
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - Y›l: 13 Say›: 559

İz
. P

İM
. P

P 
10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

IS
SN
-2
14
6-
08
5X

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

PËRFITONI GRANT DERI NË 20% 
TË VLERËS SË KREDISË Mbështetur nga:

Kr�uar nga:

sayfa 5’terifat sait

 
 

¥ Bosna Hersek İslam
Birliği’nin 23 Ocak 1995'te
aldığı kararla Ramazan
Bayramı'nın ikinci günü
Şehitler Günü olarak kabul
edilirken, bugün de ülke
genelindeki şehitliklerde
anma programları düzenlen-
di. Bağımsız Bosna Hersek'in
ilk Cumhurbaşkanı merhum
Aliya İzetbegoviç'in de
kabrinin bulunduğu
Saraybosna'daki Kovaçi
Şehitliği'nde düzenlenen
törene, Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Sefik
Dzaferovic ve Halklar Meclisi
Başkan Yardımcısı Bakir
İzetbegoviç'in yanı sıra
siyasiler, ordu mensupları ve
şehit yakınları katıldı. n 5’te

Kovaçi’deki anma törenine
Korona bile engel olamadı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılllarında yaşanan savaşta, ülkelerinin
bağımsızlığı için canlarını feda eden binlerce şehit dualarla anıldı

Arnavutluk’a AB için
Avusturya’dan destek
¥ avusturya Avrupa ve
Dışişleri Bakanı Alexander
Schallenberg ile Anayasa ve
Avrupa Birliği'nden (AB)
Sorumlu Devlet Bakanı
Karoline Edtstadler,
Arnavutluk'a resmi ziyaret
gerçekleştirdi. Başkent

Tiran'daki Uluslararası
"Rahibe Teresa"
Havalimanı'nda Arnavutluk
Avrupa ve Dışişleri Bakan
Vekili Gent Cakaj tarafın-
dan karşılanan Avusturyalı
bakanlar, burada görüşme
gerçekleştirdi. n 5’te

AtinA’dA hüzün 
Batı trakya’da coşku…

¥ Gümülcine ve
İskeçe’deki Müslümanlar
bayram namazını Kovid-
19 tedbirlerine ilişkin
yönetmelik uyarınca
hazırlanan bazı camiler-

de kıldı. Kurallar nede-
niyle camiye kısıtlı sayı-
da kişi alınması nedeniy-
le bayram namazı dışarı-
da bekleyen vatandaşlar
için ikinci kez kılındı.

Dezenfektan, maske,
galoş ve sosyal mesafe
kurallarına riayet edildi.
Atina ve Selanik'te ise
bayram namazı kılınma-
dı. n 3’te

¥ Kosova Anayasa
Mahkemesi oy birliğiyle,
Kurti Hükümeti’nin güveno-
yu alamaması ardından seçi-
me gidilmemesi ve yeni
hükümetin kurulmasına
imkan sunulması kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi kara-
rında, Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi’nin LDK’nın
Başbakan adayı Avdullah
Hoti’yi yeni Hükümeti kur-
makla görevlendirmesinin
Anayasa aykırı olmadığı

belirtilirken, güvenoyu ala-
mayan bir Hükümetin düş-
mesi ardından Meclisin fes-
hedilmesinin gerekli olma-
dığı ve yeni bir Hükümetin
kurulmasına imkan sağladı-
ğı ifade edildi. n 3’te

Üsküp’te Recepi
görevden alındı
¥ Kuzey Makedonya İslam Birliği
(Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman
Recepi, başkanlık üyelerinin çoğun-
luğunun oylarıyla görevden alındı.
Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu,
müftülükte yaptığı açıklamada,
yapılan olağanüstü toplantı sonu-
cunda, Recepi’nin, İslam Birliği’nin
tüzüğü doğrultusunda, üyelerin
üçte ikisinden fazlasının oyuyla
görevden alındığını duyurdu. n 3’te

Kosova’da Anayasa Mahkemesi
‘Hükümet kurulabilir’ kararı aldı
¥ Kosova Anayasa
Mahkemesi oy birliğiyle,
Kurti Hükümeti’nin güve-
noyu alamaması ardın-
dan seçime gidilmemesi
ve yeni hükümetin kurul-
masına imkan sunulması
kararı aldı. Anayasa
Mahkemesi kararında,
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi’nin LDK’nın
Başbakan adayı Avdullah

Hoti’yi yeni Hükümeti
kurmakla görevlendirme-
sinin Anayasa aykırı
olmadığı belirtilirken,
güvenoyu alamayan bir
Hükümetin düşmesi
ardından Meclisin feshe-
dilmesinin gerekli olma-
dığı ve yeni bir
Hükümetin kurulmasına
imkan sağladığı ifade
edildi. n 7’de

Makedonyalı Türkler korona için toplandı
Dikenine katlanıyorsak
Gül’ü De koklamalıyız

Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe
etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden

daha iyi olmayacağını?” Şems-i Tebrizi
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yunan yat acenteleri
türkiye ile deniz yolunun 
açılmasını istiyor
ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye kıyılarına
yakın Yunan adala-
rında faaliyet göste-

ren yat acente işletmecileri,
yeni tip korona virüs sal-
gını tedbirleri kapsamında
Türkiye ile kapalı tutulan
deniz yollarının yeniden
açılmasını istiyor. Yunanis-
tan'da, alınan önlemler bir-
çok sektörü olumsuz
etkilerken, yat turizmi de
en çok olumsuz etkilenen
sektörler arasında yer alı-
yor. Her hafta çoğunluğu
Türklere ait yaklaşık 200
yatın Türkiye'den Yunan
adalarına giriş yaptığını be-
lirten acente işletmecileri,
yerel ekonominin kalkın-
masının buna bağlı oldu-
ğunu söyledi. Korona
virüsten önce yaşanan sı-
ğınmacı kriziyle de yerel
ekonominin ağır bir darbe
aldığını kaydeden acente

işletmecileri, limanların boş
kalmasının ''anlamsız'' ol-
duğunu belirterek, ''yatla-
rıyla gelen Türk turistler
genelde çok harcama yapı-
yor. Adadaki birçok işletme
de bundan faydalanıyor.
Bizim için en kötü senaryo
deniz yolunun bu yıl hiç
açılmaması'' dedi. Türkiye
ile deniz yollarının açılma-
sının, yerel ekonominin
ayakta kalmasını sağlaya-
cak tek çare olduğunu
ifade eden acente işletmeci-
leri, adalardaki milletvekil-
lerine, bu taleplerini içeren
bir mektup da gönderdi.
Mektupta, ''var olan belir-
sizlik, ada ekonomisine en
çok katkı sağlayan yat sek-
törünü olumsuz etkiliyor.
Hükümet bizim endişeleri-
mizi anlamak zorunda ve
tüm gerekli sağlık proto-
kolleri uygulanarak Tür-
kiye ile deniz yolunun
tekrar açılmasını sağlamalı-
dır'' ifadeleri yer aldı. Dat-

