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¥ mAric, "AB dönem
başkanı olarak olarak bugün
video konferans yoluyla AB
üye ülkeleri ile Batı Balkan
ülkeleri ve Türkiye arasındaki
ekonomik ve mali diyalog
toplantısını gerçekleştiriy-
oruz. Bu toplantıyı gelecek
dönem başkanları olan
Almanya ve Portekiz ile bir-
likte organize ediyoruz. Bu
diyalog toplantıları Batı
Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin
AB'nin gelecekteki ekonomik
politikalarının koordinasyonu
süreçlerine katılım amacına
hizmet edecek" dedi. n 5’te

AB’den Türkiye ve
Balkanlar’a müjde
AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko

Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecekte-
ki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi

¥ BosnA Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da,
"Bleiburg Trajedisi" ola-
rak da bilinen olayda

hayatını kaybedenler için
düzenlenen ayin, faşizm
karşıtları tarafından pro-
testo edildi. "Ben de

antifaşistim"
sloganıyla
düzenlenen
protestoya yüz-

‘Ben de antifaşistim’ dediler
Saraybosna’da yürüdüler…

¥ romAnyA'dA yeni tip korona
virüsle mücadelede karantina sürecin-
den en çok etkilenen kimsesiz çocuk ve
gençlerin yüzleri, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın
(TİKA) ramazan dolayısıyla dağıttığı
bayramlık hediyelerle güldü. n 10’da

TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü
TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü
TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü
TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü
TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü
TikA, Romanya’da
yüzleri güldürdü

Sayfa 5’terifat Sait

Onlar bizim 
öğretmenlerimiz

değil

Tiran’da tiyatro
binası protestosu
¥ tirAn Belediye
Meclisinin kararıyla başla-
nan yıkım esnasında bina-
nın yıkılmasına karşı çıkan
aralarında bazı sanatçı ve
sivil toplum örgütlerinden
aktivistlerin yer aldığı bir
grup ile polis arasında ger-
ginlik yaşandı. Grup, Tiran

Belediyesi’nin uzun yıllar
tiyatro olarak hizmet veren
binayı yıkarak yerine yeni
tiyatro binası inşa etmesine
karşı çıkıyor. Polis, yıkım
bölgesinde oluşturulan
güvenlik şeridini geçmeye
çalışan bazı kişileri de göz-
altına aldı. n 7’de

Atatürk çiğnemedi
onlar bayrak yaktı
¥ AtinA’dA, sözde
"Pontus Rum
Soykırımı"nı protesto
etmek için parla-
mento meyda-
nında topla-
nan yüzler-
ce kişi Türk
bayrağını
yaktı.
Yunanistan
Dışişleri
Bakanlığı,
Atina'da
düzenlenen gös-
terilerde Türk bay-

rağının yakılmasını kına-
dı. Bakanlık,
“Yunanistan, herhangi

bir ülkenin, bu
durumda

Türkiye’nin,
milli sem-
bolünü
küçük
düşüren
her türlü
hareketi

en sert
şekilde kına-

maktadır" açık-
laması yaptı. n
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Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) desteğiyle Koso-

va'da Özel Eğitim Seminerlerinin
birinci bölümü video konferans
yöntemiyle gerçekleştirildi. Sel-

çuklu Otizmli Bireyler Eğitim
Vakfı (SOBE) Eğitim Koordina-
törü ve Anadolu Otizm Vakfı
Akademik Koordinatörü Prof. Dr.
Binyamin Birkan’ın danışmanlı-
ğında hazırlanan Özel Eğitim Se-
minerlerinin birinci bölümü yeni
tip korona virüs (Kovid-19) sal-

gını nedeniyle video konferans
yöntemiyle düzenlendi. Özel Eği-
tim Seminerlerinin ilk konusu
"Otizmli çocuklara bağımsız oyun
becerilerinin öğretiminde etkinlik
çizelgelerinin kullanımı" oldu.
Prof. Dr. Birkan, salgın sürecinde
gelişimsel yetersizliği olan çocuk-
ların uzaktan eğitim hizmetlerin-
den yeterince
yararlanamadıklarını belirterek
uzmanlar olarak farklı modeller
geliştirmeye çalıştıklarını ifade
etti. Ailelerin, salgın sürecinde ço-
cukların eğitim alabilmesinde en
büyük rolü oynadığını belirten
Birkan, "Ailelerin bu süreçte reh-
berliğe ihtiyacı var. Ailelere eği-
tim verecek uzmanlara bu
seminerler yardımıyla destek ve-
riyoruz. Kosova’da yürüttüğü-
müz eğitim programı 4 haftadan
oluşacak. Her hafta 2 konu anla-
tacağız." ifadelerini kullandı.

Kurti, Mamuşa’da 
zarar gören tarım 

alanlarını ziyaret etti

TİKA'nın özel eğitim 
seminerleri başladı…

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren’de korona virüs tes-
pit edilen 8 kişiden birinin
özel bir fabrikada çalıştığı-

nın belirlenmesi ardından, fab-
rika kapatıldı. Prizren Belediyesi
Sağlık Müdürü Visar Shehu, ko-
rona virüs tanısı konulan sekiz
kişi hakkında bilgi verdi.
www.timebalkan.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Sağlık Mü-
dürü Shehu, söz konusu kişilere
virüsün temas yolu ile bulaştı-
ğını belirtirken, bu kişilerden bi-
rinin bir fabrikada çalıştığı ve bu
nedenle fabrikanın kapatıldığını
ifade etti. Shehu ayrıca, korona
virüs tanısı konulan kişilerden

birinin Kosova Polis Teşkilatı
Prizren Merkezi’nde, bir diğe-
rinde su dağıtım şebekesinde ça-
lıştığını da açıkladı.

Korona virüs tanısı konulan ki-
şilerin temasta olduğu kişilerin
de belirlenmesiyle test aşaması
başlayacak.

Prizren’de korona fabrika kapattırdı

Kosova'da dijital 
Mayıs kutlaması
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesi Gençlik
Kolları’nca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı dolayısıyla dijital ortamda kutlama programı düzenlendi
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgını nede-
niyle dijital platformlardan

canlı yayımlanan programla kut-
lama yapıldı.  Programa Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, KDTP Genel
Başkanı ve Kosova Meclis Baş-
kan Yardımcısı Fikrim Damka,
KDTP Milletvekili Fidan Brina
Jılta, Türkiye'nin Priştine Büyük-
elçisi Çağrı Sakar, Türk ve Koso-
valı sanatçılar ile çok sayıda
siyasi temsilci, gönderdikleri gö-
rüntülü kutlama mesajlarıyla ka-
tıldı. Bakan Kasapoğlu,
mesajında, Milli Mücadele'nin
101. yılında yine aynı heyecan,
aynı coşku ve inançla yarınlara
gençlerle yürümenin mutluluğu
içinde olduğunu belirtti. Koso-
va'da yaşayan gençlerin 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı
gönülden kutlayan Kasapoğlu,
"İnanıyoruz ki sizler bu şanlı
emanete, bu kutsal bayrağa en
güzel şekilde sahip çıkacak ve
yarınların müreffeh, güçlü Türki-
ye'sine çok büyük katkılar sağla-
yacaksınız. Bu vesile ile
Kosova'daki genç arkadaşlarımı
canı gönülden tebrik ediyor,
selam ve sevgilerimi iletiyorum."
ifadelerini kullandı. KDTP Genel
Başkanı Damka da mesajında
Türk gençliğinin tarihte sorumlu-
luk almaktan çekinmeden kade-

rini kimsenin eline bırakmadığını
söyledi. Damka, "Özellikle sizin
gibi ana vatanından fiziken
uzakta olan gençler binbir güç-
lükle mücadeleye daha çocuk
yaşlarında başlamıştır. Bugün ül-
kemizde toplum olarak geldiği-
miz nokta geleceğe daha sıkı
sarılmamız gerektiğine işaret edi-
yor." diye konuştu. Büyükelçi
Sakar da "Türkiye Büyükelçiliği
ve Kosova'da görev yapan diğer
Türk kurumlarıyla beraber soy-
daş gençlerimize yönelik desteği-
mizi önümüzdeki dönemde de
sürdüreceğiz." ifadesini kul-
landı.(AA)

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı
Albin Kurti, dolu ve
şiddetli yağmur ya-

ğışlarının ardından en çok
zarar gören şehirlerden biri
olan Mamuşa’yı ziyaret etti.
Mamuşa Belediye Başkanı
Abdülhadi Krasniç tarafın-
dan karşılanan Başbakan
Albin Kurti, yağışların ver-
diği zarar hakkında bilgi
aldı. Yağışlardan zarar gören
tarım alanlarınında incele-
melerde bulunan Başbakan,
devlet bütçesinin en önemli
destekçileri tarımcılara yar-
dım edilmesi gerektiğini
kaydetti.
www.timebalkan.com’a
göre; oluşturulacak komis-
yon ile hasar tespit çalışma-
larının yapılacağını belirten
Başbakan Kurti, “Son yılla-
rın en büyük doğa felaketle-

rinden birini yaşadık. 1 hek-
tarlık seralar zarar görmüş
durumda. Büyük üreticilere
elbette devlet, hükümetimiz
ve toplumumuz ihtiyaç duy-
madıklarında bile yardım et-
melidir” dedi. Tarım Bakanı
Besian Mustafa da, tarımcı-
lara zararlarının karşılan-
ması için destek
sağlanacağını ifade etti. “Ba-
kanlık olarak, tarımcılarımızı
acil durumlarda da destekle-
meye kararlıyız” diyen
Bakan Mustafa, salgın nede-
niyle hibe desteği için başvu-
ruda bulunamayan
tarımcılar için müracat süre-
sinin uzatıldığını ve tüm hi-
belerin ödeneceğini ifade
etti. Mamuşa Belediye Baş-
kanı Abdülhadi Krasniç ise,
yalnızca seralarda 3 buçuk
milyon Euro’luk zarar oldu-
ğunu ve Hükümetin deste-
ğine ihtiyaç duyduklarını
söyledi. 
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Hırvatistan Meclisi, hükü-
metin talebi ve Meclis Baş-
kanı Gordan

Jandrokovic'in onayı üzerine dü-
zenlenen oylama sonrası oy çoklu-
ğuyla feshedildi. Başkent
Zagreb'de gerçekleşen oylamada,
151 sandalyeli mecliste, 105 millet-
vekili "evet" oyu kullanırken, 8
milletvekili "hayır" ve 4 milletve-
kili de "çekimser" oy kullandı.

Başbakan Andrej Plenkovic, gör-
evi süresince birçok krizle karşı
karşıya kaldığını belirterek, "Bun-
lardan en önemlisi tüm dünyayı
etkisi altına alan yeni tip korona
virüs (Kovid-19) salgınıydı. Hırva-
tistan'da salgın etkilerini en aza in-
dirgemeye çalıştık." dedi. Güven
tazeleyerek yollarına devam ede-
ceklerini aktaran Plenkovic, genel
başkanlığını yürüttüğü Hırvat De-
mokrat Birliği (HDZ) ile seçimlere
hazırlanacaklarını belirtti.  (AA)

