının toplu halde
kılınamadığı ülkede, rama-
zan ayının başlamasıyla da
teravih namazları cami-
lerde eda edilemiyor.  Baş-
kent Üsküp'teki
Müslüman aileler, oruçla-
rını açtıktan sonra, yerel
saatle 19.00 itibariyle uy-
gulanan sokağa çıkma ya-
sağı nedeniyle, teravih

namazını evde kılıyor. Ge-
nelde ailenin en yaşlı ferdi
imam olurken, aralarında
kadın ve çocuklar da
olmak üzere ailenin diğer
fertleri ise imamın arka-
sında saf tutup namazla-
rını eda ediyor.

‘MAHRUM 
KALDIK’

Üsküp Arasta Camisi
İmamı, hafız Abdülbaki
Baki de salgın nedeniyle
teravih namazlarını aile-
siyle birlikte evde kılıyor.
Namazda imam olan Ba-
ki'nin arkasında ise aile
fertleri saf tutuyor. 74 ya-
şındaki Baki, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada,
küçüklüğünden beri Kur-
an talebeleriyle meşgul ol-
duğunu ve farklı

camilerde müezzin, hatip
ve imam olarak vazifele-
rini icra ettiğini ifade etti.
Baki, "Bilhassa ramazan
ayında mukabele ve tera-
vih namazlarını coşkulu
bir şekilde geçirirdik. Bu
yıl ilk defa bu salgın sebe-
biyle camilerden ve cema-
atten mahrum kaldım. Bu
bizi çok mahzun ediyor.
Diğer vakit namazlarında
olduğu gibi herkesin yap-
tığı şekilde biz de teravih
namazını ailecek evde kılı-
yoruz." ifadelerini kul-
landı. "Bu musibetin bir an
önce bertaraf olmasını te-
menni ediyoruz." diyen
Baki, "İnşallah tekrardan
camilerimize ve cemaati-
mize kavuşuruz. İslam ale-
minin Ramazan-ı Şerifi'ni
tebrik ediyorum." şeklinde
konuştu. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitü-
sü’nün (YEE) Bosna
Hersek'te 8 yıldır aralık-

sız düzenlediği Çocuk Şenliği,
yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgını tedbirleri nedeniyle
bu yıl online gerçekleştirildi.
Enstitü tarafından Bosna Her-

sek'te 2011'den beri yürütülen
Tercihim Türkçe Projesi'nin
final etkinliği olan ve her yıl
binlerce Bosnalı çocuğu bir
araya getiren şenlik, Saray-
bosna YEE'nin sosyal medya
hesaplarından canlı olarak
takip edildi. Saraybosna
YEE'den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, 8. Çocuk Şenli-
ği'nin sunuculuğunu Bosna

Hersek'te büyük beğeniyle iz-
lenen Türk dizi "Elif"in başrol
oyuncusu İsabella Damla Gü-
venilir yaptı. Açıklamada,
şenliğe Türkiye ve Bosna Her-
sek'ten birçok önemli ismin
yanı sıra YEE Başkanı Şeref
Ateş, Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç,
Bosna Hersek'ten kanton dü-
zeyinde bakanlar ve İstanbul

İl Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı da katıld. Geçmişte ya-
pılan şenliklerde sahne almış
ünlülerin yanı sıra iki ülkenin
sanat ve spor camialarından
isimlerin de yer aldığı şenliğe,
Bosna Hersek'teki devlet okul-
larından ve bu okulların İstan-
bul'daki kardeş okullarından
öğrenciler de şarkılarıyla işti-
rak etti. (AA)

Geleneksel şenlik
online yapıldı…
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarından
canlı takip edilebilecek Saraybosna Çocuk Şenliği’nin sunuculuğunu

"Elif" dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir yaptı

Kosova’da koronavirüs
vakasının görülmediği 

tek yer bir Türk kasabası

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Küresel tehdit haline
gelen koronavirüs
salgını nedeniyle

700’ün üzerinde vakaya
rastlanan ve 22 kişinin de
hayatını kaybettiği Ko-
sova’da, tek Türk kasabası
olan Mamuşa’da bugüne
koronavirüs vakasına rast-
lanmadı. 

TEDBİRLERE 
UYULUYOR

Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınına iliş-
kin 140’ı aşkın ülkede can
kaybı sürüyor. Salgın nede-
niyle 780 vakanın rastlan-
dığı ve 22 kişinin hayatını
kaybettiği Kosova’nın tek
Türk kasabası Mamuşa’da
bugüne koronavirüs vaka-
sına rastlanmadı. www.ye-
nisafak.com sitesinin
haberine göre Mamuşa Be-
lediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç, Sağlık Bakanlı-
ğı’nın aldığı bütün tedbir-
leri harfiyen
uyguladıklarını söyledi.
Kosova’da, KFOR barış gü-
cünde görevli Mehmetçik

de salgına ilişkin sıkı
önlem alıyor. 

MEHMETÇİK’TEN
KARANTİNA 

ÇADIRI

Kosova’da 1999 yılından
bu yana görev yapan Meh-
metçik, koronavirüsle mü-
cadelede de ülke halkının
yanında olmaya devam
ederken, Mamuşa Beledi-
yesi’nin talebi üzerine Aile
Sağlık Merkezi girişine ge-
çici karantina çadırı kurdu.
Çadırda, koronavirüs şüp-
hesi ile başvuran hastaların
hastanelere sevki sağlanana
kadar geçici karantina al-
tına alınması için kurul-
duğu belirtildi.

TÜRK ASKERİ 21
YILDIR YANIMIZDA

Türk askerinin 21 yıldır her
türlü destekle Kosova hal-
kının yanında olduğunu
söyleyen Mamuşa Belediye
Başkanı Abdülhadi Kras-
niç, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de yaşanan
bu salgında bile destekle-
rini esirgemeyen Türk as-
kerine teşekkür etti.

Üsküp Arasta Camisi İmamı hafız Abdülbaki Baki, "Bilhassa ra-
mazan ayında mukabele ve teravih namazlarını coşkulu bir şe-

kilde geçirirdik. Bu yıl ilk defa bu salgın sebebiyle camilerden ve
cemaatten mahrum kaldım. Bu bizi çok mahzun ediyor" dedi
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat SAit

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Köprü Gençlik Okulu
projesi kapsamında
Genetik Uzmanı

Büşra Teke Kazan ile “Ge-
netik Açıdan Yeni Korona
virüs ve Güncel Durum
Değerlendirmesi” konulu
seminer düzenlendi. Kazan
yaptığı sunumda yeni tip
korona virüsün genetik ile

ilişkisini, insana etkilerini,
dünya çapında sonuçlarını,
tedavi ve korunma yön-
temlerini, aşı çalışmalarını
ve güncel durumu ele aldı.
Dünyayı etkisi altına alan
korona virüs salgını nede-
niyle insanların bilime ve
bilim insanlarına olan gü-
venin arttığına dikkat
çeken Kazan, normal ha-
yata dönülmesi için önlem-
lere uyulması çağrısında
bulundu. www.timebal-

kan.com’un haberine göre;
kendi kişisel becerilerini
geliştirmek, farklı dene-
yimlere sahip olmak ve
sosyal hayatını zenginleş-
tirmek amacıyla Köprü
Gençlik Okulu projesine
katılan gençlere proje kap-
samında kitap okumaları,
düşünce ve tarih seminer-
leri, kişisel gelişim semi-
nerleri, eğitim kampları,
sportif faaliyetler ve kültü-
rel geziler düzenlenecek.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Genelkurmay
Başkanı General Emil Ef-
timov, Bulgaristan Si-

lahlı Kuvvetleri’nin, Kovid-19
salgını nedeniyle süren krize
rağmen silahlanma progra-
mında kısıtlamalar yapılma-
yacağını bildirdi.
“Kovid-19’dan dolayı yaşanı-
lan kriz ordunun silah yeni-
leme çalışmalarını olumsuz
etkilemeyecek” diyen Eftimov,
basına açıklamasında ülkenin
savunma sektörüne yaptığı
harcamalarının Gayrisafi Milli
Hasılanın (GSMH) yüzde
2’sinin altına inmeyeceğini

bildirdi. Eftimov, savuma sek-
törünün ihtiyaçları konu-
sunda siyasi ve askeri
önceliklerin arasında denge
aranacağını belirterek, “Ordu-
nun komutanlığı deve kuşu
gibi başını kuma batırıp krizin
geçmesini bekleyemez. Silahlı
kuvvetlerin belirli ihtiyaçları
50 yıl boyunca ihmal edilmiş-
tir.” diye konuştu. General Ef-
timov, ABD’den alınacak uçak
filosundan ilk F-16’ların daha
önce planlandığı gibi, 2024 yı-
lında Bulgaristan’a teslim edi-
leceklerini, ülkenin yeni tank
alımını planlamadığını, ancak
yeni denizaltı alımı konu-
sunda çalışmaların sürdü-
ğünü anlattı. (AA)

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftimov:
“Kovid-19’dan dolayı yaşanılan kriz ordunun silah

yenileme çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek” dedi

Bulgar ordusu silahlanma
programını kısmayacak

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Demokratik Partisi
(TDP), Türkiye’de oku-
yan Kuzey Makedonyalı

öğrencilerin ülkeye döndü-
ğünü bildirdi. TDP tarafından
yapılan açıklamada, “Türk
Demokratik Partisi’nin üst
düzey yetkililerinin konuyla
ilgili göstermiş oldukları
üstün çalışmalar sonucunda
K. Makedonya Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından Türki-

ye’de eğitim gören ve yaşa-
nan bu süreçte ülkeye döne-
memiş olan K. Makedonyalı
öğrencilerimizin devletimiz
tarafından ülkeye dönüşleri-
nin sağlanması kararı getiril-
mişti.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Büyük bir mut-
lulukla bildirmek isteriz ki,
söz konusu öğrencilerimiz
bugün itibari ile ülkemize geri
dönmüştür. Pandemi proto-
kolleri gereği 14 günlük ka-
rantinaya alınan
öğrencilerimizin ülkeye dö-

nüşleri sırasında onlara son-
suz destek sağlayan Türkiye
Cumhuriyeti Yurt Dışı Türk-
ler Başkanlığı ve özellikle Baş-
kan Abdullah Eren ile KMC
İstanbul Başkonsolosu Aktan
Ago’ya da teşekkürü borç bili-
riz.” denildi. Öğrencilerimizin
evlerine ve ailelerine sağ
salim kavuşmuş olmalarının
mutluluğunu yaşadıkları kay-
dedilen açıklamada, “Ülke-
mizde yaşanan korona virüs
salgını süreci sırasında önemli
özverili çalışmalara imza atan

tüm TDP yetkililerine sonsuz
teşekkürlerimi sunarım. Biz
klavye başı delikanlılarının
yaptıkları araştırmasız eleşti-
rilere ve hakaretlere şimdiye
kadar olduğu gibi bundan
sonra da en iyi cevapları çalış-
malarımızla vermeye devam
edeceğiz. TDP olarak bundan
sonra da sürekli halkımızın
yanında bulunmaya ve halkı-
mızın her sıkıntısını çözmek
amacıyla canla başla çalışaca-
ğımıza emin olabilirsiniz.” ifa-
delerine yer verildi. (AA)

Türkiye’de okuyan Makedon
öğrenciler ülkelerine döndü

DevLet ve 
miLLetiN 

zOr SıNAvı

Sakal mı, bıyık mı, tıraş mı
yoksa (D) şıkkı hiç biri mi?
İşte böyle bir çıkmazın için-

deyiz. Devletin tam da büyüklü-
ğünü, devlet adamlarının da
ustalıklarını ve stratejik becerile-
rini gösterecekleri, milletinde fe-
rasetini, sabrını ve öz veriliğini
göstereceği bir zamandayız. 

Bir yanda Virüs, ne kadar tehlikeli
olduğunu tüm Dünya’da göster-
miş. Tedbir alınmaz ise hızla ya-
yılıyor ve öldürebiliyor. Önüne
geçmek için devlet olarak kısıtla-
malar almak zorundasın. Sokağa
çıkma yasağı bu konuda en etkili
çözüm.

Ama diğer yandan bu yüzden
küçük işletmeler dükkân açamı-
yor. Berber, kuaför iş yapamıyor,
kahvehane işlemiyor, lokantalar
kepenk kapatmış, kısacası esnaf
para kazanamıyor. Sadece onlar
mı? Türkiye ekonomisinin %96
‘sını oluşturan Küçük Orta işlet-
meler (KOBİ’ler) de aynı du-
rumda. Bunlar ve çalışanları zor
durumda.

Devlet iyi niyetli, kredi vermeye
ve ihtiyaç sahiplerine bir miktar
para ve gıda yardımı yapmaya ça-
lışıyor. Ancak kime ne kadar, ne
kadar süreyle verebilir ki? Her
bütçenin, hatta Karun hazineleri-
nin bile bir sınırı var. Dünyada
hangi ülke ne kadar süre yardım
yapabilecek güçtedir? Üstelik 80
Milyonluk kalabalık bir nüfusa ve
bir sürü askeri (Savunma) , sağlık
giderlerine sahipken. Bakınız kos-
koca sözüm ona süper ülke ABD,
vatandaşlarından sağlık için para
alıyor, Ambulanslar bile paralı.
Siz gidip İsveç ve Rusya’dan
hasta vatandaşınızı alıp Türki-
ye’ye getirebiliyorsunuz. THY ile
Dünyanın dört bir yanındaki va-
tandaşlarınızı alıp yurda getiriyor-
sunuz. Bir de kalkıp ABD başta
olmak üzere birçok ülkeye sağlık
yardımı yapıyorsunuz. 