ça'dan yaklaşık bir saat
uzaklıktaki  Yunanistan'ın
Sömbeki (Simi) Adası'nda
yat acente işletmecisi Miha-
lis Roditis, '' Sömbeki Ada-
sı'na her hafta Türkiye'den
yaklaşık olarak 200 yat ge-
liyor. Bunların 150'si Türk''
dedi. İleryoz (Leros), Ki-
limli (Kalimnos), Sömbeki
gibi Türkiye'ye yakın ada-
ların ekonomilerine, Türki-
ye'den yatlarıyla gelen
Türk turistlerin büyük öl-
çüde katkı sağladığını be-
lirten Roditis, ''sınırların
açılmaması bizim için
büyük bir problem. Sınırla-
rın bu yıl hiç açılmaması
ise felaket olur. En fazla
harcama yapan turistler
arasında Türkler geliyor''
ifadelerini kullandı. Kilimli
ve İleryoz adalarında yat
acenteleri bulunan Vasilis
Kapadakis, ''Türkiye'deki
acentelerle yıllardır çok iyi
bir işbirliği içindeyiz'' dedi.
(AA)

Acente işletmecisi Kapadakis; "Verilere göre Tür-
kiye koronavirüs konusunda iyi gidiyor. En kısa za-
manda tekrar sınırların açılmasını umuyoruz" dedi
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs
salgını nedeniyle
Kuzey Makedon-

ya'dan çıkamayan 86 Türk
vatandaşı, Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçiliği hima-
yesinde otobüslerle yurda
dönüyor. Başkent Üs-
küp'ten 2 otobüsle yola
çıkan Türk vatandaşları,
Büyükelçilik yetkilileri tara-
fından uğurlandı. Büyükel-
çilik yetkilileri, Türk
vatandaşlarının ilk önce

Kuzey Makedonya-Bulga-
ristan sınırına kadar götü-
rüleceğini, oradan başka
otobüslerle Bulgaristan-
Türkiye arasındaki Kapı-
kule Sınır Kapısı'na
aktarılacağını ifade etti. Yet-
kililer ayrıca, aralarında öğ-
rencilerin de bulunduğu
Türk vatandaşlarının Kapı-
kule'den AFAD otobüsle-
riyle memleketlerine
gideceklerini, sınırda ise 14
gün boyunca evlerinde ken-
dilerini tecrit edeceklerine
dair bir beyanname imzala-
yacaklarını belirtti.Yolcular-

dan Sadık Tepebaş, yaptığı
açıklamada, Kuzey Make-
donya'ya işçi olarak geldi-
ğini ancak işinin bitmesinin
ardından salgın dolayısıyla
uzun zamandır burada kal-
dığını söyledi. Talepleri
üzerine yurda dönecekle-
rini dile getiren Tepebaş,
"Sağ olsun, var olsun ülke-
miz daim olsun, bizi bura-
dan götürüyor. Allah razı
olsun. Emeği geçen her-
kese, Cumhurbaşkanımıza,
bütün devlet yetkililerimize
teşekkür ediyoruz." dedi.
(AA)

GÜmÜLCiNe
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya'da yaşayan
Müslüman Türk azınlığı,
Ramazan Bayramı nama-

zını yeni tip korona virüs
(Kovid-19) tedbirlerine ilişkin
yönetmelik uyarınca hazırla-
nan bazı camilerde kıldı. Gü-

mülcine’deki tarihi Eski Ca-
mi'de, namaz kılınacak yerler
sosyal mesafe kuralına göre
belirlenerek bantlarla işaretle-
nirken girişte dezenfektan,
maske, galoş ve ayakkabıların
konulacağı naylon poşetler bu-
lunduruldu. Kurallar nede-
niyle camiye kısıtlı sayıda kişi
alınması nedeniyle bayram na-

mazı dışarıda bekleyen vatan-
daşlar için ikinci kez kılındı.
Gümülcine seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif'in namaz öncesi
vaaz verdiği Eski Cami’de
Türkiye'nin Gümülcine Baş-
konsolosu Murat Ömeroğlu
bayram namazını vatandaş-
larla birlikte eda etti. Bu arada,
Türkiye'nin Gümülcine Baş-

konsolosluğunda düzenlenen
geleneksel halka açık bayram
tebriği salgına karşı alınan ted-
birler nedeniyle bu yıl yapıl-
madı.

ATİNA VE SELANİK

Cami bulunmayan başkent
Atina ve Selanik’te ise, salgın
nedeniyle bu yıl devlet tarafın-
dan toplu namaz için özel
alanlar tahsis edilmemesi ne-
deniyle bayram namazları kı-
lınmadı. Atina'da
Müslümanlar önceki yıllarda
bayram namazlarını Yunanis-
tan Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından tahsis edilen Atina
OAKA Stadyumu'nda, ibadete
açık cami bulunmayan Sela-
nik’te yaşayan Müslümanlar
ise Makedonya-Trakya Müslü-
manları Eğitim ve Kültür Der-
neğinde oluşturulan mescitte
kılıyordu. (AA)

Gümülcine ve İskeçe’deki Müslümanlar bayram namazını Kovid-19 ted-
birlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan bazı camilerde kıldı

Batı trakya’da
bayram coşkusu

SArAyBoSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs sal-
gınını büyük ölçüde
kontrol altına alan Bal-

kan ülkeleri, salgınla müca-
dele tedbirlerini de
gevşetiyor. Bosna Hersek Fe-
derasyonu'nda (FBiH) 70
gündür kapalı olan alışveriş
merkezleri bugün yeniden
kapılarını açtı.
Kriz masasının kararının ar-
dından açılan alışveriş mer-
kezleri, tedbirler kapsamında
detaylı olarak dezenfekte
edildi. Bölgenin en önemli tu-
rizm ülkelerinden Hırvatistan
ise ilk etapta 10 Avrupa ülke-
sinden turistlere kapılarını
açma kararı aldı. Başbakan
Andrej Plenkovic, salgın ista-
tistiklerine göre kendileriyle

benzer durumda olan ülkele-
rin vatandaşlarına sınırlarını
açma kararı aldıklarına belir-
terek, "Turizm için kapıları-
mızı açıyoruz. Sınırlarımızı

açacağımız ülkeler Slovenya,
Macaristan, Avusturya,
Çekya, Slovakya, Estonya,
Litvanya, Letonya, Polonya
ve Almanya'dır" dedi. 24 Ma-

yıs'tan itibaren aktif vakanın
bulunmadığı Karadağ da 1
Haziran'dan itibaren bazı Av-
rupa ülkelerinden turistlere
sınırlarını açacak. Bir diğer
bölge ülkesi Kosova'da ise 14
Mart'tan itibaren kapalı olan
camiler, cemaatle ibadete
açıldı. Uzun bir aradan sonra
yeniden camilerde namaz
kılan Kosovalılar, tedbirler
kapsamında sosyal mesafeye
uymak, maske ve eldiven tak-
mak zorunda kaldı. Camiler
açılsa da salgının yayılmasını
engellemek amacıyla abdest-
haneler kapalı tutulacak ve
namaz dışında camilerde
başka bir program düzenlen-
mesine izin verilmeyecek.
Kuzey Makedonya'da da res-
toran ve kafeler, 2 ay aradan
sonra yeniden çalışmaya baş-
ladı. (AA)