Hırvatistan Meclisi oy
çokluğuyla fesHedildi

İzmir, Buca’da seçim çalışmaları yapıyorduk. Bir
grup kadınla karşılaştık. Arkadaşlar beni tanırlar,
böyle bir grup görünce dayanamam hemen gider

tanışırım ve çalışmalarımızı anlatırım. Aynen öyle
yaptım, yanlarına gittim, en baştaki bayana nazikçe
merhaba hanımefendi, nasılsınız?  Ben Ak Parti mil-
letvekili adayı Rifat Sait, dedim. Kadın, tam anla-
madı, fakat biraz tedirginlikle elini uzattı ama emin
olamadı ve tekrar sordu: “Halk parti dediniz değil
mi?” Hayır, hanımefendi, AK Parti, Ak… Diye biraz
sesi mi de yükselterek cevap verince, elini hızlıca
çekti ve şöyle dedi: “bağırmaya başladı, Çek o pis el-
lerini ellerimden  !” Ya sabır…
…
Bir gün yine bir seçim çalışmasında İzmir’in, Hatay
semtindeyiz. Esnafla tokalaşıyoruz. Balkonlardan bi-
rileri bize el kol hareketi yapıp ağza alınmayacak
şeyler söylüyorlar. Biz de Arnavut damarı var ya.
Gelin dedim aşağıya, size anlatayım. Hay demez
olaydım. Bir an da balkonlardan bize taş sopa ne bul-
duysa atmaya başladılar. Yanımızda Karabağlar ilçe-
mizin kadın kolları başkanı vardı, kafasına aldığı bir
taşla yaralandı. Ya sabır…
…
Yine bir gün İzmir’de başka bir seçim çalışmasında-
yız. Elimden geldiği kadar samimiyetle hizmetleri
anlatmaya çalışıyorum. Arnavut inadı var ya, ısrarla
ikna etmeye çalışıyorum. Biri çıktı bana öyle bir şey
dedi ki; tüylerim diken diken oldu. Pes dedim artık.
Ne dedi biliyor musunuz? Allah affetsin, “Bırak bu
lafları, (Haşa) Allah gelse (veya dese ) bile size oy
vermeyiz” Ya sabır…
…
En az 20 senedir makale, köşe yazısı, haber yazıyo-
rum. Akşam, Star, Yeni Asır, Türkiye gibi ulusal ve
daha birçok yerel gazetede yazılar yazdım. Televiz-
yon ve radyo programları yaptım. Tam 13 yıldır faa-
liyette olan imtiyaz sahibi olduğum Basın
Enformasyona ve Basın İlan kurumlarına kayıtlı Bal-
kan Günlüğü isimli bir gazetem var. Devletin vermiş
olduğu sarı basın kartına sahibim. Ama Ak parti mil-
letvekilliği yaptığım için maalesef Gazeteciler cemi-
yetine alınmıyorum. Kimlerin neden almadığını
onlar da çok iyi biliyorlar. Sabrettik…
…
Bazı karşı yandaş gazete ve televizyonlarda hak-
kımda hatta ailem hakkında bile iftiralar ve yalan ha-
berler yayınlandı. Bunları yapanlar sözüm ona
gazeteciyiz diyerek zulüm yaptılar ama bambaşka
hesapları vardı. Üzüldük ama sabrettik, hepsini Al-
laha (CC) havale ettik. Mahkemeyi kübrada hesapla-
şacağız onlarla inşallah.  
…
Bir gün Ege Üniversitesinde 10 Ocak gazeteciler
günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe eşimle birlikte
katıldık. Aynı zamanda zamanın CHP Genel Başkan
yardımcısı olan ve basınla ilgili sendika başkanı olan
bir zat çıktı, kürsüde AK Partiye ve hükümete karşı
doğru olmayan şeylerle itham ve tahrik edici sözler
söyleyince, dayanamadım kalktım,  yanlış şeyler
söylediğini ve susması gerektiğini zira o günün 10
Ocak gazeteciler günü olarak bir bayram günü oldu-
ğunu, geceyi siyaseti alet ederek çirkinleştirmemesini
söyleyince, o zat ve salondaki büyük bir CHP’li grup
benim ve eşimin üzerine yürüdüler. Yandaş TV ka-
nallarında benim için denmeyen şey kalmadı. Sabret-
tik. 
…
CHP fanatizmi bizlere bu ve benzeri hikâyeleri çok
yaşattı. Bunlar, bizim için unutulmaz birer  tecrübe
olarak kaldılar.
Şimdi eskilerden bu örnekleri neden verdiğimi sora-
bilirsiniz. Anlatacağım…
Son günlerde Korona virüsü yetmezmiş gibi bir de
acayip bir siyasi gergin hava estiriliyor. 
Önce CHP’li Özgür Özel’in darbe iması kokan
saçma sapan sözleri ile gerildik. Ardından İzmir’de
camilerde ezan kesilerek okunan “Çal Bella” şarkısı
ve CHP İzmir il başkan yardımcısı olduğu ortaya
çıkan bir kadının saçma sapan çıkışları. Şimdi de
CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın ifadeleri. Bu arada İYİ
Partinin farklı çıkışları, değişik seçim ittifaklarının
konuşulması, erken ve baskın seçimin ekranlarda bir-
den bire konuşulmaya başlanması.
Biri devrim, diğeri hizmet der. Biri parti örgütü di-
ğeri parti teşkilatı der. Şimdi kulaklarda duyulan yeni
bir yabancı kelime veya jargon var. Maliyecilerin
kullandığı bir deyimdir ve genelde bütçeler için kul-
lanılır: “Konsolide”
Bu kelime siyasette de kullanılıyor.  Parti yandaşla-
rını Konsolide etmek deyimi. Meali ise, hani bizim
safları sıklaştırmak sözcüğü var ya, işte onunla aynı
anlamı taşıyor. Korona virüs ile sosyal mesafe koru-
nurken nasıl konsolide olacaklar ilginç? Konsolide
yazınca Word programı dil bilgisi uyarısı olarak “pe-
kiştirmek” sözcüğünü veriyor. Toplamak, bir araya
getirmek. 
Tüm siyasi partileri ve temsilcilerini tenzih ederek
yazıyorum. Sözüm meclisten dışarı. Olayın sosyolo-
jik ve psikolojik durumu ile alakalı olarak yaşanan
gerçek şudur ki;  ateşli ve hamasi siyasi çalışmalar
politikanın var olma gereği olarak taraftarlarını sıcak
tutmak, hassaslaştırmak, hatta bazen daha da ileri
gidip tabiri caizse gaza getirmek, ayaklandırmak, ha-
rekete geçirmek, bazen hatta fanatikleştirmek, biat
edercesine tek fikirli yapmak isteyebilir. Bu bazen
savaşlarda bazen rekabeti yüksek spor müsabakala-
rında da yaşanabilir. Zira başarı, kazanmak ve galibi-
yet için taraftarın ciddi desteğine ihtiyaç duyulur.
Savaşlarda muhatap ordu, statlarda seyirci, demokra-
silerde halk önemlidir. 
Her şey zıttı ile değer bakidir, değer kazanır. 
Siyah - beyaz, gece -  gündüz,  aydınlık- karanlık,
sıcak – soğuk, Cennet – cehennem
Sözün özü ve finali şöyle:
Hak ve batıl’ın mücadelesi hep vardı ve kıymete
kadar devam edecek. Hak geldikçe batıl zail olacak.
Her şeyi hakkıyla yapmak lazım. Hak, Allah’ın (CC)
diğer ismidir. 
Bir zamanlar ellerinde güç olduğunda başta bürokra-
side, kendi yandaş medyalarında, hatta TSK’da bile,
başörtülüsüne, İmam Hatiplisine, sakallısına, bıyıkla-

rını sünnet gereği kesenlere, ülkücüsüne, davası milli
ve manevi olanlara haksız ve orantısız saldıranlar
vardı. 
Yaptıklarını ve stratejilerini asla kabul etmiyoruz.
Hakkımızı da helal etmiyoruz. 
Ama bugün de biz aynı şeyleri yapmayalım. Bizim
amacımız ve davamız intikam almak değil, intikam
Allah’ın (CC) hakkıdır. Bizim amacımız zafer ka-
zanmak da değil, zafer sahibi mutlak Allah’tır. (CC)
Biz galip gelerek nefsimizi yüceltmek de istemiyo-
ruz. Bu şeytanın işidir. Unutulduysa hatırlatmak iste-
rim, Siyaset, dava için yapılır, hizmet etmek için
sadece bir basamaktır. Rakibi yenmek değil gönlünü
kazanmak esastır. Zira bir kişiyi kazanmak, üzerine
güneş değen her şeyden daha hayırlıdır.
Bir zamanlar onların yaptıkları gibi biz de aynı yan-
lışları yapmayalım. Mesela şimdi bir arkadaşımız
eleştiri yapsın, muhalefet etsin, ya da bazı şeyleri
kabul etmesin, aman Allah’ım, ne hainliği kalıyor, ne
fetoculuğu…
Sosyal medyada ve gazetelerde adeta aforoz ediliyor. 
İşte bu yüzden kimse doğru olanı tam olarak yazamı-
yor. Eleştirilmekten, sosyal medyada aforoz edil-
mekten, rahatının bozulmasından, beklentileri
yüzünden yazamayan insanlar var. Kalemini değişti-
renler, kıranlar ya da artık yazmayanlar var. Bu ta-
rafta Sağ olsun bazen Abdurrahman Dilipak,
Mehmet Metiner, Şamil Tayyar ve Cem Küçük. Ha
diğer tarafta yok mu var ama onlar da karşının ödün
vermezleri. Vur deyince öldürenlerden. 
Şimdi mesela CHP sözcüsü Faik Öztrak. Son gün-
lerde çıktı muhalefet olarak belki aşırı gitti. Tamam,
söylediklerini tasvip etmiyorum ve kızıyorum da.
Ama bir bakıyorum, kendisi hakkında birçok şey ya-
zılmakla beraber bir de babası ve dedesi hakkında da
şeyler yazılıyor. Biz yargıç falan değiliz. Babası veya
dedesi, doğru veya yanlış şeyler yapmış olabilirler.
Ama şimdi bunları konuşmak bilmiyorum ne kadar
doğru? Hele hele ölmüş insanları Allah’a  (CC) bı-
rakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer böyle
yanlışlar varsa bunları başta niye konuşmadık da
şimdi konuşuyoruz? Ya vallahi bu gibi şeyler bize
yakışmıyor. Karşıdaki daha çok düşman oluyor, kin
topluyor. Bizim gayemiz gerçekten bu mu? 
Diyorlar ki onlar bize böyle davrandı. Biz de karşılık
veriyoruz. Evet, doğru, yukarıda da yazdım. Aynen
böyle davrandılar. Daha da kötüsünü yaptılar. Belki
şartlar değiştiğinde gene kaldıkları yerden devam
edecekler. 
İşte o zaman Libya’nın çöl aslanı rahmetli Ömer
Muhtar aklıma geliyor.
İtalyan askerleri, Müslüman Libyalılara akıl almaz
işkenceler yapıyor, onları kadın erkek demeden öldü-
rüyorlardı. O İtalyan askerlerinden bir  müfrezeyi
Müslümanlar pusuya düşürerek bütün unsurlarıyla
birlikte yok ederler. Geriye yalnızca genç bir teğmen
kalır. Onu da esir edilmiş ve kelepçeli bir halde
Ömer Muhtar'ın karşısına getirdiklerinde, Ömer
Muhtar, genç teğmenin ellerini çözer ve İtalyan bay-
rağını da eline tutuşturarak "Bunu al ve git. Komu-
tanlarına söyle, bu bayrak buraya ait değil" der. Bu
tablo karşısında Ömer Muhtar'ın askerleri, teğmenin
serbest bırakılmasını şaşkınlıkla karşılayarak itiraz
edasıyla "Ama onlar bizi öldürüyorlar" derler. Ömer
Muhtar'ın cevabı: "Onlar bizim öğretmenimiz değil”.
Der. Tarihi bir cevaptır.
Evet, onlar bizim öğretmenlerimiz değil, onların yap-
tıklarını biz yapmayacağız. Biz doğru olanı, Efendi-
mizin (SAV) öğrettiklerini yapmakla emrolunduk.
Basında, sosyal medyada, orada burada, tek bir yer-
den çıkmış aynı kelimeleri değil, öz fikrimiz olan,
kalbimizin, imanımızın, inancımızın ve davamızın
kalbimize fısıldadığı orijinal şeyleri yazalım ve ko-
nuşalım. Gerektiğinde öz eleştiri yapmayı da bilelim.
Yanlış yaptığımızda gerçek dostlar bizi uyarsın. Ama
Siyasetçi arkadaşların sosyal medya hesaplarını ince-
liyorum, genelde hep aynı şeyler. Herkes aynı şeyi
beğeniyor, benzer aynı şeyleri söylüyor. Yahu hani
nerede sizin kendi orijinal fikriniz? Her şey çok
süper hiç mi yanlış yok? Şu şöyle olsun bile diyemi-
yorsanız değil mi?  O zaman bu iş nasıl olacak? Rei-
sin kabahati yok ki, sizin cesaretsizliğiniz ve her şeyi
alkışlayıp onaylamanız yüzünden bazı şeyler olu-
yorsa, adam ne yapsın?
Bakın doğru ve cesaretli olmak reise zarar vermez.
Hatta bilakis onu daha da güçlendirir, Reise de par-
tiye de devlete ve millete de böylece daha fazla des-
tek ve yardımcı olabiliriz. Asla saygısızlık ve
başkaldırma değil. Ama doğru olanı tabiki yapıp söy-
leyeceğiz. Reisin dediği gibi dik duracağız ama dik-
lenmeyeceğiz. Buradaki dik durmak, doğru olmaktır,
sıratı müstakimdir. Dik durmak, kralım çok yaşa
deyip, sözüm meclisten dışarı kimseyi de kastetmi-
yorum, tırnak içinde kralın soytarısı olmak değildir.
Lütfen yanlış anlaşılmasın. Reis de böyle istemez
zaten. 
Tıpkı,  geçen Süleyman Soylu bakanımızda yaşanan
olay gibi. Sayın bakan istifa edince baktım birçok
kişi sustu. Allah korusun orada Sayın Cumhurbaşka-
nımız istifayı bir kabul etse, Sayın bakanın arkasın-
dan belki de ne hainliği kalacaktı ne beceriksizliği ..
Allah’tan binlerce yürekli ve samimi kişi çıktı ve
Sayın Cumhurbaşkanımıza istifayı kabul etmemesi
için ricada bulundu. 
İstifa kabul edilmeyince baktım herkes süslü şeyler
yazıyor. Peki, iki saat önce niye yazmadınız? Herkes
reisten gelecek kararı bekliyor ve korkuyor. Ya senin
orijinal fikrin ve kalbinden gelen bir ses yok mu? Bu
konuda doğru ve samimi olan insanlar Sayın Cum-
hurbaşkanımıza samimi fikirlerini korkusuzca ver-
melidir. O da bunu ister ve memnun olur. Sayın
Cumhurbaşkanımızı gerçekten seven ve sayan insan-
lar bu şekilde davranmalıdır. Ben Allah var reisi se-
viyorum. Ama yanlış gördüğüm bir şey olursa nasıl
eşime, kızıma ve hatta babama bile söylüyorsam ona
da söylerim. Gerçek sevgi budur. Bu yüzden bizi kı-
nayanlar varsa Allah (CC) büyüktür. Ona sığınırım.
Allah (CC) devletimizi ve milletimizi korusun, zeval
vermesin inşallah. 
Bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramını tebrik
ediyorum. Selam ve dua ile…