Eski bir AK Partili vekil olarak
bunları yazdığım için taraflı oldu-
ğumu düşünebilirsiniz. Hayır, ina-
nın öyle değil. Tanıyanlar beni
bilir. Zaman zaman özeleştiriler
yaptığımı ve millete yanlış yapıl-
dığında kim olursa olsun tepki
gösterdiğimi bilirler. Bazen  sıkın-
tılar yaşanmıyor mu evet yaşanı-
yor olabilir. Kusursuz elbette
değiliz. Kusursuz olan sadece Al-
lah’tır (CC) . Ama bardağın dolu
tarafını görmek ve bu güzel ül-
keye de artık haksızlık etmemek
gerek. 

Hatırlıyorum milletvekili oldu-
ğum dönemlerde 26 Nisan 2012
tarihinde, ABD’den iki senatör
gelmiş ve görüşmek üzere Anka-
ra’da randevulaşmıştık.
ABD’deki sağlık sistemi ile Tür-
kiye’dekini karşılaştırıyorlardı.
Onları biraz da isteme istemeye
TBMM’de habercilerin önüne çı-
karmış ve birazda ABD’nin duru-
munu itiraf etmelerini mecbur
bırakmıştık.  Bununla ilgili haberi
https://www.iha.com.tr/izmir-ha-
berleri/milletvekili-sait-abd-lileri-
ag-irladi-115439/ linkinden
okuyabilirsiniz. O gün de aynıydı
bugün de aynı. ABD’de 30 Mil-
yondan fazla evsiz (Homeless)
insan var ve ABD Devleti ne
bunlara ne diğerlerine  sağlık gü-
vencesi vermiyor. Ama bugün
Türkiye’de paranız olsun veya ol-
masın hastaneler vatandaşa bak-
mak zorundadır. Bu durumun
hangi yıllarda başladığını ve
hangi siyasi partinin yaptığını ben
söylersem tarafgir olurum, onun
için siz araştırın ve öğrenin. 

Bir gazeteci olarak hükümeti hep
översem haksızlık etmiş olurum.
Son dönemde yapılması gereken
ama yapılmayan bu yüzden de
özeleştiri yapacağım konular var.
Çok ciddi bir dönemden geçiyo-
ruz. Bu dönemde birlik ve bera-
berliğe her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız var. Şu zamanda
siyaseti rafa kaldırıp tamamen
millete hizmete odaklanmak gere-
kiyor. Öyle yapılmıyor demiyo-
rum ama dikkat edin altını
çizerek söylüyorum tamamen
hizmete odaklı olmak gerekiyor.

Bazı kendini bilmezlerin darbe
çağrıştırıcı laflarına bile aldırış et-
meden ve onları muhatap bile al-
madan çalışmak gerekiyor. İnanın
Halk her şeyi görür. Sabırlı ve Er-
demli olmak gerek. Bu ikisi çok
önemli.
Bir toplantıda Sayın Cumhurbaş-
kanımıza haddim olmayarak şunu
söylemiştim. Siz de iki önemli
özellik var. Bazen sert ve şahin
olarak Hz. Ömer gibi oluyorsu-
nuz. Bu özelliğinizi seviyorum.
Ama bazen merhametiniz ve uy-
sallığınızla Hz. Ebubekir’e benzi-
yorsunuz. Bunu daha çok
seviyorum. Bazen Ömer olmak
lazım bazen Ebu Bekir. Bir yanlı-
şım varsa Allah (CC) affetsin,
ama şimdi Ebu Bekir zamanıdır.
Kuşkusuz hepsinin üzerinde
efendimiz Hz. Muhammed
(SAV) vardır. O (SAV) , örnek
alınacakların en güzeli ve bütün
zamanların bir tanesidir. 

Osmanlı imparatorluğunun kuru-
cusu Osman Bey’in kayınbabası
olan İslam âlimi Şeyh Edebali’nin
kendisine verdiği nasihatleri
bazen ben de duygulanarak oku-
yorum. Pek çoğunuz okumuşu-
nuzdur, bilirsiniz. Ama onları
uygularken zorluk çekiyoruz
değil mi?  Oysa uygulayabilmek
gerçek erdemliktir. Ne diyor
bakın Şeyh Edebali Osman
Bey’e:
"Ey Oğul!.. Beysin, bundan sonra
öfke bize; uysallık sana. Gücenik-
lik bize; gönül alma sana. Suçla-
mak bize; katlanmak sana…”

Son 20 yılda Türkiye’de çok
güzel hizmetler yapıldı. Bunu
muhalefet de elbette çok iyi bili-
yor. Bugün 20-26 yaşlarında olan
genç kardeşlerimiz yaşamadıkları
veya hatırlayamayacak kadar
küçük oldukları için mukayese
yapamayabilirler. Bilenler bilir.
Bilmek istemeyenler sabit görüş-
lüdür ve asla değişmezler. Devlet,
tabi yapacak derler. Eski tarihleri
sorduğumuzda ise bin bir bahane-
leri hazırdır. 

Şimdi artık yavaş yavaş finale
geliyoruz. Cumhuriyetimizin
100.kuruluş yıldönümü olan
2023 yılında Türkiye çok önemli
bir yerde olmaya hazırlanıyor. İn-
şallah hepimiz buna şahit olaca-
ğız. (Şahit et ya rabbim) 
Ama öncesinde geçmemiz gere-
ken engeller var. Allah’ın  (CC)
da bir kanunu var tabiki. Hiçbir
şey bedava ve kolay değil elbette.
Bu salgın Dünya için de Türkiye
için de önemli bir imtihan. Dik-
katli davranmamız gerekiyor. Bu
dönemde Devlete düşen en
önemli görev ne olursa olsun
milletini toparlayıp, bir arada tut-
maktır. Bu millet necip bir mil-
lettir. Doğruyu, çalışanı, güzel
olanı görür ve takip eder. Bazı
yanlışlara kulağımızı tıkayalım,
sabırlı olalım, nasıl bir zamandan
geçtiğimizi her zaman hatırlaya-
lım. Umulur ki o yanlış olanlar
bile düzelir ve doğru yola gelir-
ler. Ama bu arada biz de öz eleş-
tiri yapabilelim. Varsa
yanlışlardan kurtulalım, içimizde
düzelmeyenler varsa onlarla iliş-
kiyi koparalım.  Karşı tarafta
doğru söylenen eleştiriler varsa
dinleyelim ve onları düzeltelim.
Bu bir erdemliktir. 

Bu dönemde verilebilecek en zor
karar olan,  kısıtlamalar devam
mı edecek yoksa biraz gevşeme
olacak mı sorusuna cevap ver-
mek gerekiyor. Ekonominin re-
sesyona girmesi, tencerelerin boş
olması, ekonomik sıkıntılar vi-
rüsten daha beter olabilir. Ama
diğer taraftan da virüsün şakası
yok. İşte bu yüzden sakal - bıyık
olayından bahsettim. Bunun için
tedbirli, takipli, belirli oranda
gevşemeler olabilir diye düşünü-
yorum. Okulların kesinlikle açıl-
maması gerekiyor. 

Devlet birleştirici, inandırıcı, hal-
kına destek verici ve samimi ola-
cak. Halk, sabırlı, özverili,
kurallara uyan olacak. Devletine
güvenecek. Bu şekilde İnşallah
hep birlikte en az zararla bu virüs-
ten kurtulacağız. 
Umutluyuz ama tedbirliyiz de.

KGO’da korona virüs
semineri gerçekleşti

Bulgaristan 
Euro Bölgesi’nin
bekleme odasına
başvurdu

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Bori-
sov’un Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron ile gerçekleştirdiği

telefon görüşmesinden sonra Bulgaristan’ın,
Euro Bölgesi’nin bekleme odası olarak da
bilinen ERM II Döviz Kuru Mekanizması’na
katılmak için resmi olarak Avrupa Merkez
Bankası’na başvurduğu anlaşıldı.
www.timebalkan.com sitesinin verdiği bil-
gilere göre; Borisov, telefon görüşmesinde
daha 2018 yılının başlarında Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında
Devlet Başkanı Macron’un Bulgaristan’ın
Euro Bölgesi’nin bekleme odasına yönelik
adım atması gerektiği fikrini desteklemesin-
den dolayı şükranlarını dile getirdi. Başba-
kan,”Başvuru için gerekli belgeleri resmi
olarak Avrupa Merkez Bankası’na sunduk-
tan sonra şimdi ERM II’ye katılımımız ko-
nusunda da desteğinize güveniyoruz” dedi.
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23 Nisan Kosova Türkleri Milli
Bayramı, bu yıl yeni tip ko-
rona virüs salgını nedeniyle

dijital platformlardan canlı yayım-
lanan programla kutlandı.
Kosova Türk Dernekler Birliği’nce
düzenlenen dijital kutlama progra-
mına Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin

Kurti, Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı
Fikrim Damka, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, Türkiye'nin Priş-
tine Büyükelçisi Çağrı Sakar,
Kuzey Makedonya Türk Demo-
kratik Partisi (TDP) Genel Başkanı
Beycan İlyas, Türk sanatçıların
yanı sıra çok sayıda siyasi temsilci
ve diğer yetkililer de gönderdikleri

kutlama mesajlarıyla katıldı. Dışiş-
leri Bakanı Çavuşoğlu, mesajında,
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl
Kosova Türkleri Milli Bayramı ve-
silesiyle planladığı Kosova ziyare-
tini gerçekleştiremediğini belirtti.
Tüm Kosova Türklerinin Milli
Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı'nı canı
gönülden tebrik ettiğini kaydeden
Çavuşoğlu, "Bu zor süreçte tüm
yardımlarımızla Kosova halkının
yanında olmaya çalıştık. Bundan
sonraki süreçte de Kosova’da ya-
şayan tüm kardeşlerimizin ya-
nında olmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı. Kurti, "Tür-
kiye, NATO’da ve birçok alanda
çok güçlü bir ülke, Kosova’yı tanı-
yan ilk ülkelerin başında geliyor.
Kosova savaşı sürecinde, önce-
sinde ve sonrasında bize her
alanda yardımda bulundu. Uma-
rım ekonomide, eğitimde ve sağ-
lıkta var olan güçlü ilişkilerimizi
daha da ileriye taşırız.” değerlen-
dirmesinde bulundu. YTB Başkanı
Eren, kendisinin Balkan göçmeni
bir aileden geldiğini belirterek Ko-
sovalı Türklerin Milli Bayramı'nı
kutladı. (AA)

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, Türkiye'nin Priş-
tine Büyükelçisi Çağrı Sa-

kar'ı kabul etti. Başbakanlık
tarafından yapılan açıklamada,
dostça gerçekleşen toplantıda
Kurti'nin büyükelçi Sakar'ı ülke-
deki yeni tip korona virüs ile il-
gili durum hakkında
bilgilendirdiği ve
Türkiye'ye Kosova için verdiği
yardımlar nedeniyle teşekkürle-
rini sunduğu kaydedildi. Bü-
yükelçi Sakar'ın, Kurti'yi
Kovid-19 ile ilgili durumun yö-
netimi başta olmak üzere yapı-
lan çalışmalar hakkında tebrik
ettiği aktarılan açıklamada, ta-
rafların iki ülke arasında iyi iliş-
kiler ve ekonomik yatırımda
stratejik ortaklık konularında
anlaşma sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına
karşı mücadeleye destek ama-
cıyla Balkan ülkelerine gönder-

diği tıbbi yardımları taşıyan as-
keri kargo uçağı 8 Nisan'da Ko-
sova'ya, Kosova'ya gönderdiği

ikinci tıbbi malzeme yardımı ise
geçtiğimiz hafta başkent Prişti-
ne'ye ulaşmıştı. (AA)

Kosovalı Türkler Bayram kutladı

Ankara’dan Priştine’ye tıbbi malzeme yardımı

TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Lüleburgaz Bul-
garistan Göç-
menleri

Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği,
(BUL-GÖÇ) üyelerine
ve ihtiyaç sahiplerine
maske dağıttı. BUL-
GÖÇ Başkanı Yüksel
Mert, dernek bina-
sında gerçekleştirilen
maske dağıtımında
yaptığı konuşmada,
dernek olarak temin
ettikleri maskelerin
üyelerine ve derneğe
ulaşan ihtiyaç sahip-

lerine dağıtıklarını belirtti. Mas-
keleri mart ayında Bulgaris-
tan'daki soydaşlara dağıtılmak
üzere Haskovo Müftülüğü'nün

talebi doğrultusunda temin et-
tiklerini belirten Mert, sınır ka-
pılarının kapanmasıyla
gönderemediklerini kaydetti.