DiKeNiNe KAtLANıyorSAK
GÜL’Ü De KoKLAmALıyız

Sevgili Peygamberimiz
(SAV) bir hadis-i şerifle-
rinde şöyle buyuruyor:

“Müminin hali ne hoştur! Her hali
kendisi için hayırlıdır ve bu durum
yalnız mümine mahsustur. Başına
güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu
onun için hayır olur. Başına bir sı-
kıntı geldiğinde sabreder; bu da
onun için hayır olur.”

Korona salgını ile birlikte pek çok
şey değişiyor. Kaybedenler ve kay-
bedilenler oluyor ve olacak.
Olaya olumsuz yönden baktığı-
nızda bardağın boş tarafını hemen
her gün televizyon kanallarında iz-
liyoruz. Ya da aslında izlemiyoruz.
Zira pek çok kişi artık eskisi gibi
televizyon seyretmiyor.  Üç ay ön-
cesine kadar ekranlarda alışık oldu-
ğumuz kadrolu yüzlerin yerini
Profesörler aldı. Ne kadar çok Pro-
fesör varmış, değil mi? Adeta bilim
merkezi bir ülkeymişiz. Tıpkı üni-
versitelerde olduğu gibi ekranlarda
da konuşmayı çok seviyorlar. Hatta
alıştılar. Bazıları yurt dışından bağ-
lanıp şarkı söylüyor, oyun oynu-
yor, bazıları ekranda uykuya
dalıyor ve garip sesler çıkarıyor.
İşlerini doğru yapanları tenzih edi-
yorum. 

Genelde biz siyasetçilere derler ya
“hep vaat hep vaat, hani icraat?  “
İnsanlar da, onlardan laf değil ilaç
ve aşı bekliyor aslında.
Tıpkı siyasetçilerden çözüm bekle-
dikleri gibi.  

Salgın’ın insanlığa iki büyük olum-
suz etkisi var. Hangisi diğerinden
daha zararlı ve kötü tartışılır. Ya da
hangisi ehveni şer (Daha az kötü)? 
Bir yanda virüs öldürüyor.  Salgın
başladığından beri kayıtlı 162.120
adet vaka yaşanmış ve şu an kadar
4489 kişi bu virüsten dolayı haya-
tını kaybetmiş. Diğer yanda getir-
diği korku ve ümitsizlik ile
ekonomiyi ve tencereyi etkiliyor.
Dış ticaretin ve iç ticaretin durması
veya azalması ile ülke ekonomisi
ciddi zararlar görüyor. Aslında sa-
dece Türkiye’de değil tüm
Dünya’da bunlar yaşanıyor. Son
dönem işsizlik verilerine henüz
ulaşamadım ama %25’lerin üzerine
çıkmış olmasından korkuyorum.
Dünya’da ve Türkiye’de ciddi bir
resesyon (Ekonomik durgunluk)
söz konusu.

Hemen burada şu ayeti kerime ilaç
gibi gelir.
“Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlıkla; mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle sınayaca-
ğız. Sabredenleri müjdele!” (Ba-
kara, 2/155)

Bütün bunları canınızı sıkmak ve
ümitsizlik yaymak için yazmıyo-
rum. Ama eğer virüsün öldürücü
etkisine karşı nasıl bir ilaç ve aşı
aranıyorsa ekonomi için de böyle
bir reçeteye ihtiyaç var. 
Asla hükümeti eleştirmek gibi bir
düşüncem yok. Hayır, eğer eleştiri-
lecekse çekinmez onu da yaparız
ama amaç o değil. Aynı gemideyiz
ve batmak istemiyoruz. 

Hükümet ihtiyaç sahiplerine ge-
rekli maddi yardımları yapıyor.
Belki eksik ve yetersiz olduğunu
söyleyebilirsiniz. Ama Dünya devi
diye lanse edilen ABD’de bile 30
milyon Homeless (Evsiz) insana
son dönemde 20 milyon daha ekle-
niyorsa ve bir ambulans çağırdığı-
nızda binlerce Dolar ödemek
zorunda kalıyorsanız, kusura bak-
mayın Türkiye’de devletin ihtiyaç
sahiplerine yaptığı yardımlar çok
ama çok anlamlıdır. Allah şahittir
ki; beni arayan tüm ihtiyaç sahiple-
rinin hepsine İzmir valimiz ve kay-
makamlarımız hemen aynı gün
içerisinde gıda yardımlarını ve bir
kısmına da maddi yardımları yaptı-
lar. Sayın valimize ve kaymakam-
larımıza teşekkür ediyorum ama
esas teşekkürü bu aziz devletimiz
hak ediyor. 

Şimdi esas konumuza geçelim.
Gül’ü seven dikenine katlanır, bu
sözü hepimiz biliriz. Ama bu sözü
tersinden de okumayı da bilmemiz
gerekir. Yani eğer Dikenine katla-
nıyorsak, Gül’ü artık koklamamız
da gerekir. Bu şimdi ne demek olu-
yor?
Bakıyorum virüsten dolayı herkes
şikâyetçi. Hayatımız altüst oldu
deyip serdedişte bulunuyorlar.
Şems-i Tebrizi’nin çok güzel bir
sözü var. 
“Düzenim bozulur, hayatım alt üst
olur diye, endişe etme. Nereden bi-

liyorsun hayatın altının üstünden
daha iyi olmayacağını?” 