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
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AB’den Batı Balkanlara
Ekonomik süreç
AÇIKLAMASI
AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Maliye Bakanı Zdravko
Maric, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gelecek-
teki ekonomik politika süreçlerine dahil olacağını söyledi

Bleiburg Trajedisi
yürüyüşle anıldı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da, "Bleiburg Traje-
disi" olarak da bilinen olayda

hayatını kaybedenler için düzenle-
nen ayin, faşizm karşıtları tarafın-
dan protesto edildi. İkinci Dünya
Savaşı'nda Nazi Almanyası ile iş
birliği yapan ve Balkanlar'da
büyük katliamlar gerçekleştiren
Bağımsız Hırvatistan Devletinin
(NDH) savaşın sonunda öldürü-

len asker ve sivil destekçileri için
ayin düzenledi.
Saraybosna'daki İsa'nın Kalbi Ka-
tedrali'nde geniş güvenlik önlem-
leri altında düzenlenen ve
Kardinal Vinko Puljic'in yönettiği
ayin devam ederken, aynı saatte
"Ben de anti faşistim" sloganıyla
geniş katılımlı protesto yürüyüşü
ve NDH'nın öldürdüğü siviller için
anma programı da yapıldı. Saray-
bosna'daki faşizm karşıtı sivil top-
lum örgütlerinin düzenlediği
protestoya katılan yüzlerce insan,

1945 yılında 55 faşizm karşıtının
Hırvat ustaşa rejimi tarafından
idam edildiği Marin Dvor sem-
tinde toplandı. İkinci Dünya Sava-
şı'nda ustaşa rejiminin öldürdüğü
kurbanlar için saygı duruşunda
bulunan kalabalık, daha sonra
şehir merkezindeki Sönmeyen
Ateş Anıtı'na yürüdü. Göstericiler,
Bleiburg ayininin, NDH'nın büyük
zulümler yaptığı Saraybosna'da
yapılmaması gerektiğini kaydede-
rek, bunun tamamen politik bir
hamle olduğunu savundu.(AA)

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) dönem baş-
kanı Hırvatistan'ın Maliye Ba-
kanı Zdravko Maric, Türkiye

ve Batı Balkan ülkelerinin AB'nin gele-
cekteki ekonomik politika süreçlerine
dahil olacağını söyledi. Avrupa Birliği
(AB) dönem başkanı Hırvatistan baş-
kanlığında Batı Balkan ülkeleri ve
Türkiye'nin katılımıyla video konfe-
rans yoluyla ekonomik ve mali diya-
log toplantısı gerçekleştirildi.
Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko
Maric, söz konusu diyalog toplantıla-
rıyla Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri-
nin AB'nin gelecekteki ekonomi
politika süreçlerine dahil olacağını
ifade etti. Maric, toplantı öncesi yap-
tığı basın açıklamasında, "AB dönem
başkanı olarak olarak bugün video
konferans yoluyla AB üye ülkeleri ile
Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye arasın-
daki ekonomik ve mali diyalog top-
lantısını gerçekleştiriyoruz. Bu
toplantıyı gelecek dönem başkanları
olan Almanya ve Portekiz ile birlikte
organize ediyoruz. Bu diyalog toplan-
tıları Batı Balkan ülkeleri ve Türki-
ye'nin AB'nin gelecekteki ekonomik
politikalarının koordinasyonu süreçle-
rine katılım amacına hizmet edecek"
dedi. AB üye devletleri, Batı Balkanlar
ve Türkiye, Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Merkez Bankası temsilcileri
ile Batı Balkanlar ve Türkiye Merkez

Bankalarının temsilcilerini buluşturan
yıllık ekonomik politika diyalog top-
lantısı sonrasında AB Konseyi tarafın-
dan sonuç bildirisi yayınlandı.
Bildiride, "Diyalog, Batı Balkanlar ve
Türkiye'yi Avrupa dönemine gelecek-
teki AB ekonomik politikalarına katı-
lım için hazırlamayı amaçlamaktadır"
ifadelerine yer verildi. Bildiride ayrıca,
“Salgının patlak vermesi AB üye dev-
letleri, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi
benzeri görülmemiş büyük halk sağ-
lığı, ekonomik ve sosyal zorluklarla
karşı karşıya bıraktı. Katılımcılar, bu
istisnai durumlarda ekonomik poli-
tika diyalogunun krize ortak ve koor-
dine edilmiş bir yanıt verilmesinin
sürdürülmesinin çok önemli olduğu
konusunda anlaştı. Katılımcılar,
Covid-19 salgınıyla mücadele etmek
için tıbbi ve finansal yardım sağlaya-

rak ve bölgedeki sosyo-ekonomik et-
kisinin ele alınmasına katkıda buluna-
rak AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye
arasında gösterdikleri güçlü dayanış-
mayı teyit ettiler" denildi. Bildiride
Covid-19 virüsünün yayılmasını sınır-
lamak için Batı Balkanlar ve Türkiye
tarafından alınan önlemlerin memnu-
niyetle karşılandığı ifade edildi.
AB'nin aday ülkelerin ekonomilerinin
toparlanmasını destekleyeceği mesajı
verilerek, "Genel olarak katılımcılar
bu sürece olan bağlılıklarının altını
çizmiş ve Batı Balkanları ve Türkiye'yi
orta vadede makroekonomik, bütçe
ve yapısal politikalarını daha da iyi-
leştirerek güçlü bir toparlanmaya teş-
vik etmişlerdir. Diyalog, bu sonuçların
uygulanması da dahil olmak üzere
2021'de devam edecektir" ifadelerine
yer verildi. (AA)
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Ölümünden 40 yıl sonra 
Broz TiTo ve Boşnaklar

Balkan coğrafyasında, yıllarca
dünyanın gündeminde
kalan, kanlı dağılma süre-

cindeki olaylar ile Tito ve mirası
ve iz bırakmış bazı olaylar hak-
kında görüşlerimi paylaşmak isti-
yorum. 1951 yılında Tito
Yugoslavyası’nın bir vatandaşı
olarak Sancak Yeni Pazar’da, Par-
tizan bir babanın oğlu olarak dün-
yaya geldim. 1958’de eski
Yugoslavya’dan Türkiye’ye, zo-
raki göçe tabi tutulan yüz binler-
den birisi olarak, eski Yugoslavya
devleti hakkında görüş ve düşün-
celerimi ifade ederek tarihe bir
not düşmek istiyorum. 1955-1970
yılları Yugoslavya’dan Türkiye is-
tikametine yönelmiş zoraki göç
olayları konusundaki literatür
boşluğuna dikkat çekmek istiyo-
rum. Bu zoraki göçün, o günler-
den bugüne hala niye sıradan bir
olay olarak algılandığını anlamak
mümkün değildir.  Üzerinden
yarım asır geçtiği halde, Make-
donya, Kosova ve Sancak’tan sü-
rülen yüz binlerin kitlesel insan
hakları problemi olan bu talihsiz
olayların niye hiç sorgulanmadı-
ğını dikkatlerinize sunmak istiyo-
rum.

TİTO’NUN MİRASI

Ölümünden kırk yıl sonra Ti-
to’nun Yugoslavyasına bir göz at-
tığımızda yedi parçaya bölünmüş
ekonomik ve siyasi problemlerini
çözememiş, genç nüfusunu AB ye
kaptırmış, birbirleri ile kavgadan
medet uman küçük devletlerle
karşı karşıyayız. Dünyanın süper
güçleri, eskiden olduğu gibi, bu
küçük devletleri etnik ve dini ba-
haneleri kullanarak, birbirleri ile
mücadele ettirmeye devam edi-
yor.  Ancak geçen son birkaç yıl
içinde,  NATO’nun
Karadağ ve Make-
donya’yı bünye-
sine katması ile
Batı karşıtı güçle-
rin  (Rusya, Çin vs.
) etkisinin giderek
azaldığı söylenebi-
lir. Ancak balkan-
larda hiçbir şey
sürpriz değildir.
AB ile 5 yıldan beri
tam üyelik müza-
kereleri yapan Sır-
bistan’ın Rusya ile tarihten
kaynaklanan derin ilişkiler içinde
olduğu herkesin malumudur. Ko-
rona salgını ile Sırbistan; Çin ile
Rusya’yla olduğu gibi, yakın ilişki
kurmaya çalışıyor.
Tito isminin dünyada duyulması
1943 yılı ile başlar. Nazi işgaline
karşı partizanları ile gerilla müca-
delesi veren Tito, Mussolini reji-
minin devrilmesinden sonra,
güneyde oluşan otorite boşluğu
sebebi ile hareket alanı kazanır ve
sesini daha fazla duyurmaya baş-

lar. Churchill ile doğrudan işbirli-
ğine geçen TİTO artık uluslararası
bir siyasi figürdür. İngiltere ile
başlayan bu işbirliği bundan
sonra, kesintisiz bir şekilde
devam edecektir. O yıllarda farklı
oluşumlar altında çarpışan tüm
antifaşist güçleri, PARTİZAN adı
altında tek bir askeri güç haline
getirip birleştirmesi onun en
büyük başarısıdır. Bunun için sos-
yalist söylemlerle birlikte kullan-
dığı slogan BİRLİK KARDEŞLİK
adını taşır. Partizanlar Silahlı mü-
cadelenin sürdüğü ikinci dünya
savaşı şartlarında bile, propagan-
dayı paralel bir şekilde yürütmüş-
lerdir.
TİTO’nun; Nazi işgaline, farklı
bölgesel ırkçı söylem kullanan
monarşi yanlısı çetelere karşı,

kaos yıllarındaki bu başarısı, onu,
hayatının sonuna kadar, Yugos-
lavya’da iktidarın karizmatik tek
sahibi yapmıştır. Uluslararası dip-
lomasi eliyle, batıdan aldığı des-
tekle meşruiyet kazanan TİTO
liderliğindeki antifaşist hareket,
Bosna’daki Boşnakları yanına çe-
kerek, askeri ve siyasi bir güç ka-
zanır. Daha doğru bir ifade ile;
1990 a kadar varlığını sürdürecek
Sosyalist Federal Yugoslavya dev-
letinin oluşumu, üç etnik yapıdan

( Boşnak, Sırp, Hır-
vat ) oluşan Bosna-
Hersek federal
Sosyalist cumhuri-
yetinin ( AVNOJ )
ilanı ile başlar. Üç
uluslu Bosna devle-
tinin varlığı ile çok
uluslu sosyalist Yu-
goslavya’nın yolu
açılmıştır. O yıl-
larda Boşnak ismi
kullanılmasa da
Müslümanlar

Bosna-Hersek Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’nin en fazla nüfusa
sahip kurucu milletidir. Ancak sa-
yısal gücüne rağmen, siyasal teş-
kilatlanması eksik liderini
kaybetmiş olan Boşnaklar, Belg-
rad’dan gelen baskılara boyun
eğmek zorunda kalmışlar milli
kimliklerini bile koruyamamışlar-
dır. Müslüman adı altında kimlik-
lerini ancak 1971 yılında kabul
ettirebilmişleridir. Tito Boşnak
milletinin kimliğinin inkarına ses-
siz kalmış, ancak Yugoslavya için-

deki federal Bosna-Hersek devle-
tini diğer federal Cumhuriyetlere
özellikle Sırbistan’ın saldırılarına
karşı savunmuştur.  Saraybos-
na’yı Zagreb ve Belgrad’ın baskı-
larına karşı kollamış yalnız
bırakmamıştır.