Mert, "Daha sonra
Türkiye, Bulgaris-
tan'a 3 tır mal-
zeme gönderdi.
Böylece maskeleri
göndermeye
gerek kalmadı.
Biz de burada
üyelerimize da-
ğıtmaya karar
verdik. Bin mas-
keyi üyelerimize
ve ihtiyaç sahiple-
rine teslim edili-
yoruz." diye
konuştu. (AA)

Bul-Göç Lüleburgaz’da maske dağıttı

Sokağa çıkışlar kimlik
kartın son 2 rakamına

göre yapılacak

PRİŞTİNE
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Kosova Sağlık Bakanı
Arben Vitia tarafın-
dan açıklanan yeni

önlemler kapsamında, 15
Nisan itibariyle sokağa
çıkma saatleri 1,5 saate
düştü. Yasağa uymayanların
2 bin euroya kadar para ce-
zasına çarptırılacakları açık-
landı. Önlemler, sağlık,
güvenlik, gıda, medya gibi
sektörlerde çalışanlar için
geçerli olmayacak. 16 yaşın-
dan küçüklerin sokağa çık-
ması tamamen
yasaklanırken, uygulamanın
3 Mayıs tarihine kadar süre-
ceği belirtildi. 16 yaşından
büyükler ise kimliklerinde
yer alan vatandaşlık num-
arasının sondan ikinci hane-
sine göre, belirlenen
saatlerde, alışveriş ya da
diğer işlemleri için sokağa
çıkabilecek.www.sabah.com
sitesinden alınan habere
göre  Yabancı uyruklu kişiler
için de bu uygulamada pasa-
port numarası esas alınacak.
Önlemler kapsamında araç-

ların trafiğe tamamen dur-
duruldu. Zorunlu durum-
larda engelli vatandaşlar ile
16 yaşından küçükler yal-
nızca bir kişinin refakati ile
dışarı çıkabilecekler. Önlem-
ler kapsamında, acil durum-
lar dışında 65 yaş ve üstü
kişilerin de sokağa çıkma-
maları çağrısı yapıldı. Ay-
rıca, açık ve kapalı alanlarda
maske takma zorunluluğu
da getirildi. Vatandaşlar,
sağlık kurumlarına gitmek
için dışarı çıkabilecekler.

YASAĞA 
UYMAYANA 2 BİN
EUROYA KADAR

PARA CEZASI

Yasağa uymayanların 2 bin
euroya kadar para cezasına
çarptırılacakları açıklandı.
Önlemler, sağlık, güvenlik,
gıda, medya gibi sektörlerde
çalışanlar için geçerli olma-
yacak. Kosova?da dün 24
saat içerisinde 79 vakanın
tespit edilmesinin ardından
Kosova Ulusal Halk Sağlığı
Enstitüsü önerileri üzerine
yeni önlemler alındı.

Başbakan Kurti’den
Sakar’a teşekkür…
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar'ı kabul etti. Kurti'nin Türkiye'ye Kosova için ver-
diği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Kosova'da son günlerde koronavi-
rüslü (Covid-19) vakalarının artışı ne-
deniyle, hükümet sıkı tedbirler aldı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin, yeni tip
korona virüs ile mü-
cadele

kapsamında Kosova'ya
gönderdiği ikinci tıbbi mal-
zeme yardımı başkent Priş-
tine'ye ulaştı. Kosova Sağlık
Bakanlığından yapılan açık-
lamada, sağlık çalışanları-
nın iş güvenliği için gerekli
malzemelerin yanı sıra

cihaz ve diğer tıbbi ekip-
manlardan oluşan yardım-
lar, Sağlık Bakanı Arben
Vitia ile Türkiye'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın
katılımıyla teslim edildi.
Türkiye'nin 8 Nisan'da da
Kovid-19 ile mücadele kap-
samında Kosova'ya yardım
gönderdiği anımsatılan
açıklamada, Vitia ile Sa-
kar'ın, devletler arasındaki
iş birliğinin Kovid-19 sal-
gını ile başarılı bir şekilde

başa çıkma noktasında son
derece önemli olduğunu
vurguladıkları aktarıldı.
Bakan Vitia, Kovid-19 ile
mücadelede Kosova'nın
sağlık sistemine yaptığı kat-
kılardan dolayı Türkiye'ye
teşekkür ederken, Büyük-
elçi Sakar da Türkiye'nin,
Kosova ve diğer ülkelerin
ortak ve küresel bir sorunla
başa çıkmalarına yardımcı
olmaya kararlı olduğunu
ifade etti. (AA)
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TBMM'nin açılışının 100. yılı ve
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, dünyanın dört

bir yanında bulunan Türkiye Maarif
Vakfı bünyesindeki okullarda çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Türkiye Maarif
Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre,
yeni tip korona virüs salgını nede-
niyle uzaktan eğitim sistemi üzerin-
den gerçekleştirilen etkinlikler,
eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Maarif Okulları öğrencileri, çektikleri
videolarla Türkiye'deki öğrencilere
selam gönderirken, hazırlanan video-
lar sosyal medya hesaplarından da
yayınlandı. 23 Nisan dolayısıyla şiir
ve resim yarışmaları düzenlenirken,
öğrenciler, öğretmenlerinin rehberli-
ğinde hazırladıkları resimleri uzaktan
eğitim sistemi üzerinden paylaştı ve

yazdıkları şiirleri okuyarak programa
renk kattı. 20 ülkeden Maarif öğrenci-
leri TRT ekranlarında TRT'nin her yıl
geleneksel hale getirdiği ve geçen yıl
41'incisi düzenlenen "Uluslararası 23
Nisan Çocuk Şenliği" bu yıl, Kovid-
19 salgını tedbirleri kapsamında "TRT
ile 23 Nisan'da evler şenlik dolu" slo-
ganıyla hazırlandı. Programa farklı
coğrafyalardan 20 ülkedeki Maarif
Okulları öğrencileri, çektikleri video-
larla katılım sağladı.23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bükreş
Maarif Okulları'nda da Türkiye'nin
Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz,
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Birol Akgün, vakıf çalışanları, ti-
cari ataşelik ile eğitim ve din işleri
ataşeliği mensupları, öğrenciler, öğ-
retmenler, veliler ve sivil toplum ku-
ruluşları çalışanlarının uzaktan
katılımıyla kutlandı. Öğrencilerin za-

manlarını evde geçirmek zorunda ol-
dukları bu dönemde moral depola-
maları için "Uluslararası Çocuk
Bayramı" ve "Dil ve Kültür Festivali"
temasıyla program organize edildi.
Etkinliklerde öğrenciler, kendi dille-
rinde şarkılar söyleyerek, şiirler oku-
yarak ve çeşitli gösterilerle sahne
alarak 23 Nisan'ı kutladı. Programda
ayrıca resim yarışması yapılırken,

Türkiye'den canlı bağlantı ile ses sa-
natçılarının katıldığı bir konser dü-
zenlendi. Bayram dolayısıyla Yunus
Emre Enstitüsü tarafından Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın
da iştirak ettiği online programda,
Kuzey Makedonya Maarif Okulları
öğrencileri tarafından canlı konser
verildi. (AA)
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Ahmet GÖKSAN

 DÜŞÜNCENİN 
FARKLISI

"Türk tarafının nefis müdafaasın-
dan başka gayesi yoktur. MAHİ ga-
zetesi bilmelidir ki yaptığı yalan ve
iftiralar,geçmişin acı ve ıstırabını
hala çekmekte olan biz Kıbrıs Türk
halkını tuttuğu yoldan döndüreme-
yecektir...

Yine şu kadarını bir kere daha
belirtmek yerinde olur bizim silah-
larımız, başkalarının bağrına sap-
lanmak için değil namert ellerin
tuttuğu ve bağrımıza saplanacak si-
lahlara karşı koymak içindir".1969

Dr.Fazıl KÜÇÜK

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bizlere Torunlarımızın Emaneti-
dir".

Amerika'da önümüzdeki
Kasım ayında yapılacak
olan Başkanlık seçimi

doğal olarak adayların ağız dalaşı
ile devam ediyor. Şu andaki Başkan
Bay Trump, Korona virüsünün ar-
kasına saklanmadan çam devirmeye
devam ediyor. Devirdiği çamı
zaman yitirmeden kuyuya attığın-
dan olacak bilim insanları bu çamı
kuyudan çıkartmak için uğraş veri-
yorlar. Bazı eyaletlerdeki valiler,
Korona virüsü nedeniyle kapalı
olan işyerlerinin açılmasını istiyor-
lar. Benzer söylemlerin Avrupa ül-
kelerinde de dillendirilmeye
başlandığı biliniyor.
Bay Trump'ın çam devirmesine
karşın Demokrat Partili aday aday-
larından Vermont Senatörü Barnie
Sanders'in adaylıktan partisinin
aday adayı Joe Biden lehine çekil-
diğini açıklaması dengelerin değiş-
mesine neden oluyor. Barnie,
yaptığı çağrısında "Tüm Amerikalı-
ları, her bir demokratı her bir ba-
ğımsızı çok sayıda Cumhuriyetçiyi
benim de desteklediğim adayı, ada-
yımıza destekte bulunmaya çağırı-
yorum. Trump'ı bir dönemlik
başkan yapmalıyız. Bunun olması
için elimden gelen ne varsa yapaca-
ğım" diyordu. Bay Sanders sol eği-
limli olduğu için dünya solunu
birleştirmeye çalışıyordu. Bay San-
ders'in solculuğunun evrensel de-
ğerlerde olmadığını, Amerikan tipi
olacağını söylemek fazladan abartı
olmasa gerek. Şimdi dünya demo-
kratlarını birleştirmeye soyundu-
ğunu açıklıyor.

‘HATA ETTİK’

Korona virüsünün ortalıklara çık-
ması bazı ülkelerin sağlık sistemle-
rinin sorgulanmasını da gündeme
taşıdı. Yaşam koşullarındaki
olumlu gelişmeler insanların ömrü-
nün uzamasına ve bunun sonu-
cunda ülke ekonomilerinin
zorlanmasına neden oluyor. Çek
Cumhuriyeti’nden bir parlamenter
bu aşamada dikkat çekici bir açık-
lamasında "sigarayı bırakma kam-
panyalarını desteklemekle hata
ettik" diyor.
Korona virüsünün etkileri devam
ederken bazı ülkelerin yeniden ya-
pılanma çalışmaları yaptıkları gün-
deme taşınıyor. Bizlerin de uzun
soluklu mücadeleden sonra kurdu-
ğumuz Cumhuriyetimizde aksayan
yönler olduğu sıklıkla dillendirili-
yor. Ülkemizin zenginliği olan
farklı siyasi görüşlerin olmasını
umut olarak gördüğümüze vurgu
yapmak istiyoruz. Böyle bir zen-
ginliğe sahip olurken ve yeni yapı-
lanma çalışmaları yapılırken
birincil ilkemiz "Kıbrıs Türk'leri
olarak bizler bu adada kalıcıyız
"demek olmalıdır. Bunun yolunun
da "karşılıklı saygı ve sevgiden
geçtiğinin de unutulmaması gereki-
yor".
Yeni yapılanmada farklı düşüncele-
rimizin bir suçlama konusu olma-
dan aksayan kısımlarının hep
birlikte düzeltilmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.trYunan hükümeti 
virüs dinlemiyor
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Gümülcine seçilmiş müftüsü İb-
rahim Şerif, "Gümülcine bölge-
sinde kendilerini 'yetkili'

olarak tanıtan bazı sivil kişiler, camile-
rin imam ve müezzinlerini ziyaret
ederek minarelerden okunan ezan se-
sini rahatsızlık yarattığı gerekçesiyle
kısmaları yönünde telkinde bulunu-
yor." dedi. Şerif, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, bölgede bazı
kesimlerin son dönemde köy ve kasa-
balarda okunan ezanların kısılmasına
yönelik müdahalede bulunmaya çalış-
tığını belirterek, "Gümülcine’de yıllar-
dır kimseyi rahatsız etmeyen ezan
sesleri şimdilerde birilerini rahatsız
ediyor. (Kovid-19) Virüsle mücadele
bahane edilerek mikrofonların ayarla-
rıyla oynanıyor. Müezzinler tedirgin
ediliyor." diye konuştu.
Müftü Şerif, şunları kaydetti:
"Gümülcine bölgesinde kendilerini
'yetkili' olarak tanıtan bazı sivil kişiler,
camilerin imam ve müezzinlerini zi-
yaret ederek minarelerden okunan
ezan sesini rahatsızlık yarattığı gerek-
çesiyle kısmaları yönünde telkinde
bulunuyor. Salgınla mücadele gerek-
çesiyle camilerimizin kapalı tutul-
duğu hassas bir dönemde yapılmak
istenen bu müdahale azınlık toplu-
munda rahatsızlık ve endişeye neden
oluyor. Camilerdeki din görevlileri-
miz bundan rahatsız oluyor. Salgınla
mücadelede ezan sesinin ne gibi bir il-
gisi olduğunu anlamak mümkün
değil. Bu, din ve ibadet özgürlüğü ile
bağdaşmayan kabul edilemez bir
durum."
Şerif, İslam aleminin kutsal ayı rama-
zanın, Yunanistan’da salgına karşı alı-
nan tedbirler nedeniyle bu yıl buruk
yaşandığını söyledi.
Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar
kapsamında camilerin kapatılmasının
azınlık toplumunda büyük rahatsızlık
yarattığını dile getiren Şerif, şunları

söyledi:
"Bu yıl zor koşullara rağmen Batı
Trakya’da ramazan coşkuyla yaşanı-
yor. İnsanlarımız oruç ibadetlerini
hassasiyetle yerine getiriyor. Ancak
virüs nedeniyle camilerimiz toplu iba-
detlere kapalı tutuluyor. Bu nedenle
teravih namazları mecburen evlerde
kılınıyor."
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık da Gü-
mülcine ve İskeçe’de camilerin kapalı
tutulması nedeniyle 6 haftadır cuma
namazı kılınmadığını belirterek,
"Şimdi de toplu teravih namazları kı-
lamıyoruz. Böyle giderse, korkarım
bayram namazını da kılamayacağız."
dedi. İnsanların camileri özlediğini
anlatan Sadık, "Bizler, din görevlileri
olarak camiye gidiyoruz, kapıyı açıp
ezan okuyor ve mecburen dönüyoruz.
Kimse gelmiyor çünkü ortalıkta insan
yok. Çok hazin bir durum. Bir an önce
bu durumun sona ermesini ve camile-
rimize kavuşmayı umuyoruz." diye

konuştu.
Yunanistan’da, Türk azınlığın bulun-
duğu Batı Trakya bölgesinde, Osmanlı
döneminden bu yana süren ramazan
gelenekleri kapsamında, köylerde gö-
nüllü gençlerin çaldığı davul eşliğinde
sahura kalkılıyor, iftarlar davulun
haber verdiği saatte açılıyor.
Teravih namazları ise koronavirüs sal-
gınına karşı alınan tedbirler kapsa-
mında camilerin kapalı tutulması
nedeniyle bu yıl evlerde kılınıyor.