Her şeyde bir hayır vardır. Virüs
ile birlikte bazı sektörler zarar edi-
yor olabilir. Ama ekonomi ’de kuş-
kusuz bir denge de vardır. Allah
(CC) bir yandan alır ama bir yan-
dan verir. Dünya bir denge üzerine
kurulmuştur. Ekonomi okuyanlar
bilir. Ekonomide dengeyi sağlayan
görünmez bir el vardır. Bir kriz
varsa beraberinde getirdiği avantaj-
lar da vardır. Krizi pekâlâ fırsata
çevirebilirsiniz. 
Milletvekili olmadan önce profes-
yonel olarak bazı şirket ve kurum-
lara “Satış-Pazarlama” eğitimleri
veriyordum. Bu eğitimlerde, kriz
dönemlerindeki piyasa şartlarını
avantaja çevirmek de anlatılıyordu.
Ekonomik kayıplar olsa da para
kazanmak için gelen yatırımcılar
da olacaktır. Bulunduğumuz bu dö-
nemin analizini iyi yapmak, ortaya
çıkan avantajları tespit edip bunları
fırsata çevirmek gerekir. 
Türkiye açısından baktığınızda vi-
rüsle birlikte gelen avantajları da
görmek gerekiyor. 
1-) Türkiye bir tekstil üreticisi. Ta-
rımsal üretim olarak da hammadde
olarak da güçlü bir ülke. Bu avan-
tajını bundan sonra tüm Dünya in-
sanlarının tıpkı ayakkabı ve çorap
gibi yeni Dünya düzeni içinde artık
kullanması gereken maske ve
tulum üretimini güçlendirip artıra-
rak avantaja çevirebilir.
2-Türkiye Bor madeninde Dün-
ya’da sayılı bir devlet. Bor madeni
birçok yerde kullanıldığı gibi te-
mizlik ve hijyende de kullanıp fır-
sata çevirebilir.
3-Türkiye sahip olduğu su kaynak-
ları ile komşu ülkelere ve Dün-
ya’daki birçok ülkeye kıyasla
avantajlı. Önümüzdeki yıllar su
kaynaklarına çok ihtiyaç duyula-
cak. Su, petrolden daha değerli ola-
cak görünüyor. Hatta önümüzdeki
yıllarda su savaşlarından bile söz
ediliyor. Bu avantajı iyi kullanmak
gerekir.
4-Salgın, temizliğin önemini bir
kez daha ortaya çıkardı. Allaha şü-
kürler olsun ülkemizin ve insanla-
rımızın inançları gereği temizliği
dikkat çekti. Bu olay Türkiye’nin
Turizm’de tercih edilirliğini artıra-
caktır. Bunu tüm Dünyaya çok iyi
reklamını yapmamız gerekir. Ay-
rıca son dönemde yaptığımız hasta-
neler de çok önemli. Bu da ileriki
dönemlerde sağlık turizm gelirleri-
mizi artıracaktır. 
5-Tarım ve hayvancılıkta Dünya
ekonomisinden önemli bir pay al-
maya hazır,  sağlıklı ve temiz ürün-
ler üretip satabiliriz. Zira bundan
sonra bu konuda da tercih edilece-
ğiz. 
6-Salgın döneminde bozulan ve
sarsılan Avrupa Birliği muhtemel-
dir ki önümüzdeki dönemde bite-
cektir. Ama diğer yandan Türkiye,
tarihi, akrabalık ve komşuluk iliş-
kileri ile Balkan ülkeleri ile, ilave
inanç ortak değeri ile Ortadoğu ül-
keleri ile, ilave bulunduğu stratejik
avantajları ve Türk soyu bağları ile
Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve
Rusya ile bağları güçlendirerek
ayrı birer birlikler oluşturabilir. Dış
ticaret ve turizm, Doğalgaz ve pet-
rol boru hatları, genç nüfusunun
üretim hacmini avantaja çevirebi-
lir.

Türkiye’nin böyle güçlü avantajları
vardır. Devlet burada bu avantajları
fırsata çevirmelidir. Vatandaşlara
günü kurtarmak için yardımlar ye-
rine iş yapmaları için eğitim, teş-
vik, finansal destekler verilmelidir.
Ülkemizin sahip olduğu avantaj-
lara göre insanlarımız teşvik edil-
meli ve bu sektörlere
yönlendirilmelidir. Bu konuda et-
kili eğitimler verilmelidir. Uzun
dönemli ve düşük faizli kredilerle
gelecek vadeden sektörler destek-
lenmelidir. Örneğin önümüzdeki
dönemde Dijitalleşme parlayan yıl-
dızdır. Dijitalleşmeye önem veril-
melidir. Mesela gazeteler artık
yavaş yavaş dijital gazeteye döne-
cekler. Sosyal Medya önem kaza-
nacak. Uzaktan eğitim, E-Ticaret,
Sanal fuarlar gelecek vadediyor.
Bu alanda elemanlar yetiştirmeli,
bu alanda iş yapacak olan KO-
Bİ’ler teşvik ve desteklenmelidir.
Vatandaşa balık ikram etmek ye-
rine balık tutmayı öğretmeliyiz. Bu
iş devletin görevidir ve bir an önce
harekete geçilmelidir. Dediğimiz
gibi, Corona bir çiçeğe benziyor,
dikenleri var, ama mutlaka kokusu
ve bize kalan avantaj da var. Bun-
ları fırsata döndürmek için ne bek-
liyoruz?

Üsküp’teki Türkler
yurda dönüyor…

Balkan ülkelerinde
tedbirler gevşetildi

Makedonya 
İslaM Bİrlİğİ

Başkanı 
görevden alındı

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya İslam Birliği
(Diyanet İşleri) Başkanı Süley-
man Recepi, başkanlık üyeleri-

nin çoğunluğunun oylarıyla görevden
alındı. Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu,
müftülükte yaptığı açıklamada, yapı-
lan olağanüstü toplantı sonucunda, Sü-
leyman Recepi’nin, İslam Birliği’nin
tüzüğü doğrultusunda, üyelerin üçte
ikisinden fazlasının oyuyla görevden
alındığını duyurdu. Fetahu, yeni baş-
kanın seçimi için şartların uygun hale
getirilmesine kadar, Recepi’nin yerine
kendisinin vekaleten görev yapacağını
bildirdi. (AA)

Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe
etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden

daha iyi olmayacağını?” Şems-i Tebrizi
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da ortalama maaş
tutarı  2012 yılından itiba-
ren  yüzde 39,7 artışla

602 Euro oldu. Kosova İstatistik
Ajansı, 2012-2019 dö-
neminde  Kosova’da
maaş seviyesi rapo-
runu yayınladı.
Buna göre, Koso-
va’da Kamu Sektörü,
Özel Sektör ve
Kamu İşletmeleri
olmak üzere farklı
sektörlerde ortalama
brüt ve net maaş tu-
tarları açıklandı.
2012’de Kosova’da
ortalama brüt maaş

431 Euro iken, 2019’da 171 Euro
veya yüzde 39,7 artışla 602 Euro
oldu. Öte yandan, 2012 yılında
384 Euro olan net maaş, 2019’da,
153 Euro veya yüzde  39,8 artışla
537 Euro’ya yükseldi. www.ti-
mebalkan.com’un haberine

göre; kamu sektöründe 2012 yı-
lında ortalama brüt maaş 407
Euro iken, 2019’da 584 Euro, 177
Euro veya yüzde  43,5 oranında
arttı. 2012 yılında 353 Euro olan
net maaş 166 Euro veya yüzde
47  artışla 519 Euro’ya yükseldi.