BAĞLANTISIZLAR

Tito içerde kontrolü sağladıktan
sonra, bu başarı ile yetinmemiş
soğuk savaş şartlarından istifade
ederek Hindistan Başbakanı
Nehru ve Mısır
Başkanı Cemal
Abdünnasır ile
birlikte BAĞ-
LANTISIZLAR
HAREKETİ adı
altında evrensel
bir oluşumun
liderliğini ölü-
müne kadar
yapmıştır. Bağ-
lantısız ülkeler
toplantılarında
yaptığı konuş-
malarda NATO
ve Varşova bloklarının silahlanma
yarışını tenkit etmiş, onları, dünya
barışını tehlikeye atmak ve sö-
mürgecilikle suçlamış ve o yıl-
larda, bağımsızlık ve özgürlük
için mücadele eden başta Filistin

olmak üzere, bazı halklara açıktan
destek vermiştir. Zamanla bağlan-
tısızlar hareketine Müslüman ül-
kelerle birlikte katılan ülkelerin
sayısı 100 ü bulmuştu. Bu söylem-
leri ile TİTO, dünyada da önemli
bir popülarite kazandı. Özellikle
ABD’de insan hakları mücadelesi
veren siyahlar olmak üzere geniş
bir aydın çevrenin sempatisini ka-
zandı. İçerde ise, başta Boşnaklar
olmak Yugoslavya’da yaşayan
tüm Müslümanların, Hırvat ve
Sırp ırkçılığının potansiyel tehdidi
altındaki Müslüman Yugoslavya

vatandaşlarının, tek hamisi konu-
munu daha da güçlendirdi.
Bugün dahi Bosna’daki Boşnak
milletinin kolektif hafızasında
TİTO sevgisinin sebebinin bu ol-
duğunu düşünüyorum. Eski Yu-
goslavya coğrafyasının
tamamında TİTO’nun adı her yer-
den silindi. Sadece Saraybos-
na’daki ana caddede TİTO’nun
ismi hala silinmemiş, resmen mu-
hafaza edilmektedir.

DAİMİ KURBAN 
BOŞNAKLAR

Ancak 2. Dünya Savaşı bitiminde,
Yugoslavya devletinin yeniden
yapılanması gündeme gelince
TİTO Stalin’e yakınlığı ve yıllar
süren sosyalist mücadelesi sebe-
biyle devleti Komünist bir yapıya
kavuşturmuştur. Gelen yeni re-
jimle, Yugoslavya nüfusunun en
az üçte birini oluşturan Müslü-

man milletleri önce devlet yapı-
lanmasında temsil edilmedi, yok
sayıldı, sonra da şiddetli baskı ve
zulümlere maruz bırakıldı. Faili
meçhullere ve uydurma mah-
keme kararları kurban edildiler.
Saraybosna’da Mladi Muslimani
Üsküp’te Yücel adı ile mütevazi
bir dernek çatısı altında buluşan
aydınlar, en temel insan haklarını
savunmaktan başka hiçbir
suçu(?!) olmayan Müslüman
Türkler, Boşnaklar,Arnavutlar
idam edildiler, hapsedildiler, Şan-

slı sayabileceğimiz
bir kısmı, hayatlarını
kurtarmak için Ana-
dolu’ya ve Avrupa’ya
kaçmak zorunda kal-
dılar. Bosna’daki fede-
ral hükümette bakan
yardımcısı mevkiinde
iken kaçmak zorunda
kalan Adil Zulfikarpa-
şiç,  bunların en meş-
hurudur.
Özellikle 1945 lerden
sonra işlenen kitlesel
zulülerin Tito’nun en

yakınındaki dört kişiden biri olan
Sırp Aleksander Rankoviç tarafın-
dan planlanıp icra edildiğini bili-
yoruz. Bu zulümler önlenebilir
miydi?  YKP politbürosunda
Tito’nun bu baskılar konusundaki
tavrının ne olduğunu bilmiyoruz.
Bu soruların cevabını belki de hiç
alamayacağız. Ancak Yugos-
lavya’da en fazla zulme uğrayan
kitlelerin Müslüman olduğu ger-
çeği tüm çıplaklığı ile önümüzde
duruyor. Müslümanların yanında
siyasi muhaliflerin de Çıplak ada
( GOLİ OTOK ) ismi ile özdeşleş-
miş acı hikayeleri hala unutulmuş
değil, dilden dile dolaşmaya
devam ediyor. 1968 yılına kadar
Sosyalist Yugoslavya’nın insan
hakları karnesi çok kötü olup
olumlu bir not bulmak mümkün
değildir.

BRİONİ KARARLARI   

Aşırı merkeziyetçi tek parti rejimi-
nin baskıcı bir çok uygulaması se-
bebi ile şikayetler hem içerden
hem dışarıdan giderek artıyordu.
Devletin dış imajına zarar veren
bu şikayetler TİTO tarafından
dikkatle takip ediliyordu. Bu
amaçla uzun bir hazırlık devresin-
den sonra TİTO, 1968 yılının sıcak
bir yaz gününde, Yugoslavya  Ko-

münistler Birliği’ni (SKJ ) Adriya-
tik’teki meşhur BRİONİ adasında
topladı. Uzun bir zamandır iç gü-
venlik ve istihbarat işlerini teke-
linde tutan Sırp başbakan
yardımcısı A. Rankoviç Tito’yu
dinlerken suçüstü yakalanması
sebebiyle,  tüm yetkileri elinden
alınarak azledildi.  Bu vesile ile
devletin kadroları baştan aşağı
değiştirildi. Bu köklü harekâta, en
fazla Belgrad’da itiraz edildi.  İle-
ride S. Miloşeviç’e yakın duracak
bazı çevrelerden muhalif sesler
yükseldi. Hatta Belgrad’da üni-
versite çevrelerinde boykot gibi
bazı kıpırdanmalar başladı ise de
Tito bu çatlak sesleri karizması sa-
yesinde anında tesirsiz hale ge-
tirdi. Aslında, 90 lı yıllardaki
yaşanacak kanlı dağılmanın tüm
hazırlıkları, daha Brioni kararları
ilan edilir edilmez Belgrad’ın ka-
palı kapıları arkasında başlamıştı.
Belgrad yani kendilerini Yugos-

lavya’nın sahipleri gören Sırplar,
bu kararları kendilerine karşı ya-
pılmış bir darbe olarak algıladı ve
bu algı hala değişmiş değil. Brioni
kararları Sosyalist Yugoslavya ta-
rihinde bir dönüm noktası oldu.
Aşırı merkeziyetçi yapının yerine
federal cumhuriyetlere geniş yet-
kiler tanıyan köklü anayasa deği-
şiklikleri peşpeşe yapıldı. Kosova
ve Voyvodina’ya en geniş ma-
nada özerklik veren anayasa deği-
şikliği de bu vesile ile
gerçekleşerek uygulamaya
kondu. Belgrad iki bölgeye veri-
len bu özerk-
liğe şiddetle
karşı çıktı.
Nüfus sayı-
mında Boş-
naklara; M
harfi kullanı-
larak, etnisite-
lerini
MÜSLÜMAN
kelimesi ifade
etmelerinin mümkün kılınması
bu değişiklikle gerçekleşmiştir.
Boşnakları TİTO’ya, ömür boyu
minnettar kılan gelişme  bu şe-
kilde gerçekleşmiş oluyordu.

BİYEDİÇ

Boşnaklar açısından çok önemli
bir değişiklik de Mostarlı siyasetçi
devlet adamı Cemal Biye-
diç’in Yugoslavya hükü-
metinde başbakanlık
görevine getirilmesi ol-
muştur. Tito bu hamlesi
ile Sırp ve Hırvat milliyet-
çilerine siz olmasanız da
ben ülkeyi idare ederim
mesajı vermiştir. 1977 yı-
lında şüpheli bir uçak ka-
zasında hayatını
kaybedinceye kadar
Cemal Biyediç, Tito’dan
sonra devletin en üst ma-
kamında kalmayı başar-
mış tek Boşnak kişidir. Özellikle
Bağlantısızlar hareketindeki Müs-
lüman Arap dünyası ile Yugoslav-
ya’nın ekonomik ilişkileri Cemal
Biyediç eliyle zirve yapmıştır. Or-
tadoğu Arap dünyasındaki mil-
yar dolarlık alt yapı projeleri

Yugoslavyalı firmalar eliyle yürü-
tülmüştür.
TİTO dünyada hüküm süren
barış ortamı sayesinde, ülkesin-
deki refah ve nüfus artmış, ekono-
mik ve teknolojik ilerleme
sağlanmıştır. Bu yıllarda sağlanan
refah artışı sonucunda 1984 yı-
lında dünya kış olimpiyatları Sa-
raybosna’da yapılmıştır. 1984
yılının şubat ayında dünya turiz-
minin kalbi Saraybosna’da atmış-
tır.
Bu yazının sonuna yaklaşırken
TİTO ve Yugoslavya hakkında en

çok tartışılan
önemli gördü-
ğümüz olayları
kronolojik bir şe-
kilde arz etmeye
çalıştım. Olay-
lara bir Boşnak
gözü ile bak-
maya çalıştım. 
Tito ve Yugos-
lavya hakkında

genelde olumlu ifadelerin yer al-
dığını gözleyebiliriz.  Bu olumlu
ifadelerin yanında Yugoslavya
hakkında yapılacak en önemli
eleştiri muhalif hiçbir düşüncenin
yazılıp söylenmesine yasak koyan
tek parti rejimi olmasıdır. İnsan
hak ve hürriyetlerine konan hiçbir
yasak kalıcı ve sürdürülebilir ola-
maz. Mutlaka bir yerde sona

ermek zorundadır.  Ancak eski
Yugoslavya’da uygulanan yasak-
lar muhalif sesleri sustururken
saldırgan ve azgın milliyetçi eği-
limleri de kontrol ettiği için ta-
hammül edilebilir yasaklar olarak
görülmüştür. (AA)

Ölümünün 40. yılını idrak ettiğimiz Yosip Broz TİTO,  yirminci asır tarihinin en önemli siyasi şahsiyetle-
rinden biridir.  Siyasal tarihçilerin hakkında farklı görüşler belirttiği Tito’yu, övme ve yerme gayretle-
rine girmeden eski Yugoslavya’nın eski bir vatandaşının bakışı açısından değerlendirmeye çalışacağız. 
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Her insanın hayatında ilk'ler
vardır. Şimdi benim haya-
tımda olduğu gibi; 52

yaşındayım ve yaşamımda ilk kez
bir bayram namazına gidemeyece-
ğim. İlk kez bir bayrama camiden,
o manevi ortamdan uzakta girece-
ğim. Oysa 1989'dan beri yaşadığım
Almanya'da kıldığım bayram
namazları beni Yunanistan'a, Batı
Trakya'da Gümülcine'ye bağlı
Melekli köyümüzdeki bayram
sabahlarına götürürdü. Sabah
erkenden kalkar, bayramlıklarımızı
giyer, camiye koşardık. Yan yana,
omuz omuza saflar tutardık.
Namazdan sonra öyle hemen evle-
rimize dağılmaz, yaşlıların ellerin-
den öper, hayır dualarını alır,
akranlarımızla sarılırdık.
Köyümüzdeki küçük, eski, müteva-
zı camimizin kokusu hala burnum-
da tüter. Şimdi o havayı yaşayama-
yacak olmam canımı yakıyor. Ama
teselli bulduğum bir husus da yok
değil. Bu acı sadece benim değil,
bu ilk sadece benim ilk'im değil.
Eminim bu satırları okuyan herke-
sin, sizlerin de yürekleri buruk.
Gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da
yaşayan insanımız bu yıl yaşamın-
da bayram namazından, bayramın o
uhrevi ortamından mahsur kalacak. 