İMAM KARAKOLDA

Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Türk toplumu mensubu imam, görev
yaptığı camide koranavirüs salgını ne-
deniyle yasak olmasına rağmen toplu
namaz kılındığı iddiasıyla karakola
ifade vermeye çağrıldı. Millet Gazete-
si’nin haberine göre, Kozlukebir Bele-
diyesi’ne bağlı Hebilköy’de yıllardan
beri imamlık yapan din görevlisi Ali
Mahmut Paşa, poliste verdiği ifadede,

sosyal medyada paylaşılan ve iddiaya
kanıt olarak gösterilen videonun en
azından 5-6 yıl öncesine ait olduğunu
belirterek, camide kesinlikle cemaatle
namaz kılınmadığını dile getirdi.
Mahmut Paşa, karakol müdürüne
verdiği ifadede, Yunanistan’da koro-
navirüs salgını ile mücadele kapsa-
mında alınan tedbirler doğrultusunda
altı haftadan beri köy camisinde ne
beş vakit ne de Cuma namazlarının
toplu halde kılındığını söyledi. Av-
rupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu,
“Tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgını ile mücadele edilen bu
zor ve hassas dönem fırsat bilinerek,
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplu-
munu sindirme çabaları maalesef
devam etmektedir. Köy cemaati tara-
fından göreve getirilen imamın gerçek
dışı bir iddiayla karakola ifade ver-
meye çağrılması ve psikolojik baskıya
maruz kalması bunun son örneğidir.
Geçtiğimiz günlerde de koranavirüs
salgını ile mücadele bahanesiyle garip
bir şekilde camilerde hoparlörün sesi
kısılarak ezan okunması talep edil-
mişti. Yine Yunan devletinin atadığı
ancak Batı Trakya Türk toplumunun
tanımadığı Rodop Müftü Naibi, Gü-
mülcine Harmanlık Mahallesi Camii
ile Şapçı’daki Hamidiye Camii’nde
halihazırda cemaatin ve mütevelli he-
yetlerinin seçtiği ve desteklediği
imamlar görev yapmasına rağmen
yerlerine yeni imamlar atamıştı.
Yunan makamlarına, koranavirüs sal-
gını ile mücadele bahanesiyle Batı
Trakya Türk toplumunun dini ve kül-
türel değerlerini hedef alan girişimle-
rine derhal son verme çağrısında
bulunuyoruz” dedi. (AA)

Tüm dünya gibi Yunanistan’da korona virüs belası 
ile uğraşıyor ama yapacağından da geri kalmıyor

Arnavutluk Meclisi işbirliğini onayladı
TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk B
akanlar Kurulu ile Türkiye Hü-
kümeti arasında imzalanan mali

ve askeri iş birliği anlaşmasıyla, mali
yardıma ilişkin uygulama protoko-
lünü onayladı. Meclisten yapılan açıkla-
mada, söz konusu anlaşmayla
protokolün yasa tasarısı 96 milletvekili-
nin "evet", 2 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla
kabul edildiği bildirildi. Arnavutluk Ba-
kanlar Kuruluna göre, mali yardım an-
laşmasıyla protokol, Arnavutluk'un
Türkiye Cumhuriyeti ile istikrarlı iş bir-
liği ve dostluğu çerçevesinde askeri iş
birliğinin daha da güçlendirilmesi,  Ar-
navutluk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden
yapılandırılmasına katkıda bulunmak
amacıyla teklif edilip imzalandı. İş bir-
liği anlaşması, birkaç yılda tahsis edile-

cek mali yardımın sağlanmasına ilişkin
ilkeleri ortaya koymayı ve özellikle Tür-
kiye'den mümkünse yüzde 100 yerli
üretim yapan firmalardan, askeri amaç-
larla mal ve hizmet alımını da amaçlı-
yor. Uygulama protokolü, Türkiye'nin
iç kanunlarıyla yıllık bütçesi çerçeve-
sinde Türkiye Cumhuriyeti tarafın-
dan Arnavutluk Bakanlar Kuruluna
tahsis edilecek mali yardımın uygu-
lama ilkelerini oluşturmayı hedefle-
mektedir. Anlaşma ve protokol,
Arnavutluk Savunma Bakanı Olta
Xhaçka tarafından 6 Eylül 2019'da Ar-
navutluk'un başkenti Tiran'da ve Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafın-
dan 11 Kasım 2019'da Ankara'da imza-
landı. Türkiye ile Arnavutluk'un
savunma bakanlıkları arasında Şubat
2020'de de Savunma İş Birliği Planı im-
zalandı. (AA)
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YÖRÜK ŞAİRİ 
İLHAMİ EMİN

Kendisiyle çok defa sohbet etmiş ve bu
biyografiyi de tezimi yazarken şair
ile (21.04.2017) tarihinde yaptığım

mülakat sonucunda elde edilen bilgilerden
oluşturmuştum. Siz değerli sevenleri ve oku-
yucularıyla paylaşıyorum.

Annesi Şefiye ile babası Rifat Sipahi’nin dör-
düncü çocuğu olarak Makedonya’nın Rado-
viş kasabasında 1931 yılında doğdu. İlk ve
orta öğrenimini doğum yerinde, iktisat mes-
lek lisesini ve Pedagoji Akademisini Üs-
küp’te tamamladı. Üsküp’te, “Tefeyyüz”
Türk ilkokulunda öğretmenlik yaptı. Sonra
“Nova Makedoniya” gazetesinde gazeteciliğe
başladı. Ardından “Birlik” Gazetesi’ne geçti.
“Sesler” Aylık Toplum Sanat Dergisi’nin
1965 yılında yayın hayatına başladığında ilk
sorumlu yazarı oldu. Üsküp Radyosu Türkçe
Yayınlar Sorumlusu görevine atandı. 1973
yılına kadar bu görevde kaldı. Görevinin ilk
yıllarında Türkçe radyo yayıncılığının ilerle-
mesine katkı sağladı. Üsküp Halklar Tiyat-
rosu Genel Müdürlüğüne 1978’de seçildi.
Görev süresi biter bitmez Makedonya Kültür
Bakanlığı bünyesine alındı ve kültür bakanı
yardımcılığı yaptı. Emekli oluncaya kadar da
bu görevde kaldı.

Edebiyata şiirle girdi. Önce Makedonca
yazdı. İlk şiir kitabı Makedonca olarak 1955
yılında “Животот пее и плаче” (Jivotot
pee i plaçe – Şarkı Söyleyen ve Ağlayan
Hayat), ikincisi ise “Денонокија” (Deno-
nokiya – Günlü geceli) adıyla 1957’de basıl-
mıştır.

İlk Türkçe şiirleri, diğer Makedonya Türk ya-
zarları ile beraber “Yürü Aydınlığa” kita-
bında yer aldı. Edebiyatın diğer türlerinde de
eser verdi. Tiyatro yapıtları ile başarılı oldu.
“Yabancılar” tiyatro oyunu 1969 yılında
Üsküp Halklar Tiyatrosu Türk Dramı tarafın-
dan sahnelendi. Aynı yıl televizyona uyar-
landı ve Üsküp Televizyonu’nun Programına
alınıp yayımlandı. “Nasrettin” adlı eseri 1971
yılında, yine Üsküp Halklar Tiyatrosu Türk
Dramı sanatçılarınca sahnede canlandırıldı ve
“Sesler” dergisi’nde yayımlandı. Başarılı bir
film eleştirmeni de olan İlhami Emin’in
Türkçe’den Makedonca‘ya yaptığı birçok çe-
virisi de vardır. Nazım Hikmet’in şiirleri yanı
sıra Yesevi, Yunus ile Mevlana’nın seçme şi-
irlerini, Yaşar Kemal’in “Binboğalar Des-
tanı” ile Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale”ve
“Benim Adım Kırmızı” romanlarını Make-
donca’ya kazandırdı. Evliya Çelebi’nin Seya-
hatname’sinden Makedonya’ya ait bölümleri
uyarlayıp Makedonca’ya çevirdi. Fuat Köp-
rülü’nün “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuru-
luşu” adlı eserini Makedonya’da tarih
severlere armağan etti. “Gülkaya” adlı şiir ki-
tabını Türkçe-Makedonca olarak yayımlandı.

Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Türk
Şiiri şöleninde kendisine “Büyük Bayrak”
ödülü verildi. Türkiye Diyanet İşleri şiir ya-
rışmasında birinci ödüle layık görüldü.
Bunun yansıra Makedonya Yazarlar Birli-
ği’nin “Edebî Asa” ödülünü kazanan yegâne
Makedonya Türk şairidir. Tito’nun Türkçe
tercümanlığını yaptı. Üsküp’te ikamet eden
şair evli ve iki çocuk sahibidir. İlhami Emin
şiiri şöyle tanımlıyor:
“Allah şiiri insanla beraber yarattı. Ancak
bugün kendini insan sayan oysa dışı insan, içi
şeytan olan ve sadece sözde şair olanların sa-
yısı hayli kabarık olsa gerekir.”

Köprü dergisinde yazmış olduğu şiirlerde,
ferdî konuları, sosyal meseleleri, insan sev-
gisi gibi temaları yoğun olarak işlemiştir. Me-
lamî düşüncesini benimseyen şairin
şiirlerinde tasavvuf ve dinî bir hava sezilmek-
tedir. İnsan sevgisi, şair için en önemli me-
sele olarak görünür. Eserlerinde yalın bir
Türkçe kullanmakla beraber, sade anlatımı-
nın altında derin anlamlar taşıyan şiirler ka-
leme almıştır. Kaleme almış olduğu eserlerin
bazıları şunlardır:
Zivotot Pee i Plaçe (Şiir) 1955
Taş Ötesi (Şiir) 1965
Gülkılıç (Şiir) 1971
Gülçiçekhane 1974
Yörükçe (Şiir)1984
Güldeste (Şiir) 1991
Yürüyen Duvar (Roman) 2008

Mumin Aliov, “Çağdaş Makedonya Türk
Edebiyatına Katkısı Bakımından Köprü Der-
gisi’nde Çıkan Şiirler Üzerine Tematik Bir
İnceleme (2002-2017) ” , İstanbul: İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ya-
yınlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, 2018, s.
30-32. aliovmumin@gmail.com, Daha geniş
bilgi için bkz. Ozlem Kurt, “İlhami Emin’in
Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği”, Edirne,
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
2018. s. 29.

Büyük Yörük şairi İlhami Emin, vefat etmiş-
tir. Yazarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, se-
venlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır
diliyorum.

Ramazan’da bu yıl 
sessizlik hakim…

Ramazan ayları öncesi pazar yerlerinde alışveriş telaşı yaşanan ve camilerin
dolup taştığı Balkan ülkeleri, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu
yıl ramazana buruk bir sevinçle girdi. Pazar yerleri ve marketlerde yoğunluk ya-
şanmazken, toplu ibadetlere izin verilmesi nedeniyle camiler de boş kaldı. Balkan
Müslümanları teravihleri evlerinde eda ederken, kentler hayalet şehirlere döndü

SARAYBOSNA/ÜSKÜP 

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Balkan ülkeleri,
yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
bu yıl Ramazan ayında sessiz. Osmanlılar’dan
kalma geleneklerin sürdürüldüğü Bosna Hersek,
Kosova ve Kuzey Makedonya gibi bölge ülkeleri,
salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebe-
biyle bu yıl ramazanı buruk bir sevinçle karşıladı.
Kısmi sokağa çıkma yasakları bulunan ve toplu iba-
detlere izin verilmeyen Balkan ülkelerinde pazar
yerleri ve camiler boş kaldı.