Özel sektörde çalışan-
lar, 2012 yılında orta-
lama 367 Euro brüt
maaş alırken, 2019’da
420 Euro maaş aldı.
Maaşlar 53 Euro veya
yüzde  14,4 artış gös-
terdi. 2012 yılında 333
Euro tutarındaki  net
maaş, 2019 yılında 47
Euro’ya veya
yüzde  14,1 artışla 380
Euro’ya yükseldi.

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da korona virüs
salgını yayılmaya devam
ediyor. 

Kosova'nın güney bölgesinde
yer alan ve Kosovalı Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Prizren,
en çok korona virüs vakasının
görüldüğü şehirlerin başında
ikinci sırada yer alıyor. Kosova
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ta-
rafından yapılan açıklamada,
Kosova'da son 24 saat içinde 21
yeni korona virüs vakasından
19'unun Prizren'den olduğu
açıklandı. Bu vakalardan da
12'sinin polis memuru olduğu
belirtildi. Prizren polisi bölge
halkla ilişkiler yetkilisi Shaban
Osmanollaj, Prizren'de korona
virüse yakalanan 19 kişiden,
12'sinin polis memuru oldu-

ğunu doğruladı. 20 polis memu-
runa test yapıldığını kaydeden
Osmanollaj, polis memurlarının
virüse nasıl yakalandıklarına
ilişkin detay vermedi. www.ha-
berler.com’a göre; Prizren'de ko-
rona virüs tespit edilen vaka

sayısı 121'e yükseldi. Korona
virüs tanısı konulan 782 kişi iyi-
leşirken, 30 kişi de vefat etti. Ko-
sova'da ülke genelinde 213 aktif
vaka bulunuyor. Ülkede yapılan
toplam test sayısının da 12 bin
812 olduğu ifade edildi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avusturya'dan Kosova'ya
korona virüs salgını ile
mücadeleye destek ol-

ması amacı ile 250 bin Euro’luk
yardım yapıldı. Korona virüs
salgını ile mücadelede ülkeler
birbirlerine destek olmaya
devam ediyor. Avusturya, Ko-
sova'ya salgın ile mücadelede
destek olmak amacı ile 250 bin
Euro’luk yardım yaptı. Yardım
protokolü başkent Priştine'de
imzalandı. Protokolü, Avus-
turya adına Kosova'ya ilk ziya-
reti olan Avusturya Dışişleri
Bakanı Alexander Schallenberg
imzaladı. İmza töreninin ardın-
dan heyetler arası görüşme ya-
pılarak, ikili ilişkiler
görüşüldü. Görüşmeye ayrıca
Avusturya'nın Avrupa'dan So-
rumlu Bakanı Karoline Edtsad-
ler ve Kosova'nın Avrupa
Entegrasyon Bakanı Blerim Re-
ka'da katıldı. Görüşmenin ar-
dından başkent Priştine'de
bulunan Adem Jashari Uluslar-
arası Havalimanı'nda basın

toplantısı düzenlendi. Schal-
lenberg, yaptığı açıklamada
yaptıkları yardımdan dolayı
memnuniyet duyduklarını
ifade etti. Bakan Schallenberg,
"Ziyaret korona virüs salgını
esnasında ortaya çıkan bir fikir

değildir, ziyaretimiz dostluğu-
muzun çok daha eskilere da-
yanmasından
kaynaklanmaktadır. Avrupa
Birliği (AB) için de zor olan bu
günlerde, yardım protokolü-
nün imzalanmasından mutlu-

yum" ifadelerini kullandı. Ko-
sova Dışişleri Bakanı Glauk
Konjufca, yardım ve destekle-
rinden dolayı Avusturya'ya te-
şekkür ederek, salgınının bir an
önce son bulmasını dileğinde
bulundu. (AA)

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da yaşayan Di-
ellza ve Agon Bejtul-
lahu çiftinin ilk

çocukları Asil bebek Türki-
ye'de gerçekleştirilen operas-
yonla sağlığına kavuştu. Anne
karnında kalp damarlarının
ters olduğu tespit edilen Asil
bebek, Sağlık Bakanlığı'ndan
alınan özel izinle, ambulans
uçakla Türkiye'ye getirildi. Se-
zaryenle dünyaya gelen be-
beğe, doğum sonrası anjiyo
yapıldı. 4 günlükken ameliyat
olan bebek, 27 günlük zorlu
sürecin ardından ilk kez anne-
sine kavuştu.
www.haberler.com’a göre, Ko-
sovalı Bejtullahu Ailesi, anne
Diellza'nın hamileliğinin 5'inci
ayında tespit edilen hastalıkla
şaşkına döndü. Ultrason mua-

yenesinde ailenin ilk çocuğu
Asil bebeğin kalp damarları-
nın ters olduğu belirlendi.
Doğum için ülke arayışına
başlayan aile Türkiye ile gör-
üştü. Korona virüs salgını ne-
deniyle uçuşların iptal
edilmesi aileyi korkuttu. Ba-
kanlıklar nezdinde görüşme-
lere başlayan aile, doğum için
Türkiye'nin yolunu tuttu. İki
ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın
devreye girmesiyle birlikte
anne Diellza Bejtullahu ambu-
lans uçakla birlikte Türkiye'ye
getirildi. Sezaryenle gerçekleş-
tirilen doğum sonrası Asil be-
beğin anjiyosu gerçekleştirildi.
Doğumdan sonra 4'üncü
günde ameliyata alınan bebe-
ğin ters olan kalp damarları-
nın yeri değiştirildi. Yoğun
bakım sürecinin ardından 27
gün sonra annesine kavuşan
bebek, etrafa gülücükler saçtı. 