SAĞLIK OLSUN

Tabii her işin başı sağlık. Alınan
önlemler de elbette insan sağılığı
için hayati önem taşıyor. O yüzden
acımızı, üzüntümüzü de içimize
gömüyoruz. O yüzden bu bayram-
da, yaşadığımız mahrumiyeti sine-
ye çekeceğiz. Rabbim en kısa
zamanda salgın belasından kurtul-
mamızı nasip eder inşallah. İşte o
zaman Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
Beyefendi'in buyurduğu gibi “çifte
bayramlar” yaparız. Her şeyin başı
sağlık...  Bu bayramda Türkiye'de
muhtemelen evlerde olacağız.
Avrupa'da ise küçük gruplarla, sos-
yal mesafeye ve hijyen kurallarına
riayet ederek belki bayramlaşaca-
ğız. Ama sarılamayacağız, kucakla-
şamayacağız. Kalabalık aile ziya-
retlerinden uzak duracağız. En
azından bir aşı geliştirilene kadar
bu böyle devam etmeli. Bayramda
evde olmak elbette sıkıcı. Ancak
bunu fırsata çevirmek de mümkün.
Emin olun ki bir çok insan sizden
gelecek bir telefonu dört gözle bek-
liyor olacak. Onları sevindirelim.
Yaşlıları, akrabaları, amcaları, tey-
zeleri, kuzenleri, yeğenleri, büyük
küçük demeden arayıp hal ve hatır-
larını soralım. Yarın çok geç olabi-
lir. Zira bu virüs kaç kişiyi aramız-
dan aldı? Daha kaç kişiyi alacak? 
Bu duygularla Avrupa'nın Sesi
Gazetesi ve online servisindeki tüm
arkadaşlarım adına okurlarımızın
mübarek Ramazan Bayramlarını
kutluyorum.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla
kalın...

Mehmet HASAN

BAYRAMDA 
BAYRAMA 

HASRET KALMAK

Her yıl ramazan ayında Balkanlar’da kurduğu iftar sofralarında Evlad-ı Fatihan
ile aynı sofrada buluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını
sebebiyle Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine iftar kolileri ulaştırdı

Büyükşehir Evlad-ı
Fatihanı unutmadı

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin
ramazan aylarında Bursa'nın 17
ilçesi ve Balkan coğrafyasındaki

ecdat emaneti ülkelerde düzenlendiği
iftar geleneği bu yıl korona virüs
engeline takıldı. İftar geleneği bu yıl
sıcak yemek ve iftarlık koli dağıtımı
ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi,
Balkan coğrafyasındaki Evlad-ı
Fatihan’ı da unutmadı. Kuzey
Makedonya'daki El Hilal
Yardımlaşma Kuruluşu ile işbirliği
yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi,
içinde en az 5 kişilik bir ailenin iftarı-
nı karşılayacak toplam 250 iftar kolisi
dağıtımı gerçekleştirdi. www.timebal-
kan.com’a göre; El Hilal yöneticileri
tarafından Üsküp'te hazırlanan koli-
ler, kuruluşun aktivistleri tarafından
Üsküp’te 130, Kumanova’da 30,
Debre’de 50, Köprülü ve Gostivar'da

20’şer koli olarak ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı. El Hilal Yardımlaşma
Kuruluşu Başkanı Behicüddin Şehabi,
Kuzey Makedonya'daki Osmanlı
eserlerinin restorasyonundan kültürel
değerlerin yaşatılmasına kadar bugü-
ne kadar Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nden sürekli destek aldık-
larını belirterek, korona virüs salgını-
na rağmen Balkanlardaki ihtiyaç
sahiplerini unutmayan Büyükşehir

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a
teşekkür etti. Bursa'nın Türkiye
ile Balkanlar arasındaki en önemli
gönül köprüsü olduğunu, Bursa'da
yaşayan bir çok kişinin Balkanlarla
akrabalık bağı olduğunu hatırlatan
Başkan Aktaş ise, "Balkanlar bizim
için ecdat emaneti. O toprakları ihmal
etmemiz söz konusu olamaz. Bu
sebeple de Balkan ülkelerinde iftar
yemekleri düzenlemek Büyükşehir

Belediyemiz için bir gelenek haline
gelmişti. Bu yıl tüm dünyayı kasıp
kavuran korona virüs salgını yüzün-
den iftar sofralarını kuramasak da
Üsküp'teki ihtiyaç sahiplerini ihmal
etmedik. Bu organizasyonda da des-
teklerini esirgemeyen El Hilal Yardım
Kuruluşu yöneticilere teşekkür ediyo-
rum. İnşallah salgın sürecini atlattık-
tan sonra yine iftar sofralarında bir
araya gelmeyi diliyorum" dedi.

Tiyatro binasının
yıkımında gerginlik

Başkent Atina'da 
mescitler açıldı
ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da,
yeni tip korona virüs tedbirleri
nedeniyle yaklaşık iki

aydır kapalı tutulan mescitler yeniden
ibadete açıldı. Korona virüs tedbirleri-
nin kademeli olarak gevşetildiği ülke-
de, hükümet, kilise ve camilerde belirli
kurallara uyulması şartıyla toplu ibadet
yapılmasına izin verdi. Kuralların gev-
şetilmesiyle başkent Atina'da bulunan
Yunan-Arap Eğitim ve Kültür
Merkezi'nin mescidi, teravih namazla-
rıyla tekrar ibadete açıldı. Mescitte,
cemaat arasında sosyal mesafe uygula-
ması ve maske kullanımına dikkat edil-
di. Öte yandan, Yunanistan Vatandaşı
Koruma Bakan Yardımcısı Nikos
Hardalias, salgından önce her yıl baş-
kent Atina'da bayram namazının kılın-
ması için tahsis edilen 2 stadın bu yıl
alınan tedbirler kapsamında kullanıma
açık olmayacağını duyurdu. (AA)

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'daki Ulusal Tiyatro
binasının yıkımında gergin-

lik yaşandı. Tiran Belediye
Meclisinin kararıyla başlanan yıkım
esnasında binanın yıkılmasına karşı
çıkan aralarında bazı sanatçı ve sivil
toplum örgütlerinden aktivistlerin
yer aldığı bir grup ile polis arasında
gerginlik yaşandı. Grup, Tiran
Belediyesi’nin uzun yıllar tiyatro
olarak hizmet veren binayı yıkarak
yerine yeni tiyatro binası inşa etme-
sine karşı çıkıyor. Polis, yıkım böl-
gesinde oluşturulan güvenlik şeri-
dini geçmeye çalışan bazı kişileri de
gözaltına aldı. Bu arada Arnavutluk
Meclisinden milletvekilleri,
Arnavutluk Demokratik Partisi,
Sosyalist Bütünleşme Hareketi ve
diğer muhalefet partisi temsilcileri
de gruba destek vermek için bölge-
de hazır bulundu. Öte yandan Tiran
Belediyesi, gelecek günlerde Ulusal
Tiyatro'nun yeni yapılacak binası-
nın projesinin tanıtılacağını açıkladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir
Meta, Bakanlar Kurulunun "Ulusal
Tiyatro binasının mülkiyetinin Tiran
Belediyesine devri" kararını "anaya-
sa aykırı" olarak değerlendirerek
birkaç gün önce iptal talebini
Anayasa Mahkemesine göndermiş-

ti. Meta, sosyal medya hesabından,
yaşanan olaylar üzerinde yaptığı
açıklamada, "Bu anayasal, yasal ve
ahlaki affedilemez bir suçtur" ifade-
sini kullandı. Ulusal Tiyatro binası
1941 yılında kültür merkezi olarak
inşa edilmişti. (AA)

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’un başkenti
Tiran'daki Namazgah
Camisi'nin yakınında

iki molotofkokteyli bulundu.
Arnavutluk Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, Namazgah Camisi
yakınında, Arnavutluk Meclisi
girişi önündeki ana caddede
iki molotofkokteyli bulundu-

ğu belirtildi. Tiran
Emniyeti'nden yapılan açıkla-
mada da ekiplerin olay yerin-
deki incelemesi ve soruştur-
manın sürdüğü kaydedildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan 2015'te temeli atılan
Namazgah Camisi'nin inşası,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet
Vakfınca yürütülüyor. Öte
yandan, Tiran'daki Ulusal

Tiyatro binasının yıkım işlemi
esnasında engel olmak
isteyen sanatçı ve sivil toplum
örgütlerinden oluşan grupla
polis arasında gerginlik yaşan-
mış, yıkım bölgesindeki
güvenlik şeridini geçmeye
çalışan kişiler gözaltına alın-
mıştı. Ulusal Tiyatro binasının,
molotofkokteylinin bulundu-
ğu caddenin yaklaşık 500
metre yakınında olması dikka-
ti çekti. (AA)

Tiran'daki Namazgah Camisi’nin 
yakınında molotofkokteyli bulundu
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Pelin ALDEMİR

KORONALI 
GÜNLERDE EVDE

LEZZETLİ MENÜLER

2020 yılının şüphesiz ki en önemli
gündem maddesi korona virüs salgı-
nının ülkemiz ve dünya insanının

alışkanlıklarında yarattığı ani değişimler-
dir. Bu değişimlerden en çok etkilenen
sosyal kurum ailedir. Özellikle kalabalık
ortamları çok seven ve bu ortamlarda
hızla yayılma imkânı bulan tüm tedbirlere
rağmen küresel bağlamda hastalık ve
ölüm bilançosu çok yüksek olan, insan ır-
kını yok etmeyi hedefleyen korona virü-
sünden bireyler ve toplumları korumakla
birlikte zarar bilançosunu en aza indirme-
nin yolu aile bireylerinin evlerinde yeni
yaşam tarzları oluşturarak sosyal yaşan-
tıyı yeniden dizayn etmeleri, bunu da ba-
şarılı bir şekilde yönetmeleridir. Çünkü
pandemi döneminde alınan tedbirler ge-
reği dış dünyadaki sosyal yaşantının eve
taşınması ile ailenin yükü artmıştır.  

Salgın nedeniyle dış dünyadaki sosyal
yaşantımızı aktardığımız, hemen hemen
bütün zamanımızı geçirdiğimiz evimizi
daha renkli ve eğlenceli hale nasıl getire-
biliriz? Aile bireyleri evde daha mutlu,
sosyal ve huzurlu olmayı nasıl başarabi-
lir? Yazımda bu soruların cevabını sadece
bir örnek üzerinden sizlere aktarmaya ça-
lışacağım. Örneğin korona virüs salgını
öncesinde sık sık arkadaşlarımız ve dost-
larımız ile buluşma yerlerimiz restaurant,
cafe ve pastaneler vb. olurdu. Buralarda
garsonların önümüze getirdikleri menü-
leri incelerken muhteşem sunumlu soğuk
mezeler, ara sıcaklar ve ana yemekler iş-
tahımızı kabartan rengârenk tatlılar ve
yine sohbete anlamlar katan muhteşem
içeceklerden tercih yaparken zorlandığı-
mızı hatırlayın. Arkadaş muhabbeti, dost
sohbeti elbette önemli ama kısa bir süre
de olsa sohbete ara verip menülere gömü-
lüp yiyecek, içecek ve tatlı seçimlerimize
vakit ayırırdık. Artık salgın nedeniyle bu
ortamlara gidemiyor, arkadaşlarımız ile
buluşamıyor, sohbetlerimize eşlik eden
masamızı süsleyen gözümüzü ve gönlü-
müzü doyuran yiyecek, içecek ve tatlıları-
mızdan tercihler yapamıyoruz. Ancak
hemen karamsarlığa kapılmayalım ve
sağlığımız için tüm bunların geçici oldu-
ğunu unutmayalım.

Pandemi döneminde evimizde aile bi-
reylerimizle güzel sohbetler eşliğinde su-
numu ve lezzeti muhteşem yiyecekler
hazırlamaya ne dersiniz? Dışarıdaki kafe
ambiyansını evimizde oluşturmak hiç de
zor değil. Evlerimizde çiçekler ve mis ko-
kulu odalarda veya salonun bir kısmında
kendimize güzel bir kafe ortamı yaratabi-
liriz. Ruhumuzu dinlendiren güzel müzik-
ler eşliğinde yarattığımız sanat alanında
başrolü oynayan yiyecekler ile özlemleri-
mizin en azından bir kısmını giderebiliriz.