TERAVİH NAMAZI YOK

Bosna Hersek'te akşam ezanının okunmasıyla her
yıl ramazan ayının gelişini haber veren top atışı bu
yıl da yapılsa da camilerde teravih namazı kılınma-
yacağı açıklandı. Camilerde cemaatle namaz kılın-
mayacak olsa da şehirdeki birçok cami ramazan
öncesi temizlendi. Bosna Hersek İslam Birliği Baş-
kanı Hüseyin Kavazovic, insanlara teravih namazla-
rını evde kılmaları çağrısında bulunurken, "Bu
ramazanda sabır, birlik ve feragat etme duygularına
hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var" dedi. Asır-
lardır mukabele okuma geleneğinin sürdürüldüğü
Bosna Hersek'te bu yıl birçok camide sınırlı katılımla
okunacak ve sosyal medyadan canlı olarak yayımla-
nacak. Ramazan öncesi pazar yerleri de eski yoğun-
luğundan çok uzaktı. 

KUZEY MAKEDONYA’DA HÜZÜN

Ramazanın en yoğun hissedildiği bir başka bölge ül-
kesi Kuzey Makedonya'da da tedbirler kapsamında
teravih namazlarının camilerde kılınmasına izin ve-
rilmedi. Başkent Üsküp'ün en büyük ve en eski pa-
zarlarından Bit Pazarı'nda ramazan alışverişi
yapan Selaettin İdriz, Üsküp Türk Çarşısı'nda 50 yıl-
dır esnaflık yaptığını belirterek, salgın nedeniyle pa-
zarın epey yıprandığını söyledi. Bu yıl ramazanın
biraz hüzünlü geçeceğini kaydeden İdriz, "Üs-
küp'ün camileri maalesef kapalı. Mukabele olmaya-
cak. Aktivite olarak bizim televizyonlarda çok nadir
program var." dedi. Bit Pazarı'nda 20 yıldır çalışan
Nazim Murati de pazardaki yoğunluğun eskisi
gibi olmadığını ama ramazan dolayısıyla az da olsa
bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "İnşallah ra-
mazan iyilikler getirir ve koronavirüs kaybolur." te-
mennisinde bulundu. Abdülkadir Kurtiş
de tedbirler nedeniyle yaşlıların pazara gidemedi-
ğini belirterek, "Çok az insan var. Korona virüs ile
çok kötü oldu. Önceden daha iyiydi ama şimdi çok
zayıfladı. Ramazan çok güzel. Camiler açılsa çok
daha iyi olacak." dedi.

MUKABELE

Bu arada, Türkçe vaaz ve hutbe geleneğinin asırlardır
sürdürüldüğü Murat Paşa Camisi'nde de öğle na-
mazı öncesinde hoparlörlerden cami dışında da du-
yulacak şekilde mukabele okunmaya başladı. Kuzey
Makedonya İslam Birliği’nin tavsiyesi üzerine geçen
ramazanlarda birçok camide gerçekleştirilen muka-
bele ve vaazların, ramazan boyunca sosyal medya
üzerinden yayımlanacağı bildirildi. Teravih ve vakit
namazlarının kılınamaması nedeniyle boş kalan ca-
miler ile bahçeleri ramazan için temizlendi.

KARADAĞ VE SIRBİSTAN

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müs-
lümanlar da bu yıl ramazanı sessiz karşıladı. Sırbis-
tan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı
Camisi de ramazan için temizlenirken,
Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, ülke-
deki tüm Müslümanlara ramazanı evde geçirmeleri
çağrısında bulundu. Teravih namazlarının camilerde
kılınamayacağı Karadağ'da da İslam Birliği Başkanı
Rifat Fejzic, din ve bilimin gerektirdiklerinin yerine
getirilmesi gereken bir döneme girildiğini belirterek,
sabretmenin önemine işaret etti ve insanlara ibadet-
lerini evlerinde yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Hırvatistan ile yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı
Kosova'da da tedbirler kapsamında teravih namaz-
ları camilerde cemaatle kılınmayacak. (AA)

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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“Kut´ül Amare” 29 Nisan 1916
tarihinde Osmanlı
Ordusunun Irak’ın Kut böl-

gesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük
bir zaferdir. 13 bin 300 İngiliz askeri ile
13 general 481 subay esir alınmış ve
savaş esnasında 40 bini aşkın İngiliz
askeri ölmüştür.
Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya
Savaşı’nda İngilizlere karşı çarpıştığı Irak
cephesinde bulunan  Kut'ül Amare, Dicle
Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birle-
şen Basra Körfezi'nin 350 km kuzeyinde,
Bağdat'ın 170 km güneyinde bulunan bir
kasabadır. 1915 yılı nüfus sayımına göre
6500 kişi bulunmaktaydı. Osmanlı döne-
mi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak
adlandırılan bölge, Dicle, Fırat havzasın-
da tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli
Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar
uzanır.
Irak petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan
İngilizler, Osmanlı sınırları içerisindeki
Arap bölgelerinde faaliyetlerini, yoğun-
laştırarak devam ettiriyorlardı. Aşiretler
üzerinde etkili bir çalışma yapan
İngilizler, Osmanlı Devleti ile bölge hal-
kının “gönül bağını” koparmak için pro-
pagandanın bütün unsurlarını yoğun bir
şekilde kullanmaktaydılar. 6 Kasım 1914
tarihinde Basra Körfezinden Şattülarap
ağzındaki Fav mevkiine asker çıkararak
saldırıya geçmişler, ilerleyen aylarda bu
saldırılarını kuzeye doğru genişletmişler-
dir. İngilizler, 3 Haziran 1915 tarihinde
Kut’ül-Ammare’yi, Temmuz ayı sonları-
na doğru da Nasıriye’yi işgal etmişlerdir.
23 Kasım 1915’de ileri harekata geçen
Türk birlikleri, General Townshend
komutasındaki İngiliz ordusunu geri püs-
kürterek Kut-ül Ammare’de çember içeri-
sine almayı başarmışlardır.
Kut’ül-Ammare’yi bir kale gibi savunan
General Townshend, 29 Nisan 1916 tari-
hinde teslim olmak zorunda kalmıştır.
Türk Ordusu, Kut’ül-Ammare’de
İngilizlerden başta Tümen Komutanı
General Townshend olmak üzere toplam
13 general, 481 subay ve 13.300 askeri
esir almıştır.
25 BİN ŞEHİT
Tarihe Kut ül Amare zaferi olarak geçen
savaşlar sırasında İngilizler 40 bin kayıp
ve esir verirken Türk birlikleri ise 25 bin
askerini kaybetti. Kut ül Amare savaşı
sırasında Türk birlikleri sınırlı sayıda
uçakla önemli görevler yaptı. Keşif
görevleri yapan Türk uçakları bir taraftan
da düşman hedeflerini bombardıman etti.
26 Nisan 1916’da Kut ül Amare’deki
İngiliz kuvvetlerine erzak yardımına çalı-
şan bir İngiliz uçağı da Türk avcı uçağı
tarafından düşürüldü.
Ancak kazanılan bu tarihi zafere rağmen
savaşın genelinde mağlup olan Türk ordu-
su, takviye edilen İngilizlerin bölgeyi
Şubat 1917’de işgal etmesine engel ola-
madı. Irak’ın güneyine 1914 sonlarında
çıkarma yapan İngilizler, ancak Mart
1917’de Bağdat’a ulaşarak kenti işgal etti.
Kut’ül-Ammare Zaferi, Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun zor şart-
lar ve imkansızlıklar içerisinde,
Çanakkale’den sonra kazandığı ve bir
İngiliz tümeninin bütün personeli ile bir-
likte esir alındığı eşsiz bir zaferdir.
İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un
kaybını "Britanya (İngiltere) askeri tari-
hindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak
tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basının-
da ve kamuoyunda çok büyük bir infial
uyandırdı. Bunun üzerine General Lake
ve General Gorringe İngiliz ordusunda
görevlerinden alınmış ve yerlerine
General Maude getirilmiştir.
Bu çarpışmaların askeri tarih açısından
bir başka önemi de bilinen ilk havadan
ikmal denemesini İngiliz ordusunun
Kut'taki birliklerini ikmal için 26 gün
boyunca Dicle'deki Ora Üssü'nden 3 adet
Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakla-
rı ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş
olmalarıdır.
Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu
değiştirmemiştir. Halil Paşa Kut'ül
Ammare zaferine istinaden Kut soyadını
almıştır. Bu çarpışmalarda ölenler için
kasabada Kut Türk Şehitliği yapılmıştır.
Halil Paşa, Kut’ül-Ammare’nin teslim
alındığı gün orduya bir tebrik mesajı
yayımlamış ve bu günün “KUT BAYRA-
MI” olarak kutlanmasını istemiştir. Bu
nedenle Türkiye´nin NATO´ya üye oldu-
ğu 1952 yılına kadar, bu tarih Türk Silahlı
Kuvvetleri’nde “KUT BAYRAMI” olarak
kutlanmaktaydı. O tarihten sonra
İngilizlere karşı nezaketsizlik olmaması
için zamanın Demokrat Parti Hükümeti
tarafından bayram olarak kutlanmasına
son verildi.

Suheyl ÇOBANOĞLU

29 NİSAN 1916
KUT-ÜL AMARE

ZAFERİ

Öğrenci ve çalışanlardan oluşan 75 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs tedbirleri kap-
samında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi

Karadağ’dan getirilen 75 Türk 
Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'dan getirilen, öğrenci ve
çalışanlardan oluşan 75 Türk
vatandaşı, yeni tip korona

virüs tedbirleri kapsamında gözetim

altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın
Çorlu ilçesindeki yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinas-
yonu ve Dışişleri Bakanlığının çalış-
masıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin

vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını
ve bayramı evlerinde geçirebilmesi
amacıyla başlatılan tahliye operasyo-
nu kapsamında, Karadağ'dan uçakla
İstanbul'a getirilen 75 Türk vatandaşı,
buradan otobüslerle Çorlu'ya götürül-
dü. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı

Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda tek
kişilik odalara yerleştirilen öğrencile-
rin ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık
taramaları yapıldı. Vatandaşların 14
günlük karantina sürecinin ardından
uygun görülmesi durumunda evleri-
ne gönderilecekleri belirtildi. (AA)

Bulgaristan’da 17 katlı 
bina patlayıcı ile yıkıldı

Türk edebiyatçı İlhami Emin toprağa verildi

Romanya'da tedbirler 
15 Mayıs'ta hafifliyor

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın başkenti
Sofya'da, 40 yıl önce
"Balkanlar’ın en büyük ve en

modern basın evi" olması amacıyla
kurulan 17 katlı bina patlayıcı ile
yıkıldı. Binanın yıkımı için yüzlerce
kilogram dinamit kullanıldı.
Belediye ekipleri ve polisin deneti-
minde gerçekleştirilen yıkım nede-
niyle kentte geniş güvenlik önlem-

leri alındı. Ülkede 1989 yılında sona
eren komünizm döneminin mimari
kalıntılarından biri olan bina, çevre-
ye zarar vermeden denetimli şekil-
de yıkıldı. Binanın yıkılmasını, çok
sayıda yerli ve yabancı basın men-
subu ile vatandaşlar izledi. 1980
yılında yapımına başlanan ve
"Rodina” (Vatan) Basın Evi" olarak
isimlendirilen binanın, 50 bin met-
rekarelik alanı ve 600 çalışma odası
bulunuyordu. Binanın, ülkede

yayınlanan tüm basını tek çatı altın-
da toplaması planlanmıştı. Ülkenin
son komünist diktatörü Todor
Jivkov’un 1989'da devrilmesinin
ardından Bulgaristan, derin bir eko-
nomik krize girmiş ve bu yüzden 17
katlı bina tamamlanamamıştı.
Binayı 2018 yılında satın alan iş
adamı Mihail Tikov, inşaatın
tamamlanmasının, imha edilmesin-
den daha pahalı olduğunu belirte-
rek yıkım kararı almıştı. (AA)

BÜKREŞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs salgınıyla
mücadelede sert önlemler hayata
geçiren Romanya'da 15 Mayıs'tan

itibaren tedbirler hafifletilecek.
Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, düzen-
lediği basın toplantısında,
olağanüstü halin ilan edildiği 16
Mart'tan bu yana kademeli olarak sıkı
önlemleri hayata geçiren hükümetin 15
Mayıs'tan itibaren tedbirleri gevşetece-
ğini açıkladı. Halka 15 Mayıs'a kadar
evlerinde kalmaları çağrısı
yapan  İohannis, o tarihten itibaren izin
alma zorunluluğu olmadan insanların
özgürce dolaşabileceklerini bildirdi.
Kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçla-
rında maske zorunluluğunun ise gele-
cek yıla kadar devam edebileceğini
belirten İohannis, geniş katılımlı etkin-
liklere de bir süre daha müsaade edil-
meyeceğini söyledi. Romanya'da son
verilere göre vaka sayısı 9 bin 710, iyile-
şen hasta sayısı 2 bin 406 ve vefat sayısı
519 düzeyinde bulunuyor. (AA)