Avusturya 250 bin 
Euro yardım etti…

Kosovalı Asil, anne 
kokusuna kavuştu

Priştine’de 76 gün sonra cuma namazı
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da yeniden açılan
camilerde cuma namazı
kılındı. Kosovalılar, 76

gün sonra ilk defa birlikte saf
tuttu. Kosova Sağlık Bakanlı-
ğı’nın kararı ile salgınla müca-
dele kapsamında 14 Mart'ta
cemaatle namaza kapatılan cami-
ler yeniden ibadete açıldı. Cami-

lerde cuma namazı kılınmasına
izin verilirken Kosovalılar, aylar
sonra ilk defa birlikte saf tuttu.
Ülkedeki 800 camide 10 haftadan
sonra cuma namazı kılındı. Ko-
rona virüs tedbirlerinin gevşetil-
mesinin ardından Priştine'de
vatandaşlar, Fatih Sultan Meh-
met Cami'ye akın etti. 76 günlük
aranın ardından camiye gelen
halk, Sağlık Bakanlığının belirle-

diği kurallar çerçevesinde maske
takarak ve sosyal mesafeyi koru-
yarak namazını kıldı. Cuma na-
mazı öncesinde Kosova İslam
Birliği Başkan Danışmanı Vedat
Saiti okuduğu hutbede 10 hafta
süren hasretin bugün bittiğini,
cemaatin camiler ile yeniden bu-
luştuğunu ve cuma namazının
kılınacak olmasının mutlulu-
ğunu yaşandığı belirtti. Hutbede

salgının insanlık için bir sınama
olduğu, bu nedenle kurallara uy-
manın gerekliliğine işaret
edildi.76 gün sonra cemaat ile
birlikte cuma namazını kılan
Ethem Berisha son derece mutlu
olduğunu belirterek hasret kal-
dıkları camilerine kavuştuklarını
ifade etti. Berisha, sabırla virüsle
yürütülen mücadelenin kazanıla-
cağını dile getirdi. (AA)

Prizren’de 12 poliste 
korona tespit edildi

Ortalama maaş 602 Euro’ya çıktı
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Ahmet GÖKSAN

TEZİN 
KARŞISI

"Mademki bu Ada'da hür bir halk
olarak yaşamak istiyoruz, ebedi-
yete kadar görev başından ayrıl-
mamak zorundayız. Davalarımızı
kendimizin halledebildiği müddet
içinde başımız dik dolaşabileceği-
mizi çoktan takdir ettik. Bu inanç-
tan hiçbir şey kaybetmeden
yolumuza devam etmeliyiz". 1973

Dr.Fazıl KÜÇÜK

Ermeni savlarının temelinde
genel içerisinde Türkiye'den
toprak istekleri yatmaktadır.

Bu husus hemen herkesçe biliniyor
olmasına karşın Ermeni diaspora
dernekleri aracılığı ile saldırılarına
devam ediyorlar. Bilinenleri daha
fazla uzatmadan soykırım nedir ve
nasıl başlar? Sorusunun yanıtını
aramamız gerekiyor. İ-kinci Payla-
şım Savaşı döneminde Yahudilere
yönelik olduğu bilinen olayların
nasıl başladığına özet olarak bakıl-
ması gerekiyor.
Polonya-Hollanda-İtalya-İspanya
ve Almanya'daki Yahudiler savaş
sırasındaki bir kargaşa ortamına
yol açılmaması için Getto diye ta-
nımlanan toplu yaşam merkezile-
rinde toplanmışlardı. Bir süre sonra
toplu yaşam merkezleri kapasite-
sini aşmaya başlayınca yasa dışı
olaylarda artış olmuştu. Hırsızlık
ve cinayetler yasa dışı olayların ba-
zıları idi. İlerleyen günlerde ölüm-
lerin başlaması ile toplu mezarlara
defin işlemi yapılmaya başlandı.
İlk anda toplu mezarlara defin iş-
lemleri yeterli oluyordu. Buna
koşut savaşın verdiği olumsuzluk-
lar nedeniyle kimyasal gazlar da
kullanılmaya başlanıyordu. Alman-
ların kullandığı kimyasallarla ger-
çekleşen toplu ölümlerden sonra
cesetlerin yakılmasına başlandığı
biliniyor. Yaşananlar sözcüğün tam
karşılığı ile Soykırım idi.
Sürekli olarak Türkiye'yi soykırım
yapmakla otomatiğe bağlanmış
olarak suçlayanlar, Ermenilere
karşı böyle bir hareketin yapıldı-
ğını söyleyemiyorlar. Yaşanmamış
olan olayları yaşanmış gibi göste-
rerek Türkiye'ye suçlamalarda bu-
lunmalarını emperyalist ülkelerin
oyunu olarak görmek gerekiyor.
Buna koşut suçlamaları sürdürme-
nin karşılığı da bu ülkelerin maşası
olmak demektir.
İ-kinci Paylaşım Savaşı sırasında
Almanya'da yaşananlardan sonra
dünyanın değişik bölgelerinde de
Yahudilere uygulananlar gibi ben-
zer olaylar yaşanmıştır. Buna koşut
hiçbir ülke suçlanmamış yalnızca
eylemi yapanlar suçlanmışlar ve
yargılanarak mahkûm olmuşlardır.
Bu nedenle Türkiye'nin suçlanıyor
olması kadar abes bir şey olamaz.
Ermenilerin toprak istemelerine
koşut karşımızdakiler de Vakıf
Anayasası'nı yok sayarak Maraş'ın
kapalı kısmının değil tamamının
kendilerine verilmesini istiyorlar.
Tek yanlı olarak sürdürülmekte
olan bu çabaların anlamsız oldu-
ğunu bu çalışmayı yürütenlerin de
bildiklerine inanıyoruz. Çözüme
ilişkin önerilerimize gelince, önce-
likle Kıbrıs'taki üniversitelerin
Hukuk Fakültelerinden de yetişmiş
olan değerli gençlerimizin olduğu
biliniyor. Hem öğretim üyeleri hem
de konunun uzmanı kişilerle bir-
likte siyasilerin de içinde olacağı
bir ekibin zaman geçirmeden kuru-
larak çalışma yapmalarında sayıla-
mayacak kadar yarar olduğunu
düşünüyoruz.
Yeniden yapılanma konusu tartışı-
lırken öncelikle tez olarak, Vakıf
Malları konusu ile başlanması ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Arnavutluk'un AB müzakerelerinin 
başlatılmasına Avusturya desteği…

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te 1992-
1995 yılllarında yaşanan
savaşta, ülkelerinin ba-

ğımsızlığı için canlarını feda
eden binlerce şehit dualarla
anıldı. Bosna Hersek İslam
Birliği’nin 23 Ocak 1995'te al-
dığı kararla Ramazan Bayra-
mı'nın ikinci günü Şehitler
Günü olarak kabul edilirken,
bugün de ülke genelindeki