Korona virüsün sağlığımızı her açıdan
tehdit ettiği aşikâr. Yine bu virüs nede-
niyle evlerimizde kaldığımız sürelerde
sağlıksız kilo almak ve bundan kaynaklı
sağlık problemleriyle de uğraşmak an me-
selesi. Bilim insanlarının, doktorların ve
beslenme uzmanlarının en çok endişe
duyduğu bu durumdan da onların sağlıklı
beslenme ve menü önerilerini dinleyerek
kurtulmak mümkün.
Geçenlerde dâhil olduğum bir whatsapp
grubunda 24.dönem İzmir Milletvekili ve
Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi
(BASAM) Başkanı Sayın Rıfat Sait’in
kızı Zeynep Asrın Sait’in sağlıklı ve lez-
zetli yemekleri yaptığı @Healtyfood_re-
cipes linkini tıkladım. Youtube kanalını
ve instagram sayfasını merak ederek ziya-
ret ettim. İşte oradaki lezzetli ve sağlıklı
menüleri görünce aklıma dışarıda sipariş
verdiğim menülerdeki yiyecekler çağrı-
şım yaptı ve bu yazıyı hazırlamaya karar
verdim. Zeynep Hanım kanalında şeker
ve unun üzerine çarpı koymuş. Menü-
lerde kilo almanın en büyük günahkârları
şeker ve un yok. Burada Kafe menülerin-
deki o muhteşem yiyecekleri aratmayacak
sağlıklı ve lezzetli sanat eserleri var. Üs-
telik tarifleri ile birlikte.

Healtyfoodrecipes ’de; irmikli fit mu-
hallebi, fit tahin helvası, kayısılı puding,
karnabahar pizza, kahveli trüf, yulaflı ıs-
panaklı tava, sağlıklı puding tarifleri, ka-
rabuğday çorbası, sağlıklı kurabiyeler ve
daha birçok muhteşem görüntülü fit yiye-
cekler var. Zeynep Asrın Sait Hanım
özellikle karantina günlerinde evimde
sağlıklı besinler hazırlamamda ilham
oldu. Sosyal medyada daha birçok bu şe-
kilde kanallar kuran üretken genç isimler
var. Yeter ki onları bulalım; emeği, göz
nuru eserlerini mümkünse çocuklarımız
ve gençlerimizle birlikte ziyaret edelim ki
sosyal medyayı doğru kullanmaları husu-
sunda da güzel bir örnek olsun. Tüm oku-
yucularıma ve sevdiklerine sağlıklı, mutlu
ve huzurlu günler diliyorum.

ROJAYE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Balkanlar'da ko-

rona virüs salgınına karşı böl-
gede yaşayan toplumlara destek
olmak, korumak ve aynı za-
manda hastalığın ortaya çıkara-
bileceği yetersiz gıda
üretiminden etkilenebilecek in-
sanlara destek olmak amacıyla
Karadağ'da Gıda ve Hijyen Des-
tek Programı başlattı. Karadağ'ın
Sancak bölgesinde Karadağ
İslam Birliği koordinasyonunda
uygulanan program Ramazan
ayı vesilesi ile farklı bir anlam ta-
şıdı. Bölgede yer alan Rojaye, Bi-
yelo Polye, Plav, Gusinye ve
Plevne şehirlerinde yaşayan top-
lam bin aile, 5 bin kişi program-
dan istifade etti. Ülkenin
ekonomik olarak en kırılgan böl-
gesi olan kuzey bölgesinde ihti-
yaç sahibi 5 bin kişiye destekler,
Karadağ İslam Birliği Başkanı
Rifat Feyzic ve TİKA Program

Koordinatörü Muhammed Ünal
tarafından teslim edildi. Karadağ
İslam Birliği Başkanı Rıfat Fey-
ziç, programda yaptığı konuş-
mada, her sene olduğu gibi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
mübarek Ramazan ayında Kara-
dağ’daki ihtiyaç sahip-
lerini ilk
hatırlayan ve
unutmayan
ülke oldu-
ğunu be-
lirterek,
dünyanın
şu anda
korona vi-
rüse karşı
mücadele
verdiğini ancak
buna rağmen Tür-
kiye’nin TİKA aracılığı ile
Karadağ’daki Müslümanları
unutmadığını, ihtiyaç duyulan
gıda ve hijyen desteğini sağladı-
ğını ifade etti. Feyziç, Karadağ
Müslümanları adına desteklerin-
den dolayı Türkiye Cumhuriyeti

Devlet'ine, TİKA’ya ve işbirliği
yapılan tüm kurumlara teşekkür-
leri iletti.
TİKA Podgoritsa Program Koor-
dinatörü Muhammed Ünal ise,
Covid-19 salgını sebebi ile dün-
yanın zor bir zamandan geçti-

ğini, Türkiye'nin imkânları
çerçevesinde sahip ol-

duğu kaynakları
dost ve kardeş

ülkeler ile pay-
laşmaya yöne-
lik ciddi bir
gayret içinde
olduklarını

belirtti. Rama-
zan ayının ru-

huna uygun
olarak hayata geçiri-

len gıda ve hijyen des-
tek programı kapsamında

ekonomik yapı olarak en kırılgan
5 bin kişiye 35 ton gıda ve hijyen
desteğinde bulunulduğunu ve
işbirliğinden dolayı İslam Birliği
Başkanı ve tüm temsilcilerine te-
şekkürlerini ifade etti. (AA)

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'daki genel
seçim, 5 Temmuz Pazar
günü yapılacak. Hırvatis-

tan Cumhurbaşkanı Zoran Mila-
novic, yaptığı açıklamada,
meclisin feshedilmesinin ardın-
dan genel seçim tarihinin belirlen-
diğini kaydederek, seçimin 5
Temmuz'da yapılacağını du-
yurdu. Açıklamada ayrıca, 151
sandalyeli meclisin yeni üyeleri-

nin belirleneceği seçimde, yurt
dışı temsilciliklerde de 4-5 Tem-
muz'da oy kullanılabileceği bildi-
rildi. Avrupa Birliği’nin (AB) en

genç üyesi olan Hırvatistan'da,
2016 yılında yapılan son genel se-
çimi, muhafazakar Hırvat Demo-
kratik Birliği (HDZ)
öncülüğündeki ittifak kazanmıştı.
Yaklaşık 4 milyon kayıtlı seçmenin
bulunduğu ülkede, 2020 yılının ba-
şında yapılan cumhurbaşkanlığı
seçiminde ise ipi göğüsleyen taraf
sosyal demokratların adayı Mila-
novic olmuştu. Hırvatistan'da
meclis, prosedürler gereği feshedil-
mişti. (AA)

Atina’da, sözde "Pontus Rum Soykırımı"nı protesto etmek için
parlamento meydanında toplanan yüzlerce kişi Türk bayrağını yaktı

TİKA’dan Karadağ’da 
Hijyen Destek Programı

Yunan ırkçılarına
‘BAYRAK’ CEVABI…
ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı,
Atina'da düzenlenen gösteri-
lerde Türk bayrağının yakıl-

masını kınadı. Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada, bayrak yakılması
gibi hareketlerin Yunan kültür ve

gelenekleri ile bağdaşmadığı belirti-
lerek, "Yunanistan, herhangi bir ül-
kenin, bu durumda Türkiye’nin,
milli sembolünü küçük düşüren her
türlü hareketi en sert şekilde kına-
maktadır." ifadelerine yer verildi.
Atina’da, sözde "Pontus Rum Soy-
kırımı"nı protesto etmek için parla-
mento meydanında toplanan

yüzlerce kişi Türk bayrağını yak-
mıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, konuya ilişkin yayım-
ladığı mesajda, Atatürk'ün, İzmir'in
işgalden kurtulmasının ardından
önüne serilen Yunan bayrağını çiğ-
netmediğini hatırlatarak, "Şanlı bay-
rağımıza hiç kimse el uzatamaz!"
ifadeleriyle tepki gösterdi. (AA)

Şafak SOL

ÇOCUKLUĞUNU 
ÖZLÜYOR
İNSAN…

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Her bayram aynı duygu; yine döndüm
çocukluğuma…

Halbuki ne çok isterdim bir an önce büyü-
meyi…
Şimdi anlıyorum hayat aslında çocukken ger-
çekmiş…
Çocukluk yılları bayramın en güzel olduğu yıl-
larmış meğer…
Annem babam daha melek değil o zamanlar,
hayattalar…
Eş, dost, akraba, komşu ziyaretleri…
Günler önce atılan tebrik kartları, kalabalık
postaneler…
Kolalı mendiller, doldurulan kolonyalar, el öp-
meler…
Boş gönderilmeyen komşu tabakları…
Bayram demek yeni kıyafetler demekti, yeni
pabuçlar…
Kırmızı pabuçlar…
Arife gecesi yeni alınan kırmızı pabuçları yas-
tığının kenarına bırakıp onlara bakarak uyu-
maya çalışmak…
Sabahı edememek…
Erkenden kalkıp giyilen bayramlıklar…
Ailece bayramlaşmalar… Rengarenk sofra-
lar… Şekerler, bozuk paralar…
Ütülü elbiseler, uyumlu çoraplar…
Seyyar salıncaklar… Sokaklarda çatapat, kız-
kaçıran sesleri…
Çocukluğunu özlemez mi insan…
Çok titiz bir çocuktum. Ailenin üzerine titre-
diği, evin tek kızı olunca tabi o kırmızı pabuç-
lar daha bir anlam kazanırdı.
Ayakkabılarımı eskitmemek için Çeşme’nin o
taşlı yollarında yürüdüğüm günü asla unuta-
mam… Öyle ki, komşular yolda vals yaptı-
ğımı düşünmüşlerdi.
Akşam eve dönünce tatlı bir yorgunluk…
Kıyafetler asılıyor, kırmızı pabuçlar kutuya…
Her yıl böyle geçiyor bayramlar, heyecanlı,
neşeli…
Sonra bir gün geliyor; o kırmızı pabuçlar ayak-
lara sığmıyor…
Dirayetli olmaya çalışıyorsun ama gözlerin
nemleniyor…
Bu sefer kırmızıyı dudaklarına, tırnaklarına sü-
rüyorsun…
Ama hiçbiri o kırmızı pabuçların yerini tutmu-
yor…
Hani küçükken çok isterdin ya; evet, büyüyor-
sun…
Yıllar geçmiş, yorulmuşsun…
Konuşmalarda “Bayramların eski tadı yok
artık…” klişeleri…
Özlemez mi insan çocukluğunu…
Orhan Veli’nin dediği gibi;

Küçüktüm, küçücüktüm,
Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.
Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;
Kuyruğu ebemkuşağı renginde;
Bir salıverdim gökyüzüne;
Gökyüzünü gördüm.
Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım;
Para kazanmak gerekti;
Girdim insanların içine,
İnsanları gördüm.
Ne yârdan geçerim, ne serden;
Ne denizlerden, ne gökyüzünden ama...
Bırakmıyor son gördüğüm,
Bırakmıyor geçim derdi.
Oymuş, diyorum, zavallı şairin
Görüp göreceği.

Kucak dolusu sevgilerle…
İyi bayramlar…
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Hırvatistan'da genel seçim 
5 Temmuz'da yapılacak…
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damla Selin tOmru

Bayramlar 
kutlulukla 

anmak 
içindir…

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Hep birlikte, tarihin hiçbir
döneminde deneyimlen-
memiş bir süreçten geçiy-

oruz. Sahip olmak için
çabaladığımız pek çok şey ulaşılmaz
durumda, sahip olup da sıradan-
laştırdığımız, koşturmacalarımızın
arasında görmezden geldiğimiz pek
çok şey ise hayatımızın merkezinde
ve rutininde artık.

En güzel kıyafetlerimiz, haftanın 5
günü, günün büyük bir bölümünü
geçirdiğimiz ofislerimize eskisi
kadar gitmiyoruz, çocuklar evde ve
biz onlarla yeni bir düzen yaratıy-
oruz, daha çok bir aradayız, daha
çok iletişim kuruyoruz. Restoranlar,
cafe’ler kapalı, uzun uzun ki-
tapçılarda geçirdiğimiz saatler artık
yerini bilgisayar ekranlarından sipar-
işe bıraktı, ramazan pidesi için
girdiğimiz o tatlı kuyruklar bile yok
artık. Değer verdiğimiz pek çok
kriter yerini en eskiden beri kıymetli
olan aile, sağlık, minnet kavram-
larına bıraktı. Ve bizler kendimizle
daha çok vakit geçirir olduk. Hiç
fark etmediğimiz özelliklerimizi,
inançlarımızı, korkularımızı fark
ediyoruz. Yaşamı ağırdan alıyor,
belki de duygularımızı daha de-
rinden yaşıyoruz. Bazen eskiyi
özlemle arıyor, bazen yeni düzenin
bilinmezliğinden endişe duyuyoruz.
Oysa
geçmiş geçmişte kaldı, gelecek ise
gelecek, elimizde bir tek şimdi var,
onun güzelliği de şimdide kaldıkça
fark edilecek.