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın önem-
li Türk edebiyatçılarından
yazar ve şair İlhami Emin,

başkent Üsküp'te toprağa verildi.
Vefat eden Emin'in (89) naaşı, kılı-
nan cenaze namazının
ardından Butel Mezarlığı'nda top-
rağa verildi. Cenaze töreni yeni tip
korona virüs salgını nedeniyle aile-
si ve yakın çevresinin katılımıyla
gerçekleşti. Emin'in emekli gazete-
ci eşi Emire Emin, eşinin vefatının
ardından Türkiye ve Türk cumhu-

riyetleri dahil dünyanın her yerin-
den telefonlar aldıklarını belirte-
rek, "Büyük bir çınarımızı, büyük
bir yazarımızı, büyük bir şairimizi
kaybettik." dedi. Oğlu Rifat Emin
de "Dualarımız onunla. Babam
sadece ailesine ve bize değil, yani
bizim acımızın sebebi onun iyi
kalpli ve büyük yürekli bir insan
oluşu değil o aynı zamanda
Kuzey Makedonya ve Balkan
Türklüğü'ne ve Türk İslam kültü-
rüne hizmet etmiş çok önemli bir
şahsiyettir. Bunu bilenler çok iyi
bilir" şeklinde konuştu. Merhum

İlhami Emin'in arkadaşı Üsküplü
filozof, şair ve kültürolog Prof.
Ferid Muhiç de şunları söyledi:
"Büyük bir düşünür. Tasavvuf fel-
sefesini detaylı olarak bilen bir
adam. Mevlana ve Yunus Emre'nin
ruhunun şüphesiz onda mevcut
olduğu bir adam. 55 yıldan fazla
tanıdığım bir adam. Etrafına
"Gülbahçe" tezahür eder ve hare-
ket ettiğinde etrafı gül
kokardı. Sıra dışı eserleri ve birkaç
parlak roman, şiir koleksiyonu
olan bir adam. Kendisi göçtü fakat
ruhu hala bizimle." (AA)
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı 
Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar Euro’luk mali destek verileceğini duyurdu

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük: "Şu ana
kadar yaklaşık 5 kıtada 60’a yakın ülkeye devletimiz Sayın Cum-
hurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıbbi malzeme ve sağlık yar-
dımları temin ediyor, etti, halen de etmeye devam ediyoruz"

AB'den Batı Balkanlara 
koronA virüs desteği

Tiran’daki ihtiyaç 
sahiplerine yardım

Sırbistan'dan getirilen 94 Türk Kütahya'da

BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB), yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle Batı Balkan ülkelerine
yaklaşık 3,3 milyar Euro’luk
mali destek verileceğini du-
yurdu. AB Komisyonu, AB ve
Batı Balkan ülke liderlerinin 6
Mayıs'ta video konferans yönte-
miyle yapacakları toplantı öncesi

bölgeye yönelik ekonomik des-
tek paketi hazırlandığını açık-
ladı. Buna göre, Batı Balkan
ülkeleri Arnavutluk, Bosna Her-
sek, Kosova, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve Sırbistan'a sal-
gınla mücadele için yardım edi-
lecek. Avrupa Yatırım Bankası
(EIB), söz konusu ülkelerdeki
kamu yatırımlarına 1,7 milyar
Euro kredi verecek. Batı Balkan

ülkelerinin ödemeler dengele-
rine yardımcı olmak için 750 mil-
yon Euro makro finansal destek
sağlanacak. Bölgede salgından
etkilenen özel sektör şirketlerine
455 milyon Euro’luk mali kay-
nak aktarılacak. Ülkelerin sağlık
sistemlerini güçlendirmek için
Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı (IPA) fonlarından 389 mil-
yon Euro tahsis edilecek. (AA)

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), ramazan ayının baş-

laması dolayısıyla Arnavutluk’ta
ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500
yardım paketini dağıtmaya
devam ediyor. Başkent Tiran'da,
TİKA ile Geleceğin
Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birli-
ğinde yetim çocuk barındıran
yüzlerce aileye gıda yardım paket-
leri dağıtıldı. Dağıtıma Türki-
ye'nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük de katıldı. Büyük-
elçi Yörük, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, TİKA ve Türkiye'nin
söz konusu yardımları ramazan
ayı vesilesiyle sadece Arnavut-
luk’ta değil Balkanların tama-
mında ve dünyanın genelinde
yaptığını ve Türkiye'nin imkanları
dahilinde her zaman olduğu gibi
bugün de dost ve kardeş Arnavut
halkına yardım elini uzattığını
söyledi. Türkiye'nin yeni tip ko-
rona virüs yardımlarına değinen
Yörük,  şunları kaydetti:
"Türkiye bugüne kadar bu küresel
salgınla mücadelede aynı za-
manda uluslararası dayanışma
açısından da çok önemli bir vazi-

feyi üstlenmiş durumda. Şu ana
kadar yaklaşık 5 kıtada 60’a yakın
ülkeye devletimiz Sayın Cumhur-
başkanımızın da talimatlarıyla
tıbbi malzeme ve sağlık yardım-
ları temin ediyor, etti, halen de et-
meye devam ediyoruz. Bugüne
kadar AB üyesi ülkeler İtalya, İs-
panya, İngiltere, Hollanda bura-
lara yardım götürdük. Bugün de
askeri kargo uçağımız ABD’ye
yardımlarını götürüyor."  Yörük,

Türkiye'nin şu ana kadar bir taraf-
tan Balkan coğrafyasında Arna-
vutluk dahil hemen hemen her
ülkeye sağlık yardımlarını ulaştı-
rırken, diğer taraftan da dünyanın
dört bir yanında mahsur kalan, çe-
şitli vesilelerle o ülkelere gitmiş
ancak uluslararası uçuşlar dur-
duğu için Türkiye’ye dönememiş
olan tüm vatandaşların da tahliye
operasyonlarını yürüttüklerini
kaydetti. (AA)

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) sal-

gını nedeniyle oluşabilecek gıda krizi-
nin önüne geçilmesi ve gıda
güvenliğinin desteklenmesi amacıyla
Balkanlar'a verdiği tarımsal desteğin
kapsamını genişletiyor. Başkanlık,
Kovid-19'dan önce Balkanlar ve Doğu
Avrupa ülkelerinde başlattığı "Gıda
ve Yaşam Güvenliği Destekleme
Programı" kapsamında, olası gıda kri-
zine karşı, geçimini tarım ve hayvan-
cılıkla sağlayan soydaş ve akraba
topluluklara desteğini arttırıyor.
TİKA, salgın nedeniyle hem gıda hem
de geçim kaynaklarının risk altında
olduğu bölgelerde, savunmasız ve kı-
rılgan grupları korumak ve salgının
gıda sistemi üzerindeki etkilerini ha-
fifletmek için Balkanlar'da hızlı ön-
lemler alıyor. Bu kapsamda,
Başkanlık, başlattığı "tarımsal diplo-
masi" faaliyetleri çerçevesinde, olası
gıda krizinin etkisini azaltmak için
"ülke bazlı proje ve programlar" ha-
zırlamaya başladı. TİKA, bütün dün-
yayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı
en savunmasız ülkeler arasında bulu-
nan ve mart sonu itibarıyla yaklaşık
100 bin kişinin farklı sebeplerden
ötürü işsiz ya da çalışamaz duruma
geldiği Bosna Hersek'te 500 aile için
doğrudan tarımsal üretime geçti. Sal-
gına karşı mücadele amacıyla gerçek-
leştirdiği "Tohum Destek Projesi"yle
Bosna Hersek'in yanında olmaya
devam eden TİKA, söz konusu proje
için Doğu Saraybosna'da 10 beledi-
yeyle iş birliği yaptı. Gorazde, Pale
Praça, Rogatica (Zepa), Breza, Vareş,
Maglaj, Gornji Vakuf, Sapna, Teoçak
ve Çeliç belediyeleriyle ortak yürütü-
len çalışmada, belediye tarım danış-
manları da aktif rol aldı. (AA)

TİKA, Bosna’ya 
verdiği tarım 
desteğini artırıyor

KÜTAHYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'dan yurda getirilen
94 Türk vatandaşı, yeni tip
korona virüs tedbirleri kap-

samında, Kütahya'da Gençlik ve
Spor Bakanlığına bağlı öğrenci
yurtlarına yerleştirildi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatı, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın koordinas-
yonunda ilgili bakanlıkların
yürüttüğü ortak çalışmayla 94
Türk vatandaşı, Sırbistan'dan
Türk Hava Yolları'na ait uçakla

Kütahya Zafer Havalimanı'na
getirildi. Uçaktan inenler, sağlık
kontrolünün ardından polis ve
AFAD ekipleri eşliğinde otobüs-
lerle kent merkezine taşındı.
Gelen vatandaşlardan Erhan
Çakar, uzun zamandır Türki-

ye'ye dönmeyi beklediğini dile
getirerek, "Çok şükür vatanımıza
sağ salim geldik. Devletimize te-
şekkür ederiz." dedi. Güvenlik
önlemleri eşliğinde kente getiri-
len vatandaşlar, Kütahya Dum-
lupınar Üniversitesi (DPÜ)
Yerleşkesi'ndeki Yesevi ve Dum-
lupınar yurtlarına yerleştirildi.
Yurtta 14 gün gözlem altında tu-
tulacak vatandaşların ihtiyaçları,
Kütahya Valiliği, İl Sağlık Mü-
dürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile
Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğünce karşılanacak. (AA)

Şafak SOL

YAŞASIN 1 MAYIS
EMEKÇİLERİN 
BAYRAMI…

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramımız kutlu
olsun…

İşçilerin, emeğinden başka varlığı olmayan-
ların birlik, mücadele ve dayanışma
günü…

Merhum Cem Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’
şarkısında geçer hani; “İşçisin sen işçi kal, giy
dedi tulumları…”
İlk duyuşta ezici, onur kırıcı bir söz gibi algı-
lansa da aslında ne ulvi bir söylem değil
midir?
İşçisin sen işçi kal…
Evet, işçiyim ben. Ve bununla gurur duyuyo-
rum.
Güzel annem de işçiydi.
Alın teri ile temellenmiş bir hayatın, nazik, bir
o kadar da güçlü temsilcisiydi canım annem…
Sömürü düzenine karşı hep bir ağızdan haykı-
rırlardı meydanlarda.
Yürüyüşler yaparlardı…
Çocukluk işte; bilmezdik emek ne demek?
Alın teri ne demek? Toplu sözleşme, insanlık
onuru, sendika ne? Hak mücadelesi ne? Sınıf
çatışması ne?
Çocuk dünyamda şaşkınlıkla izlerdim onları…
Hep merak ederdim, ellerinde pankartlarla
niçin yürürlerdi?
Emeğin en yüce değer olduğunu, dayanışma-
nın, örgütlü olmanın, birlikte hareket etmenin
önemini ilk öğretmenim annemden öğren-
dim…
İşçi ne demek, anneciğimden öğrendim. Yaşa-
mak için emeğinden başka serveti olmayanla-
rın, herhangi bir sebeple çalışamadığında aç
kalanların kimler olduğunu…
İşçi olmak nasıl bir kavram; çocuk yaşta kod-
landığım bu terbiye ile bugünlere geldim.
Evet, işçiyim ben… Sağlık çalışanıyım. Ko-
rona virüs salgını sürecinde yaşadığımız zor-
luğu en çok yaşayan bir sektörün işçisi,
işvereni, emekçisiyim.
Yıllar önce meslek hayatıma atıldığım ilk gün-
den bu yana işçiyim ve işçi ruhunu asla kay-
betmedim. Emeğin en kutsal değer olduğunu,
işveren kimliğime rağmen, omuz omuza mesai
harcadığım çalışanlarımla hizmet anlamında
aynı statüde olmayı hiçbir zaman unutmadım.
Varlığını başkalarının emeğine borçlu olanlar-
dan, kendinden başka herkesin emeğine el ko-
yanlardan olmadım.
Yaratılışım müsait olmadığı için olamam da…
Çalışanlarıma, yardımcılarıma haklarını her
daim iade etmeyi görev bildim. Ailelerinden
birini kaybettiklerinde onların yanında oldum.
Ağladıklarında ağladım, güldüklerinde gül-
düm. Hastalandıklarında hastalandım, iyileş-
tiklerinde iyileştim. Seslerine ses, nefeslerine
nefes olmayı kendime görev bildim. Beni o
çocukluk günlerimin kutsal atmosferine götü-
ren işçi ruhunu asla kaybetmedim.
Buradan aynı ruhla emeğin sömürülmediği, in-
sanoğlunun sosyal güvencesiz çalıştırılmadığı,
babaların yokluk nedeniyle intihar etmediği,
çocuk büyüten ailelerin güne işsizlik korku-
suyla başlamadığı, düşüncelerin özgürce ifade
edilebildiği, adaletin herkese eşit uygulandığı,
herkesin barış içinde yaşadığı bir dünya dile-
ğimle tüm işçilerin bayramını kutluyorum.
Dünyayı saran salgın nedeniyle pek çok kişi
evlerinde kalsa da ölümü göze alarak hayatları
pahasına insanların yaşatmak için işini yapmak
zorunda kalan meslektaşlarımın, sağlık çalı-
şanlarının da bayramı kutluyorum.
Ve son olarak beni ben yapan ilk öğretmenim
annemin bayramını kutluyorum.
Işıklar içinde uyu annem. Bayramımız kutlu
olsun…
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Menemen ziraat odasında adıma tescil
edilecek olan 2 adet biçerdöverin
34.31.14.363 ve 34.31.14.364 nolu pla-
kaları kayıp olmuştur.Hükümsüzdür

Nihat özdoğaN

HÜKÜMSÜZDÜR
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Değişen sıcaklık, ani şiddetli
hava olayları (taşkın, ku-
raklık, hortum vb.), güneş

radyasyonun artması gibi iklim
değişikliğinin unsurları su kay-
nakları içerisinde fiziko-kimyasal
değişikliklere neden olmaktadır.
Örneğin sudaki oksijen yoğun-
luğu her 3°C‘lik sıcaklık artışında
yüzde 10 azalır. İklim değişikliği-
nin yüzey suyu kaynaklarının ka-
litesine ve içme suyu arzına etkisi
değerlendirilmiş ve içme suyu ar-
zının hem taşkın hem kuraklık
risklerinden dolayı sekteye uğra-
yabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca suyun miktar olarak azal-
masına bağlı olarak içerisindeki
çözünmüş madde yoğunluğunun
artacağı ve bu nedenle de içme su
kaynağının belirlenen içme suyu
kalite standartlarını sağlayamaya-
cağı öngörülmüştür (Delpla; Jung;
Baures; Clement & Thomas,
2009).