şehitliklerde anma program-
ları düzenlendi. Bağımsız
Bosna Hersek'in ilk Cumhur-
başkanı merhum Aliya İzet-
begoviç'in de kabrinin
bulunduğu Saraybosna'daki
Kovaçi Şehitliği'nde düzenle-
nen törene, Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Sefik Dzafe-
rovic ve Halklar Meclisi Baş-
kan Yardımcısı Bakir
İzetbegoviç'in yanı sıra siyasi-
ler, ordu mensupları ve şehit
yakınları katıldı. Yeni tip ko-

rona virüs salgını tedbirlerine
uyularak icra edilen prog-
ramda, şehitlik anıtına ve
merhum İzetbegoviç'in kab-
rine çelenk bırakıldı ve
Kur'an-ı Kerim okundu. Dza-
ferovic, yaptığı açıklamada,
"Bosna Hersek'in en iyi oğul-
ları" olarak nitelendirdiği şe-
hitleri anmak üzere bir araya
geldiklerini vurgulayarak,
"Onlar, bizim özgürlüğümüz
için canlarını feda etti. Bizim
özgürlüğümüz, bölünmemiş

ve demokratik bir Bosna Her-
sek'tir. Bu insanlara borcu-
muzu asla ödeyemeyiz, zira
onlar, bu uğurda canlarını
verdiler." dedi. 20 yaşınday-
ken hayatını kaybeden oğlu
Samedin için dua eden şehit
annesi Hajrija Bucan, oğlu-
nun çocuk denecek yaşta va-
tanını savunmak için cepheye
gittiğini belirterek, "Birileri bu
vatanı savunmak zorundaydı.
Cepheye gittiğinde çok gençti
ama diğer yaşıtları gibi o da

vatanseverdi." diye konuştu.
22 yaşında şehit olan oğlu
Haris'in mezarı başında dua
eden anne Slada Gojak ise
tüm annelerin neler yaşadı-
ğını çok iyi bildiğini söyleye-
rek, "Hiçbirimiz için kolay
değil. Acısı, sanki dün yaşan-
mış gibi hala taze." ifadelerini
kullandı. Şehitler Günü kap-
samında, başkent Saraybos-
na'nın yanı sıra diğer birçok
şehirde şehitlikler ziyaret
edildi, dualar okundu. (AA)

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avusturya Avrupa ve
Dışişleri Bakanı Ale-
xander Schallenberg

ile Anayasa ve Avrupa Birli-
ği'nden (AB) Sorumlu Devlet
Bakanı Karoline Edtstadler,
Arnavutluk'a resmi ziyaret
gerçekleştirdi. Başkent Ti-
ran'daki Uluslararası "Rahibe
Teresa" Havalimanı'nda Ar-
navutluk Avrupa ve Dışişleri
Bakan Vekili Gent Cakaj tara-
fından karşılanan Avusturyalı

bakanlar, burada görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmenin
ardından sosyal medya hesa-
bından açıklamalarda bulu-
nan Cakaj, "Ülkelerimizin
sahip olduğu mükemmel ikili
ilişkileri ve uluslararası kuru-
luşlarda çok değerli iş birli-
ğini ele aldık." ifadesini
kullandı. Avusturya'nın Ar-
navutluk'un AB üyelik müza-
kerelerini başlatılmasını
ve Arnavutluk'un 2020 Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) dönem baş-

kanlığını güçlü bir şekilde
desteklediğini kaydeden
Cakaj, "Bugün iki Avusturyalı
bakan Arnavutluk'un 2022-
2023 Güvenlik Konseyinin ge-
çici üyesi olması için
desteklerini bir kez daha yi-
neledi" ifadelerini kullandı.
Cakaj, Avusturyalı bakanların
ayrıca yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgını ile müca-
dele kapsamında kullanılmak
üzere ülkesine yardım paketi
ve tıbbi ekipman bağışladı-
ğını da aktardı. (AA)

Bosna şehitleri 
dualarla anıldı
Bosna Hersek'te 1992-1995 yılllarında yaşanan savaşta, ülkelerinin
bağımsızlığı için canlarını feda eden binlerce şehit dualarla anıldı

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın başkenti Sof-
ya’da başlatılan ve devam
eden uyuşturucu operasyo-

nunda 360 kilogramı aşkın uyuş-
turucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Sofya’nın Üniversi-
teliler semtinde rutin trafik kont-
rolü sırasında Bulgar plakalı bir
otomobilin bagajında 40 kilo-

gram uyuşturucu madde bu-
lundu. Olayla ilgili başlatılan çok
yönlü soruşturma kapsamında 31
yaşındaki S.P'nin aynı semtin-
deki evinde de arama yapıldı.
Aramada ilk belirlemelere göre
evde 320 kilogramın üzerinde
uyuşturucu ele geçirildi. Sofya
Emniyet Genel Müdürü komiser
Georgi Haciev, şimdilik gözaltına
alınan şahsın suç ortaklarının tes-
pit edilemediğini belirtti. (AA)

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da konaklama des-
teğinin sona erecek olması ne-
deniyle evsiz kalma

tehlikesiyle karşılaşan mülteciler,
başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserliğinin (BMMYK) uygu-
ladığı mülteciler için konaklama
yardımı içeren programın sona er-
mesiyle evsiz kalma tehlikesiyle kar-
şılaşan mülteciler, Atina'daki Avrupa
Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu
binanın önünde oturma eylemi

yaptı. Yaklaşık 200 mülteci, ''kalacak
yer istiyoruz'' şeklinde sloganlar ata-
rak konaklama programının uzatıl-
masını istedi. Yunanistan Arap
Topluluğu Başkanı Ahmad Mafri,
"Biz kimse evsiz kalmasın diye sesi-
mizi duyurmaya geldik." dedi. Ko-
naklama programın devam etmesini
veya mültecilerin, başka ülkelere gi-
debilmeleri için gerekli olan seyahat
belgelerini alana kadar programın
uzatılmasını istediklerini belirten
Marif, "Taleplerimiz yerine getirilene
kadar mücadeleye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı. (AA)Bulgaristan’da 360 kilo

uyuşturucu yakalandı

Atina’da mültecilerin
konaklama gösterisi
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ÇANAKKALE 
SAVAŞLARI’NDA