Bu dönem ne zaman biter? Bit-
tiğinde nasıl bir dönem başlar? Bi-
zler ne durumda oluruz? sorularının
cevabı meçhul. Ancak şu bir gerçek
ki bu süreç bittiğinde kutlayacak
yeni bir bayramımız olacak.  Yi-
tirdiklerimiz, fark ettiklerimiz, üret-
tiklerimizle yeni bir düzene
uyanacağız tıpkı her bayramda
olduğu gibi. Belki de bu sürece denk
gelen bayramlarımız bunun haber-
cisi.

Ne gariptir ki içinde bulunduğumuz
zaman dilimi çok özel tarihlerle
dolu. 23 Nisan Milli Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, Ramazan ayı, 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve
Şeker Bayramı…

Belki de birbirimizden hiç bu kadar
izole bir o kadar da kenetlenmiş ol-
madık. Maskelerle dolaşmamıza rağ-
men birbirimize daha çok tebessüm
ediyor, selamlaşıyoruz. Hep bir ağız-
dan İstiklal Marşı’nı okuyabiliyoruz.
Belki okula yeni başlamış kızım,
rengarenk elbiseler, danslarla ve kor-
tejle kutlayamadı 23 Nisan’ı ama tek
yürek olmayı bizzat yaşadı.

Bu hafta iki güzel bayram daha bek-
liyor bizi. Biri kurtuluşumuzun ilk
adımı, diğeri ise birlik bilinciyle
yaşanmış en kıymetli ayın son bul-
ması. Bayramlar fırtınalar son-
rasında açan güneş gibidir. Bizi
fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak zor-
layan dönemlerin ardından ayakta
kalışımızın, kazandığımız değerlerin
kutlanmasıdır aslında. Bizlere
damarlarımızdaki asil kanı,
Yaradan’dan gelen ve içimizde olan
kudreti hatırlatır ve bayramlar bize
der ki: “Ne olursa olsun, inançla,
umutla ve içinden gelen güçle yaşa-
maya devam et. Sabırla ve azimle
yol aldığın sürece engeller aşılır ve
hayaller gerçek olur.”

Her ne durumda olursak olalım,
bayramlarımız kutlu olsun. Bu
sürecin de biteceğini bilerek, bu
süreçten kendimize dersler
çıkararak, aldığımız her nefes ve bi-
zlere bahşedilen güzelliklerin farkına
vararak yola devam edelim…

Not: soru ve yorumlarınız
için damla@kimimila.com adresin
den bana ulaşabilirsiniz.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınından
sonra  dünya da  hiçbirşey eskisi gibi olmayacak gibi geliyor. Dünya da yaşamı etkile-
yen bu korona virüsün yaydığı salgın hastalığa gelişmiş ülkelerin de bu pandemine

hazırlıklı olmadığı, ülkelerin sağlık sistemlerini sorgulama gerektiği  ortaya çıkmıştır

Korona salgınından
sonra Dünyada 
ekoloji nasıl olacak?

İKLİMSEL 
UYGUNLUK

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölü-
mü’nden Doç.
Dr. Ahmet
Atıl Aşıcı,
2008 Krizi’nin
salt ekonomik
değil, sosyal
ve ekolojik bo-
yutları olan
küresel bir
kriz olduğunu
ve halen bu
krizden çıkıla-
madığını söy-
leyerek, bir

çözüm olarak ekonomik, sosyal ve
ekolojik bakış açısına sahip Yeşil
Yeni Düzen’in popüler hale gelmesi-
nin şaşırtıcı olmadığını belirtiyor.
ABD’de Alexandria Ocasio-Cor-
tez’in önderliğinde gündeme gelen
“Yeşil Yeni Düzen” sadece iklim de-
ğişikliğiyle mücadeleyi öngörmü-
yor, ekonomik, sosyal ve çevresel
bir düzen de tasavvur ediyor.
Yeşil Yeni Düzen tartışması 2009
sonrası Türkiye’de de yapıldı. Bu
tartışmayı yürütenlerin eksikliği
olsa da yaygınlaşması için ortam da
açıkçası müsait değildi. Toplumsal
sınıfların ekonomik ve siyasal an-
lamda mücadelesinin en yüksek ol-
duğu bir zaman dilimine denk
geldi. Ve o mücadele içinde arada
kaynadı gitti. 
Yeşil Yeni Düzen; sömürüyü ve fosil
yakıtları değil,saygın işler ve temiz
enerjiye dayalı bir dünyayı hedef-
ler.İklim krizinin yarattığı sorun-
larla  başa çıkmak için büyük ve
cesur ekonomik dönüşümü işaret
eden yeşil yeni düzen neden yol ha-
ritamız olmasın.?

NEYİ HEDEFLER?

1. Ailelerin geçimlerini devam etti-
recek milyonlarca iş: 
Kurşun borularını değiştirmek, bi-
naları izole etmek, güneş
enerjisi,rüzgar trübinleri üretmek,
gibi faaliyetler
2. İklimin Sağlığı    :
Temiz enerji ekonomisine geçişte,
yenilebilir enerji dağıtımı için akıllı
şebekelere yatırım yaparak, enerji
verimli üretimini teşvik ederek,
toplu taşıma da düşük emisyonlu
araçları yaygınlaştırarak hava kirli-
liğini azaltmak,
3. Temiz Hava ve Su: 
Tehlikeli alan atıklarını temizleye-
rek, zehirli hava miktarını ve petrol,
gaz ve kömürün sebep olduğu kirli-
liği azaltarak, bugün en fazla zehre
maruz kalan  beyaz olmayan toplu-
luklar ve düşük gelirli  aileler için
fayda yaratmak,
4. Düşük Maliyetler:
Enerji verimli evler aracılığıyla çalı-
şan topluluğun ailelerinin enerji fa-
turalarını azaltmak, rüzgar ve güneş
enerjisine ulaşabilmeleri ve toplu ta-

şıma için daha sağlam seçenekler
sunmak,
5. Dirençli Topluluklar: 
Toplulukların artan iklim riskleri
karşısında güvenliklerini ve büyü-
melerini sağlamak için daha fazla
kaynağa ihtiyaç olduğundan yola
çıkarak; sellere direnç gösterebilme-
leri için köprülere, kasırgalardan
korunmak için sulak alanlarını iyi-
leştirmelerine ve deniz seviyelerinin
yükselmesinden etkilenmemek için
kıyı korumalarına destek olmaktır.

TÜRKİYE’YE 
MALİYETİ

Türkiye’ye ilişkin dönüşüm maliye-
tinden başlamak daha kolay, çünkü
bunun maliyeti neredeyse sıfıra
yakın. Bugün Türkiye’de üretim ya-
pacak mecali kalmamış (zombileş-
miş) çoğu kirletici olan sektörleri
sırf hayatta tutmak için akıtılan pa-
ranın haddi hesabı yok. Küresel
Kovid-19 salgını bizlere, devletlerin
kriz kapıda olduğunda tüm ülke
ekonomisini durdurmak da dahil
olmak üzere olağanüstü önlemler
alabileceğini gösterdi. Bir yandan
Kovid-19’a karşı alınan önlemler gi-
derek sıkılaşırken, hemen her yerde
tartışılan konulardan biri de, iklim
krizi de gerçek bir kriz olarak ele
alınsaydı, şimdiye kadar ne kadar
yol almış olabileceğimiz. Gerçekten
de bugüne kadar iklim krizine karşı
uygulanmasının imkansız olduğu
iddia edilen olumsuz ve hatta yıkıcı
ekonomik etkilere sahip önlemler
devletler tarafından Kovid-19’un
yayılmasını durdurabilmek ama-
cıyla teker teker uygulanmaya baş-
landı. Elbette Kovid-19 salgını,
birkaç haftalık bir süre içinde bile
binlerce insanın ölümüne yol açabi-
lecek olması ve alınan önlemlerin

görece geçici nitelik taşıması sebe-
biyle iklim krizinden ayrılıyor. Bu
sebeple Kovid-19 karşısında devlet-
lerin çok daha hızlı tepki vermesi
bir nebze anlaşılabilir. Ancak dün-
yanın pek çok iklim kritik bölge-
sinde hali hazırda ciddi etkiler
yarattığı bilimsel olarak da ortaya
konulan iklim krizine hala bir kriz
gibi muamele edilmemesinin nede-
nini anlamak gerçekten mümkün
değil. İklim krizinin yarattığı yıkıcı
sonuçlara henüz katlanmak duru-
munda olmayan veya yaşadığı so-
runların iklim krizi ile bağlantısını
henüz kuramamış olanlar için bu
krizi göz ardı etmek çok daha kolay.
Özellikle dev fosil yakıt şirketlerine
ev sahipliği yapan ve iklim krizi
karşısında ekonomik çıkarlarını dü-
şünen Batılı devletler, iklim krizinin
en yıkıcı sonuçlarını doğrudan ya-
şayanlar değil. Pek çok Batılı devlet,
kendi şirketlerinin ekonomik çıkar-
larını koruma ve diğer devletler
karşısında ekonomik olarak deza-
vantajlı konuma düşmeme kaygı-
sıyla hareket ederken dünyanın
farklı bölgelerinde çiftçiler kurak-
lıkla boğuşuyor, insanların yaşam
alanları yükselen deniz seviyesi ta-
rafından yutuluyor ve giderek sıkla-
şan afet niteliğindeki iklim olayları
yerleşim yerlerini yok ediyor. Buna
karşın, Kovid-19 salgını ise her-
hangi bir coğrafyayla sınırlı kalmak-
sızın tüm dünyaya yayılmış
durumda ve en önemlisi de Batı bu
sefer doğrudan etkilenen tarafta bu-
lunuyor. Dolayısıyla krizin merkezi
haline gelmiş ve sonuçlarına katlan-
maya başlamış olan Batılı devletler
bu sefer ekonomilerini durdurma
pahasına alınması gereken önlem-
leri hızla almak durumunda kaldı.
Elbette, Kovid-19’un dünya çapında
bir salgın olması, hastalığın herkesi

eşit derecede etkilediği anlamına
gelmiyor. Ancak sonuçlara doğru-
dan katlanma riski ile karşı karşıya
olmak bu önlemlerin gecikmeden
alınmasında önemli bir etken. Öte
yandan, her türlü kriz karşısında
olumsuz sonuçlara en açık olan
gruplar ve ülkeler Kovid-19 söz ko-
nusu olduğunda da yine orantısız
bir risk taşıyor. Evden çalışma lük-
süne sahip olmayan işçiler, hiçbir
sağlık güvencesi olmayanlar ve
hatta kendini izole edebileceği bir
evi bile olmayanlar bu krizden  yine
en çok etkilenecek olanlar. Benzer
bir şekilde, bugüne kadar kömür
santrallerinin sebep olduğu hava
kirliliği sebebiyle kronik solunum
yolu hastalıklarıyla yaşamaya mah-
kum edilenler kaçınılmaz olarak
Kovid-19’a karşı da risk altındaki
kişiler arasında. İklim krizi ile mü-
cadele uzun ve zorlu bir yolculuk
olabilir ve bugün içinde bulundu-
ğumuz, ekonomiyi tamamen durma
noktasına getiren önlemlerin yıl-
larca uygulanması iklim krizi ile
mücadelede en ideal senaryo olma-
yabilir. Ancak en yıkıcı sonuçlarla
karşılaşmadan önce hala zamanımız
varken iklim krizini durdurmak için
önlemler almalı ve iklim krizinden
en çok etkilenecek gruplar için adil
bir dönüşüme hazırlanmalıyız.
İklim aktivisti Greta’nın da dediği
gibi iklim krizine gerçek bir kriz
muamelesi yapmamızın zamanı
çoktan geldi . Aksi takdirde iklim
krizi Kovid-19’dan çok daha yıkıcı
ve kriz anında önlem alınarak en-
gellenmesi mümkün olmayan so-
nuçlara yol açabilir.
Kaynak : iklimadaleti.org, Doç. Dr.
Ahmet Atıl Aşıcı Bilimsel makale-
ler.
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Romanya'da çocukların
yüzünü TİKA güldürdü