HAVZA BAZINDA

-Taşkın; ekstrem hava olayları ne-
deniyle kış aylarında nehir akışla-
rının, yüzey akışlarının ve
taşkınların artması beklenmekte-
dir.

-Kuraklık; Yüksek sıcaklık ve ya-
ğışın artması nedeniyle kuraklık
beklenmektedir.

-Hidroelektrik güç; Akıştaki deği-
şiklikler temiz güç üretimini azal-
tacaktır.  

-Tarım; Sulama suyu ihtiyacı arta-
caktır.

-Kar kütlesi; yüzde 25 oranında
azalma su teminini değiştirecektir.

-Nehir akışı; değişimler su temini,
su kalitesi, balıkçılık ve rekreas-
yon faaliyetlerini etkileyecektir.

-Yeraltı suyu; hidrolojik değişim-
ler ve artan su talebi nedeniyle
düşük olan su seviyesi sonu-
cunda derin olmayan bazı kuyu-
lar kuruyacaktır.

-Su kullanımı; tarımsal, kentsel ve
çevresel su talebi artacaktır.

-Su kalitesi; deniz seviyesi yüksel-
mesi nedeniyle tuzlu su girişimi
deltaları ve kıyı akiferleri etkileye-
cektir.

-Deltalardaki su setleri; deniz se-
viyesindeki artış su setlerini teh-
dit edecektir.  

-Habitat; Isınmış nehir suları
somon gibi soğuk suda yaşayan
balıkları strese sokacaktır.    Su,
enerji, tarım ve iklim arasındaki
ilişki karmaşıktır. İklim değişik-
liği, su, gıda ve enerji sistemleri-
nin güvenliğini tehdit etme
potansiyeline sahiptir. Örneğin
hidroelektrik santrallerle elektrik
arzı iklim değişikliği ile birlikte
tehlikeye girebilir. Çünkü iklim

değişikliği ile yağışların azalması,
bazı durumlarda aşırı yağışların
görülmesi, yağışın yıl içerisindeki
düşüş zamanının değişmesi hid-
roelektrik enerji üreten barajların
yönetilmesini güçleştirir.
Bir diğer örnek olarak iklim deği-
şikliği ile birlikte gıda güvenliği-
nin tehlikeye girmesi verilebilir.
Bu tehlike aşırı yağışların getir-
diği toprak kaybı ve tuzlanma so-
nucu toprak veriminin
kaybedilmesi ya da yağış azlığı
nedeniyle sulama suyunun sağla-
namaması gibi birçok parametre
ile birlikte ortaya çıkabilir.
Pek çok nehir ve akifer için kalite
ve miktar verisinin eksik olması,
değişikliklerin değerlendirilme-
sinde önemli bir engeldir. Yaşadı-
ğımız değişimler çeşitli itici
güçlere bağlıdır. Bunlardan bazı-
ları; nüfus artışı, arazi kullanımın-
daki değişimler, göç, kentleşme
ve iklim değişikliğidir. Suyun de-
polanması ve geleceğin gıda üre-
timinde önemli payı olan
yenilenebilir yeraltı suyu kaynak-
ları hakkında da sınırlı bilgi mev-
cuttur. Bu nedenle yaklaşımlar
küresel değil bölgesel olmalıdır ve
mikro ölçekte veri toplanıp mo-
dellemeler yapılmalıdır. Uyum
stratejileri yerel ölçekte geliştiril-
melidir.  

Yaşamın vazgeçilmez unsurların-
dan olan su kaynakları üzerin-
deki iklim değişikliği etkilerinin
belirlenmesi ve uyum/azaltım
için gereken tüm çabaların ortaya
konması gezegenimizdeki yaşam
için hayati önem taşımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Su kaynakları üzerindeki baskıla-
rın nasıl azaltılacağı, mevcut bü-
yüme hızı, değişen su tüketim
alışkanlıkları ve artan su talebi
karşısında su kaynaklarının yıllar
sonrasına tahrip edilmeden nasıl
aktarılacağı ve iklim değişikliği-
nin su kaynakları üzerindeki
olumsuz etkilerine nasıl uyum
sağlanacağı yüzyılımızın en
önemli insanlık sorunları arasın-
dadır. Ülkemiz açısından önemli
olan ana sektörler; içme ve kul-
lanma suyu, tarım ve sanayidir.
Bu sektörlerin iklim değişikliğine
karşı alabilecekleri başlıca önlem-
ler kapsamında gerçekleştirilmesi
muhtemel uyum faaliyetleri; içme
ve kullanma suyu için
kayıp/kaçak oranlarının azaltıl-
ması, yağmur suyu hasadı, duş ve
sifonlarda tasarruflu ekipmanla-
rın kullanılması ve evsel atıksula-
rın yeniden kullanılması
sayılabilir.  Tarım sektöründe;
iklim değişikliğine uygun ürün
deseni seçilmesi, vahşi sulamadan
tamamen vazgeçilmesi ve damla
sulama gibi verimli sulama tek-
niklerinin yaygınlaştırılması,
uygun durumlarda kısıntılı su-
lama uygulanması, organik tarım
ve iyi tarım uygulaması   olarak
sıralanabilir. Tarımda sulama ve-
rimliliği ve çiftçinin bilinçlendiril-

mesi de önem taşımaktadır. En-
düstriyel tesislerde temiz üretim
uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması, tesis içi kontrollerin artırıl-
ması, sıfır deşarj yaklaşımının
yerleştirilmesi ve atıksuların geri
kazanılarak proses suyu ve ben-
zeri amaçlarla yeniden kullanıl-
ması gerekmektedir.  Ülkemiz
havza temelli bütünleşik su yöne-
timine geçmiştir, bu iklim değişik-
liğine uyum kapsamında önemli
bir adımdır. 25 havzada yönetim
planlarının hazırlanması iklim de-
ğişikliğini göz önünde bulundu-
rarak tamamlanmalı, izleme ve
geliştirme çalışmaları yapılmalı-
dır. Havzalarda yapılacak örgüt-
lenmelerin yanı sıra, il ve bölge
bazında da yönetim planları uy-
gulanmalıdır. Bütün
sektör öncüleri ve
paydaşların bir araya
gelerek su yönetimi-
nin karar süreçlerinde
yer almaları faydalı
olacaktır. 2015-2100
periyodunda gerek sı-
caklık artışları Türki-
ye’nin diğer
bölgelerine nazaran
daha fazla olduğu için
gerek sıcak hava dal-
galarının olası etkileri-
nin fazlalığı nedeniyle
Güneydoğu Ana-
dolu’da kuraklık ile
mücadele çalışmaları
geliştirilmelidir. Ağaç-
landırma çalışmala-
rına hız vererek, su
kullanımında tasar-
rufa giderek bu du-
ruma karşı konmalı,
halk beklenen etkiler
konusunda bilinçlen-
dirilmelidir. Olası
mağduriyetleri engel-
lemek için bu duru-
mun tarım ürünleri,
hayvancılık ve halk
sağlığı alanlarındaki
etkileri bilimsel olarak
incelenmeli ve bu
doğrultuda önlemler
alınmalıdır. 

Kaynak: Doç.Dr.Gök-
şen ÇAPAR 2019-An-
kara

İklim değişikliği, günümüzün en büyük sorunlarından birisidir ve küresel olarak devam et-
mektedir. İnsan yaşamı, doğa, canlılar ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır

İklim değişikliğinin 
su kaynaklarına etkisi

2

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Esra BALKAN

COVİD19' DAN
SONRA

Kıymetli takipçilerimiz
COVİD 19 adlı virüs haya-
tımıza girdiği günden itiba-

ren sosyal yaşam alanlarımız bizle-
re kapalı hale geldi, adeta dünya
sessizliğe büründü ve evlerimize
kapandık.
Büyükten küçüğe her yaşın günlük
yaşam aktivitelerini sınırlayan sal-
gın hastalık, bizleri evlerimize
adeta hapsederek sürecin geçmesini
sabırla beklemekten başka bir çare
bırakmadı.
Bu hastalığın artık grip gibi yaşa-
mımız da var olacağını düşünürsek
ki, Tıp dünyası bu şekilde olacağını
COVİD 19 adlı virüsün yaşamımız-
dan kolay çıkmayacağını dile geti-
riyor. Hayatın olağan akışına geri
dönmesi ya da dönüşümü hepimizi
düşündürüyor olsa gerek değerli
okuyucularımız.

Kendimizi ne kadar süre daha öldü-
rücü virüsten korumamız gereki-
yor, bu süreçte aslında çok belirli
gibi de görünmüyor. Koruma prog-
ram süreleri günden güne uzuyor
ve bizler sağlıklı olan bireyler etki-
lenmemek adına izole yaşama
adapte olmaya çalışıyoruz.
Kurallara uymamız gereken bu
dönem de ruhsal açıdan bunalma-
mak da oldukça önemli bizler için.
Olumlu düşünceler bizlere daha
keyifli zaman geçirmemizi sağlaya-
caktır. Evlerimiz de geçirdiğimiz
bu dönemler de yine biz hanımlar
için bir çok hobi mevcut, bu hobi-
leri çocuklarımızla birlikte yaparak
ve öğreterek hep birlikte çok daha
güzel zaman geçirebilirsiniz.
Hobilerimiz yaşamımızı renklendi-
recek ve ruhsal detoks yapmamıza
yardımcı olacaktır. Ortaya çıkara-
cağımız ürünler sayesinde de yine
bu dönem de internet platformların
da satış yaparak gelir elde etmemiz
de mümkün kıymetli takipçileri-
miz. Sosyal medya hesaplarımız
aracılığı ile bir çok ürünü
listeyip,tanıtım yapabiliriz.

COVİD 19 adlı virüsten sonra
internet üzerinden alışveriş oranı
gittikçe arttı ve artık bir çok birey
internet aracılığı ile alışveriş sitele-
rini ziyaret ediyor, kapıda teslimat
seçeneğini kullanıyor. Temassız
alışverişi kendi sağlığı ve ailesinin
sağlığını korumak için tercih eden
bireylerin sayısı günden güne fazla-
laşıyor. İnternet üzerinden ihtiyaç
listelerini karşılayanların sayısı
gelecekte çok daha fazla olması
bekleniyor, bu olasılıkları düşünür-
sek e- ticaret alanının genişlemesi
ile salgın hastalık dönemini bir fır-
sat haline getirmemiz de söz konu-
su olabilir. Hobi sitelerini ziyaret
ederek kendimize ve çocuklarımıza
eğlenceli gelecek bir proje bulabili-
riz ve hayata geçirebiliriz.
Naçizane hanımlar için önerebile-
ceğim, Alzhemier hastalığını da
önleyen ve uzmanlar tarafından
onaylanmış bir hobi olan
Amigurumi tekniği ile oyuncak
tasarlayarak organik oyuncaklar
üretebilirsiniz. Bu teknik ile çocuk-
larımıza ve sevdiklerimize oyun-
caklar üretip hediye edebiliriz.
Yine isterseniz bu alan da evde
üretim yaparak gelir elde etmeniz
de söz konusu.Size hitap eden bir
hobi edinip zamanınızı boşa geçir-
mek yerine üretim yaparak ruhsal
enerjinizi en üst seviyeye taşıyabi-
lirsiniz. Gelir elde ederek de belki
yeni bir iş olanağı elde etmiş ola-
caksınız...

COVİD19' dan sonra aslında dün-
yanın düzeni ve bizlerin yaşam
tarzları oldukça değişti ve daha da
çok değişeceğe benziyor kıymetli
takipçilerimiz, tedbirlerimizi uygu-
lamaya devam edelim. Takdir tabi
ki Allah'ın. Tüm insanlığa sağlıklı
günler diliyorum, saygılarımla.