Balkan Haberleri

Romanya'da yeni tip korona virüsle mücadelede karantina sürecinden en çok etki-
lenen kimsesiz çocuk ve gençlerin yüzleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Başkanlığı’nın (TİKA) ramazan dolayısıyla dağıttığı bayramlık hediyelerle güldü
TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tara-

fından salgın nedeniyle karan-
tinada olan, sosyal faaliyet ve
eğitimleri sınırlandırılan ve bu
sebeple her zamankinden
daha fazla desteğe ihtiyaç
duyan 181 kimsesiz, engelli ve
korumaya muhtaç çocuğa, hij-
yen malzemeleri ve spor kıya-
fetlerinden oluşan spor çanta-
ları hediye edildi. TİKA ve
Bükreş 6. Sektör ve Köstence
Sosyal Yardımlar ve Çocuk
Esirgeme Genel Müdürlükleri
iş birliğinde yürütülen projey-
le çocuk esirgeme yurtlarında
kalan çocukların bedensel ve

ruhsal sağlıklarının destekle-
nebilmesinin yanı sıra kişisel
hijyenlerinin korunabilmesine
de katkı sağlandı. Başkanlığın
desteğiyle Kasım 2019'da
Romanya'da 6 bin bakıma
muhtaç, engelli veya kimsesiz
çocuğun faydalanacağı Ağız
ve Diş Sağlığı Kliniği
Köstence'de hizmete açılmıştı.
TİKA tarafından kurulan mer-
kezle genellikle ağız ve diş
sağlığı problemleriyle dünya-
ya gelen engelli ve kimsesiz
çocukların, temel diş tedavile-
rinin yanı sıra ağız ve diş sağ-
lığı taramaları yapılmıştı.
Böylelikle, bölgede mukim
dar gelirli vatandaşlar ve kim-
sesiz çocukların neredeyse hiç
ulaşamadığı ağız ve diş sağlı-
ğı hizmetlerine erişimi sağlan-
mıştı. (AA)

Türkiye’den Sofya’daki
soydaşlara gıda yardımı
SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği himaye-
sinde ve Bulgaristan

Müslümanları Baş
Müftülüğünün koordinas-
yonluğunda düzenlenen
ramazan ayı yardım çalış-
ması kapsamında 5 bin aile-
ye yarından itibaren gıda
yardımı dağıtılacak.
Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
dağıtılacak yardımlarla ilgi-
li yaptığı açıklamada,
Bulgaristan’daki yardım
kampanyasına Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı
Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı,
Türk Kızılay Bulgaristan
Delegasyonu, Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odası
(BULTİŞAD), Bulgar-Türk
İşadamları Derneği (BUL-
TİŞ), Türk-Bulgar Kadınları
Dostluk Derneği (TUBU-
KADD) ve diğer şirket ile
kuruluşların destek verdiği-
ni belirtti. Yardımın
Türkiye’nin Sofya

Büyükelçiliği himayesinde
ve Bulgaristan
Müslümanları Baş
Müftülüğünün koordinas-
yonluğunda gerçekleştiril-
diğini dile getiren Sekizkök,
"Türk halkı ve Türk toplu-
mu olarak, ayrım gözet-
meksizin zor durumda
olanlara ramazanda var
olan gücümüzle ulaşmaya
çalışıyoruz.” dedi. Ülkedeki
ramazan yardım faaliyetle-
riyle ilgili bilgi veren
Sekizkök, “Filibe kentindeki
İmaret Cami
Encümenliğinin geleneksel
olarak sürdürdüğü iftar
yemekleri, bu ramazanda
iftar dağıtımına dönüştürül-
dü. Ona katkı sağladık. İş
adamlarımız kendi gönülle-
rinden kapalı olan otellerin
mutfaklarını açtılar ve ihti-
yaç sahiplerine sıcak yemek
hizmeti verdiler. Kriz döne-
minde Kovid-19 ile müca-
dele ettiğimiz bu günlerde
Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ilişkiler gerçekten
örnek gösterilecek seviyede
ilerledi. Adeta birbirimizle
kenetlendik.” diye konuştu.
(AA)

Kuzey Makedonya'ya Katar’dan tıbbi yardım
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Katar tarafından Kuzey
Makedonya’ya yeni tip
korona virüs (Kovid-

19) ile mücadele kapsamında
gönderilen tıbbi yardımlar,
başkent Üsküp’e ulaştı.
Üsküp Havalimanı’na ulaşan
yardımları Kuzey
Makedonya’nın Avrupa
İşlerinden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Buyar Osmani,
Sağlık Bakan Yardımcısı
Armend Arslani ve Katar’ın

Üsküp Büyükelçi vekili
Hamad Yasim Al-Mahmud
karşıladı. Başbakan Yardımcısı
Osmani, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Katar’dan gelen
tıbbi yardımı ülkedeki sağlık
kurumlarına ileteceklerini
söyledi. Yardımın sadece bu
dönem değil uzun süre sağlık
çalışanlarının ihtiyaçlarını kar-
şılayacak miktarda olduğunu
belirten Osmani, Katar’dan
gelen tıbbi yardımı iki ülke
arasındaki ikili ilişkilerin iyi
bir yansıması olarak nitelen-
dirdi. Büyükelçi Vekili Al-

Mahmud ise Katar Emiri
Şeyh Temim bin Hamed el
Sani'nin talimatlarıyla gönde-
rilen tıbbi yardımın 8,5 ton
tıbbi koruma ekipmanından
oluştuğunu, bununla Kovid-
19'un neden olduğu pandemi
ile başa çıkmak için gece gün-
düz çalışan sağlık personeli-
nin korunmasının amaçlandı-
ğını ifade etti. Katar, Kovid-19
ile mücadele kapsamında
Kuzey Makedonya’ya 500 bin
cerrahi maske ve yaklaşık 80
bin N95 ve FFP2 maske gön-
derdi. (AA)
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Hayrat İnsani Yardım Derneği, "Vakit İnfak Vakti"
kampanyası ile Arnavutluk’ta ve Makedonya da

gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi

Hayrat yardım
Balkanlarda…
TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hayrat İnsani Yardım
Derneği Balkanlar’daki
Müslümanları Rama-

zan’da da yalnız bırakmadı.
Dernek İzmir Bölge Koordina-
törü Ali Mamak yaptığı açıkla-
mada; "Ülkemizi ve dünyayı
etkileyen virüs salgını sebe-
biyle, devletimizin ilgili ku-
rumlarına ve milletimize
bütün gücümüzle tam destek
verebilmek amacıyla Ramazan
kampanyamızı erkene almış
ve bununla birlikte başta
komşu ülkeler olmak üzere

gönül coğrafyamızda bulunan
birçok ülkeye yardım ulaştır-
maya devam etmeyi planla-
mıştık. Bugün itibarıyla
Arnavutluk’ta yaşayan birçok
mazlum ve mağdur ailenin de
her yıl olduğu gibi bu yılda
evlerine bir nebzede katkıda
bulunmak üzere kumanya da-
ğıtımı yaptık. Daha önceki yıl-
larda birçok kardeşimize iftar
sofraları kurarak verdiğimiz
desteği bu yıl kumanya paketi
olarak götürmeye devam ettik.
Yerel de ilk etapta evinden çı-
kamayan ve ihtiyaçlarını karşı-
layamayan yaşlı, bakıma
muhtaç on binlerce aileye
“Gıda Kolisi” ve ”Temizlik

Seti” ulaştırdığımız gibi Arna-
vutluk ve Makedonya gibi Bal-
kan ülkelerimizde de dağıtım
ulaştırıyoruz.  Şimdi vakit da-
yanışma vakti diyerek günler-
dir devam eden kampanyamız
kapsamında bağışçılarımızın
emanetlerini sahiplerine ulaş-
tırılması için gayret etmeye
Ramazanın şu son günleri
dahil olmak üzere devam ede-
ceğiz İnşallah. Bu vesile ile Ar-
navutluk’ta ve Makedonya’da
yardımları yerine ulaştırılması
noktasında çalışma yaptığımız
partner kuruluşlara teşekkür
ediyor, bu ulvi çalışmalarında
başarılar diliyoruz” dedi.
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Yunanistan Süper Ligi ekipleri,
yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgını nedeniyle askıya

alınan ligin 6 Haziran'da yeniden
başlatılması konusunda anlaşmaya
vardı. Ligin internet sitesinden yapı-
lan açıklamada, sezonun 6-7
Haziran'da devam etmesi için kulüp-
lerin anlaştığı ve bu talebin onay için
federasyona iletileceği belirtildi.
Şampiyonun play-off sistemiyle
belirlendiği Yunanistan Süper
Ligi'nde Olympiakos, normal sezonu
66 puanla lider olarak tamamlamıştı.
Yunanistan yeni tip korona virüsle
mücadele konusunda normalleşmeye
yönelik adımları geçen hafta içerisin-
de başlatmıştı. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Amerikan Basketbol
Ligi (NBA) takımla-
rından Portland Trail

Blazers’da oynayan Bosna
Hersekli pivot Yusuf Nurkic,
yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını sürecinde ülke-

sinde ramazan ayında dağı-
tılmak üzere 125 bin ton
gıda yardımında bulundu.
Bağışı alan Bosna
Hersek’teki yardım kuru-
şundan yapılan açıklamada,
bu ay içinde yardıma muh-
taç insanlara dağıtılmak
üzere kuruluş olarak hedef-
ledikleri 500 ton gıda yardı-

mını toplama misyonunda
Nurkic’in yardımının önem-
li bir yer teşkil ettiği ifade
edildi. Açıklamada,
Yusuf’un daha önce birçok
kez gizli kalması koşuluyla
insani yardımda bulunduğu
ama bu sefer ise yaptığı yar-
dımın açıklanması iznini
verdiği belirtildi. (AA)

Bosna Hersekli NBA oyuncusundan gıda yardımı

Yunanistan'da ligler
6 Haziran'da başlıyor

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

Yüzme havuzu yoksa
buzul gölü var

KONJİC
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te yeni tip
korona virüsle mücadele
kapsamında yüzme

havuzlarının kapatılmasının
ardından iki aydır antrenman
yapamayan üç genç sporcu, bir
süredir Konjic şehri yakınların-
daki Boracko Gölü'nde çalışı-
yor. Başkent Saraybosna'da
ikamet etmelerine rağmen haf-
tada birkaç kez doğal güzellik-
leriyle ünlü bu buzul gölüne
giden Muhammed, Mustafa ve
Omar isimli gençler, gelecekte-
ki yarışlara burada kulaç ata-
rak hazırlanıyor. www.haber-
ler.com’a göre; ülkede okullar

hala kapalı olduğundan bir
yandan uzaktan eğitimlerine
devam eden gençler, bu süreç-
te ailelerinin de desteğiyle
antrenman yapmaktan geri
kalmıyor. Üç yıldır triatlonla
uğraşan 13 yaşındaki Mustafa
Jamak, havuzların kapatılması-
nın ardından güç kaybetme-
mek için böyle bir çare bulduk-
larını belirterek,
"Kondisyonumuzu korumak
zorundayız. Havuzda çalış-
mak daha kolay tabii, ama
mevcut koşullar buna imkan
vermiyor." dedi. İstanbul'daki
Balkan Triatlon
Şampiyonası'nda üçüncü oldu-
ğunu kaydeden Jamak, "Yedi
yıldır yüzüyorum, ancak

zamanla daha fazlasını yap-
mak istedim ve diğer disiplin-
lere yöneldim. Koşmayı ve
bisiklet sürmeyi de sevdiğim
için triatlonda karar kıldım."
diye konuştu. 14 yaşındaki
Muhammed Djonko ise başta
eğlence olarak gördüğü triatlo-
nun artık kendisi için bir tutku
haline geldiğini belirterek,
"Gölde altıncı kez antrenman
yapıyoruz. Salgın sürecinde
gücümüzü kaybetmemeye
çalışıyoruz" ifadelerini kullan-
dı. Djonko, 10 yıldır spor yaptı-
ğını ve birçok madalya kazan-
dığını vurgulayarak gittiği her
turnuvada yeni arkadaşlar
edinmeyi de çok sevdiğini dile
getirdi.

Bosna Hersek'te salgın ile
mücadele kapsamında yüzme
havuzlarının kapatılmasının
ardından antrenman yapa-
mayan Muhammed, Mustafa
ve Omar, bir süredir 397 metre
rakımlı Boracko Gölü'nde
çalışarak yarışlara hazırlanıyor
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ardından antrenman yapa-
mayan Muhammed, Mustafa
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rakımlı Boracko Gölü'nde
çalışarak yarışlara hazırlanıyor