Balkan Orkestrası’ndan
“EvdE İstİklal Marşı”

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs sal-
gının yayılma hızının
yavaşlamasının ardın-

dan bazı Avrupa ülkeleri ted-
birleri kademeli olarak kaldır-
maya devam ediyor.
Sırbistan'da 15 Mart'ta olağan-
üstü hal (OHAL) ilan edilme-
sinin ardından bugün ilk kez
meclis toplantısı yapıldı.
Toplantı öncesinde katılımcıla-
rın ateşi ölçüldü, milletvekille-
ri maske ve eldiven taktı.
Başbakan Ana Brnabic, burada
yaptığı konuşmada, salgının
en başından beri iki temel
hedefleri olduğunu belirterek,
bunlarının ilkinin sağlık site-
mini, ikincisinin de yaşlı ve
kronik hastalığı olanların
yaşamlarını korumak olduğu-
nu söyledi. Vaka/ölüm oranla-
rına bakıldığında yüzde 1,9 ile
Sırbistan'ın bölge ülkeleri ara-
sında en iyi durumda olduğu-
nu dile getiren Brnabic, yapı-
lan test sayısında ise ikinci
sırada yer aldıklarını ifade etti.
Bu arada tedbirleri kademeli

olarak kaldırmaya devam
eden Sırbistan'da mayıs ayının
ilk haftasında önce şehirler
arası, ardından şehir içi ulaşı-
mın yeniden başlatılmasının
planlandığı bildirildi.
Karadağ'da son 2 gündür yeni
vaka tespit edilmediği açıklan-
dı. Kamu Sağlığı Enstitüsü
verilerine göre, bugüne kadar
321 kişide Kovid-19 tespit edi-
lirken, bunların 189'u sağlığına
kavuştu, 7'si hayatını kaybetti.
Karadağ'da halen 125 aktif
vaka bulunduğu bildirildi.
Tedbirleri kademeli olarak kal-
dırmaya devam eden Bosna
Hersek'te de Sırp Cumhuriyeti
(RS) entitesinde bugünden iti-
baren bazı küçük dükkanların
açılmasına izin verildi. Virüs
bulaşan kişi sayısının arttığı
bazı Balkan ülkelerindeki
vaka/ölüm sayıları ise şöyle; "
Romanya 11 bin 616/650,
Sırbistan 8 bin 275/162,
Yunanistan 2 bin 534/136,
Hırvatistan 2 bin 39/59, Bosna
Hersek 1585/63, Slovenya
1408/86, Kuzey Makedonya
1399/65, Bulgaristan 1387/58."
(AA)

Balkanlar’da korona 
ile mücadele sürüyor

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’ndan, Meclis’in
100. Yılı ve 23 Nisan kutlamaları için “Evde İstiklal Marşı”

Yurdun yemekhane ve çamaşırhanesinde kullanılan kullanım ömrü-
nü doldurmuş endüstriyel ekipmanlar TİKA tarafından yenilendi

Yunanistan’da doktorlardan gösteri

Karadağ'daki öğrenci 
yurduna TİKA desteği

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bölgenin en büyük senfoni orkes-
trası Trakya Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Balkan Senfoni

Orkestrası, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının 100. yılı ile 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları dolayısıyla, özel
bir bilgisayar programı kullanarak,
eşzamanlı bir şekilde, bulundukları
ortamda İstiklal Marşı’nı icra etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
Devlet Konservatuarı Müdürü
ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof.
Ahmet Hamdi Zafer ile orkestra üyesi
40 akademisyen sanatçı, dijital ortam-
da, enstrümanları eşliğinde İstiklal
Marşı’nı coşkuyla seslendirdi.
www.haberler.com’a göre; çalışmayla
ilgili bilgi veren Prof. Ahmet Hamdi
Zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 23
Nisan saat 21.00’de, tüm Türkiye’yi
hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı oku-

maya davet ettiğini hatırlatarak,
“Meclis Başkanımızın çağrısından
hareketle, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu’nun önerisiyle, 100 yıl için
özel bir video hazırlayarak bu coşkuya
ortak olmak istedik. Meclisimizin açılı-
şının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan
videomuz, Üniversitemiz ve
Konservatuarımızın sosyal medya
hesaplarından yayımlandı. Devlet
Konservatuarı Müdür Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci koordi-
natörlüğünde gerçekleştirdiğimiz

etkinlikle, Türk tarihinin en önemli
dönüm noktalarından biri olan
Meclisimizin açılışını, bağımsızlığımı-
zın bir başka sembolü olan İstiklal
Marşı’nı, hocalarımızla birlikte seslen-
direrek kutlamış olduk. Bir araya gelip
büyük etkinlikler gerçekleştiremesek
de coşkumuz ve heyecanımız her
zamankinden daha büyük. Trakya
Üniversitesi ailesi olarak, Türk halkı-
nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramını ve Meclisimizin açılı-
şının 100. yılını kutluyoruz dedi” dedi.

ÇETİNYE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı

(TİKA), Karadağ'ın
Çetinye şehrindeki devlet
öğrenci yurduna endüstriyel
ekipman desteğinde bulundu.
TİKA'dan yapılan açıklama-
da, ülkenin kültür başkenti
konumundaki Çetinye'de çok
sayıda eğitim kurumu bulun-

duğu, öğrencilerin büyük
çoğunluğunun devlet öğrenci
yurdunda kaldığı belirtildi.
Çetinye'de 1871'de inşa edilen
yurdun bugün 220 öğrenciye
iaşe, 109 öğrenciye ise konak-
lama hizmeti verdiği kaydedi-
lirken, yurdun yemekhane ve
çamaşırhanesinde bulunan
kullanım ömrünü doldurmuş
endüstriyel ekipmanların
TİKA tarafından yenilendiği
ifade edildi. Açıklamada,
temin edilen modern ekip-

manların yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirlerine riayet
edilerek Yurt Müdürü Ana
Kavaja'ya teslim edildiği bil-
dirildi. Açıklamada görüşleri-
ne yer verilen Kavaja,  ailele-
rinden uzak eğitim gören
öğrencilere temiz, sağlıklı ve
düzenli hizmet sunmak iste-
diklerini belirterek, hizmet
kalitesinin artırılması nokta-
sında Türkiye tarafından
temin edilen ekipmanların
kendileri için çok kıymetli
olduğunu vurguladı. TİKA
Podgoritsa Program
Koordinatörü Muhammed
Ünal da salgına karşı öğrenci-
lerin daha sağlıklı ve güvenli
bir ortamda hizmet almaları-
na TİKA olarak imkan tanı-
maktan duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, yürütülen
etkin mücadele kapsamında
desteklerinin süreceğinin altı-
nı çizdi. (AA)

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünyayı etkisi altına
alan ve çok sayıda
kişinin ölümüne

yol açan pandemi nede-
niyle komşu da zor
günler geçiriyor. Alınan
bilgiye göre yeni tip
korona virüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle sokağa

çıkma yasağının uygulan-
dığı Yunanistan’da doktor-
lar ve diğer sağlık persone-

li, başkent Atina'da Sağlık
Bakanlığı önünde bir araya
gelerek, sağlık sektöründe-
ki koşulların düzeltilmesi
için gösteri düzenledi.
Binlerce doktor ellerinde

pankartlarla buluştukları
bakanlık önünde yetkili-
lere şartların bir an önce
düzeltilmesini ve ekip-

man desteği yapılmasını
haykırdı. (AA)

Eğitim Sağlık
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MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in en önemli
sembollerinden tarihi
Mostar Köprüsü'ne Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi'nin
(TBMM) açılışının 100'üncü yılı
dolayısıyla Türk bayrağı yansı-
tıldı. Türkiye'nin Mostar Baş-
konsolosluğunun Twitter
hesabından yapılan payla-
şımda, tarihi köprünün fotoğ-
raflarının yanı sıra "TBMM 100
yaşında. Coşkuyla kutlayalım"

ifadesine yer verildi. Mostar
Köprüsü'nün Türk bayraklı fo-
toğrafını Twitter hesabından
paylaşan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Yavuz Selim Kıran da
"Mostar Köprüsü müteşekkir.
Mostar Köprüsü ahde vefa!
Mostar Köprüsü, hiç olmadığı
kadar cesur ve kahraman! Ve bi-
liyordu ki başının üstünde ge-
zenler, esir düşmemiş bir
milletti hiçbir zaman! Bu akşam
Mostar Köprüsü ay yıldızımızla
bir başka güzel." ifadesini kul-
landı. Mimar Sinan'ın öğrencisi

Mimar Hayreddin tarafından
1566'da inşa edilen köprü, sa-
dece şehre ismini vermekle kal-
mayıp yıllarca medeniyetleri ve
kültürleri birleştiren bir simge
görevini de üstlendi.
Mostar şehrinin ruhu olarak bi-
linen köprü, Bosna'daki savaş
sırasında Hırvat topçu birlikle-
rinin yoğun top atışlarına daya-
namayarak, 9 Kasım 1993'te
yıkılmıştı. Türkiye'nin de giri-
şimleriyle aslına uygun olarak
yeniden inşa edilen köprü,
2004'te yeniden açıldı. (AA)

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...

         

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar
Köprüsü'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılı-

şının 100'üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı

Mostar Köprüsü, Türk
bayrağına büründü…

Balkan köylerinde 23 Nisan coşkusu
Kırklareli'nin Balkan köy-

lerinde yaşayan çocuk-
lar, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı'nı evlerinde kutladı.
Demirköy ilçesine bağlı Sivriler
köyünde yaşayan öğrenciler,
korona virüs salgını tedbirleri

kapsamında eğitimlerini ev-
lerinde sürdürüyor. AA ekibi,
öğrencilerden Ece Işık,
Çağatay Eş, Zeynep Sözen,
Yağız Eker, Aysima Saykın ve
Eda Ayata'nın coşkularına
tanıklık etti. İlkokul öğrencileri
bayram dolayısıyla çizdikleri

resimleri, Türk bayrağı ve
balonları evlerinin camlarına
astı. Bazı öğrenciler evlerinin
penceresine, bazıları ise bahç-
eye çıkarak şiirler okudu. Bazı
öğrenciler şiir okuduktan sonra
"Evde kal Türkiye" diye
bağırarak mesaj verdi. (AA)
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İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip
korona virüs pandemisi nede-

niyle ertelenen liglerin tamamlanma-
sı ihtimaline yönelik “Futbola Dönüş
Öneri Protokolü” hazırladı. TFF’den
yapılan açıklamaya göre, bütün dün-
yayı etkisi altına alan Kovid-19 salgı-
nı ile ilgili alınması gereken tedbirle-
rin ve genel prensiplerin detaylı bir
şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık
dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif
test senaryosu olmak üzere çeşitli
ana bölümlerden oluşuyor.
Liglerin oynanması sürecindeki tüm
fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanır-
ken, protokolün “Genel Prensipler”,
“Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup
Antrenmanları Evresi” ile “Pozitif
Test Senaryoları”nı içeren ilk kısmı
federasyon tarafından yayınlandı.
www.haberler.com’a göre; Kurul;
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu,
Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA
Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla
birlikte süreçler geliştikçe protokolü
kamuoyu ve kulüplerle bölümler
halinde paylaşmaya devam edecek.

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Teknik direktör konu-
sunu bir türlü çözü-
me kavuşturamayan

Fenerbahçe için, Rumen
basınından flaş bir iddia
geldi. Sarı-lacivertlilerin,
uzun süredir temas halin-
de olduğu Razvan
Lucescu'yla anlaştığı ve
başarılı teknik adama
imza attıracağı yazıldı.
www.haberler.com sitesi-
ne göre; ğündemindeki

birçok hocayla görüşen
sarı-lacivertlilerin uzun
süredir temas halinde
olduğu Razvan Lucescu
için ülkesi Romanya'da
önemli iddialar ortaya
atıldı. Arap ekibi Al
Hilal'i çalıştıran 51 yaşın-
daki hocanın gelecek
sezondan itibaren
Türkiye'de görev yapaca-
ğı ileri sürüldü. Al
Hilal'den ayrılması halin-
de 2 milyon dolar tazmi-
nat maddesi bulunan
Lucescu için sarı-lacivert-

lilerin bu parayı ödeyece-
ği kaydedildi. 

BABA LUCESCU 
DANIŞMAN OLA-

CAK

Razvan Lucescu'nun
Fenerbahçe'nin başına
geçmesi durumunda
babası Mircea
Lucescu'nun da kulüpte
danışmak olarak görev
yapabileceği ifade edildi.
Bu arada yönetimin diğer
adaylarla da teması

LONDRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa’nın önde gelen
futbol kulüpleri, sosyal
medya hesaplarından

Müslümanların ramazan ayını
kutladı. www.timebalkan.com’a
göre: İngiltere’nin Liverpool
Kulübü, “Herkese mübarek bir

ramazan diliyoruz.” mesajını
paylaşırken, Chelsea’nin açıkla-
masında, “Bu kutsal ayda oruç
tutmaya hazırlanan herkesin
ramazanı mübarek olsun” ifa-
desi kullanıldı. İtalya’nın Milan
Kulübü, mübarek bir ramazan
dileyerek, “Siz ve sevdikleriniz
için bereketli ve huzurlu bir ay
olsun.” açıklamasını yaparken,

Juventus, Inter ve Roma da
ramazanı kutlayan mesajlar
paylaştı. Almanya temsilcisi
Bayern Münih’in mesajında,
“Sizlere mübarek bir ramazan
diliyoruz.” denildi. FIFA’nın
açıklamasında ise “Dünyadaki
bütün Müslüman taraftarların
ramazan ayı mübarek olsun.”
ifadesi kullanıldı.

Rumen basınından 
Lucescu İddİası…

Fenerbahçe’nin, uzun süredir temas halinde olduğu Razvan
Lucescu'yla anlaştığı ve başarılı teknik adama imza attıracağı yazıldı

Dünyanın devleri Ramazan’ı kutladı

TFF Sağlık 
Kurulu’ndan, ‘Futbola
Dönüş Öneri Protokolü’ 