KADIN ELİ

3Kasım 1914’te başlayan Çanakkale
Muharebeleri, 9 Ocak 1916’ya
kadar aralıklarla yaklaşık 14 ay

devam etmiştir. 18 Mart 1915’teki deniz
harekâtının ardından, Nisan, Haziran ve
Ağustos aylarında çok kanlı muharebeler
cereyan etmiş, dönemin en güçlü silahla-
rına sahip olan İtilaf Devletleri ordusu, 9
Ocak 1916’da Çanakkale’yi tamamen
terk etmek zorunda kalmıştır. Çanakkale
Muharebeleri, deniz harekâtı başta
olmak üzere onu izleyen kara taarruzla-
rıyla sıradan askeri bir harekât olarak de-
ğerlendirilemez. Çanakkale Boğazı
stratejik açıdan Osmanlı Devleti’nin pa-
yitahtının anahtarı, kalbi ve iki kıtayı
birbirine bağlayan önemli geçitlerden bi-
ridir.
Birinci Dünya Savaşı’nda birçok cep-
hede mücadele etmiş olan Osmanlı Dev-
leti ve Türk toplumu açısından
Çanakkale Cephesi muharebeleri, zaferle
sonuçlanan tek cephe olması ve Millî
Mücadele’nin en önemli güç kaynağı
olan millî şuurun, ilk defa büyük bir güç
olarak kendini göstermesi bakımından
çok önemlidir.
Çanakkale savaşları, olağanüstü şartların
ve olağanüstü mücadelelerin savaşı ol-
masının yanı sıra; Türk ordusunun ve
Türk milletinin dirilişinin başlangıcı,
emperyalizmin gururunun kırıldığı yer-
dir. Çanakkale Savaşı’nda bir ölüm-
kalım mücadelesi veren Türk milleti,
ordusuyla, basınıyla, istihbarat örgütle-
riyle, yardım cemiyetleriyle ve tüm un-
surlarıyla (kadın-erkek-çocuk-yaşlı)
büyük başarı kazanmıştır.
Çanakkale Cephesi için Anadolu’nun ve
Osmanlı sahasının her yerinden birçok
insan, gönüllü olarak savaşa katılmıştır.
Hemen her haneden bir kişi cepheye git-
miş, köyler boşalmış ve geride kalanlar;
anneler, cephedeki evlatları için seferber
olmuşlardır. Geride kalanların yaşadıkla-
rını hiçbir zaman unutmadıkları bu mu-
harebeler sırasında pek çok şehit
verilerek Çanakkale Destanı yazılmıştır.
Türk kadını, Çanakkale Savaşı sırasında
gerek cephede, gerekse cephe gerisinde
tüm gücü ile hizmet vermiş; cephede er-
keklerle omuz omuza düşmana karşı sa-
vaşırken cephe gerisinde de çeşitli
faaliyetleri ile savaşa destek vermiştir.
Özellikle Balkan Muharebeleri sırasında
tecrübe kazanan Türk kadını, savaş süre-
cinde açtıkları dernekler ile büyük bir fe-
dakârlıkla ve gayretle çalışarak; asker
evlatlarını cephede kaderine terk etme-
miştir.
Çanakkale Savaşı sürecinde Türk kadını,
daha ziyade cephe gerisinde aktif bir rol
üstlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sağlan-
masında, askerler için kılık-kıyafet ihti-
yacının hazırlanmasında, cemiyetler
vasıtasıyla yardım toplanmasında ve ka-
muoyu oluşumunda Türk kadını önemli
hizmetlerde bulunmuştur.
Türk kadınının Çanakkale Savaşı süre-
cinde askerî, ekonomik, sosyal, kültürel
alanlarda göstermiş olduğu faaliyetler;
Milli Mücadele döneminde Türk kadının
daha aktif rol üstlenmesine zemin hazır-
lamış ve Yeni Türk Devleti’nin yapılan-
dırılması sürecinde de kadının, toplumun
tamamlayıcı, birleştirici, dinamik ve mo-
dern unsuru olmasında etkili olmuştur.
Öteyandan, tarihin hiçbir döneminde
esaret altında yaşamamış olan Türk top-
lumunun kadınları da erkekleri gibi ge-
rektiğinde ölmeyi bilmişlerdir. Kadının
ülkesi ve milletine sahip çıkma özelliği-
nin Türk toplumlarında çok ileri seviye-
lere kadar çıktığının en son kanıtı Millî
Mücadele’dir. Bu savaş, Türk insanının
kadın-erkek omuz omuza verdiği bir mü-
cadelenin sonucunda kazanılmıştır. Şüp-
hesiz bu mücadele, sadece toplumun
yarısını oluşturan erkeklerle verilmemiş-
tir.
Yakın tarihimize göz attığımızda kadın-
larımızın çeşitli kademelerde almış ol-
dukları sorumlulukları, büyük başarılara
dönüştürmedeki azimleri dikkat çekmek-
tedir. Osmanlı Devleti’nin çöküş süre-
cine girdiği 19. yüzyılda topluma
kurtarıcı olarak yön veren kadın kahra-
manlar görülmüştür. Hemen hepsinin
ortak bir yanı, kendilerine “Kara Fatma”
deniliyor olmasıdır. Kurtuluş Savaşı-
mızda bile Kara Fatma şöhretiyle bilinen
kadın kahramanlarımız ortaya çıkmıştır.
Keza Anadolu genelinde de Kara Fatma
şöhretiyle bilinen kahramanlar topluma
öncülük etmiş ve vatan savunmasında
düşmana karşı direnişin sembolü olmuş-
lardır.
 Türk kadını, elinin değdiği her şeyi gü-
zelleştirdiğini ilk olarak Balkan Sava-
şı’ndaki, fedakârlıklarıyla göstermiş,
Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı
ve Milli Mücadeledeki duruşuyla da
dünyaya ders vermesini bilmiştir.

A.BUĞRA TOKMAKOĞLU /
KEŞFETSEK

Girne, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin tu-
rizmde öne çıkan, en

popüler şehri. Ercan Havalima-
nı’na 40 km uzaklıkta, Beşpar-
mak Dağları’nın eteklerinde
yer alan şehir, at nalı şeklindeki
limanıyla etkileyici bir manza-
raya sahip. Dalış turizmi,
deniz-kum-güneş gibi seçenek-
leriyle öne çıkan Girne, adanın
en lüks otel ve casinolarının da
yer aldığı bir merkez konu-
munda.
Kral mezarlarının ve 2 bin 300
yıllık gemi batığının görülebil-
diği kale, Girne’nin en önemli
turistik yerlerinden. Özellikle
yaz döneminde turistlerin ziya-
ret ettiği şehirde gezmeye
Girne Kalesi’nden başlayabilir-
siniz. Girne Kalesi’nde yer alan
müzede batık gemi koleksi-
yonu, St. George Kilisesi, Akde-
niz Mezar Kazı Alanı,
Luzinyan Kulesi, zindan ve sar-
nıç bulunuyor.
Beylerbeyi adını alan Bellapais
Köyü, orta çağ izlerini yansıtan
manastırı ile adaya gelenlerin
gözdesi. Her yıl uluslararası
klasik müzik festivalinin dü-
zenlendiği manastırda geçmişte
önemli dini törenler yapılı-
yordu. 
Beşparmak Dağları üzerinde
yer alan üç kaleden en büyüğü
olan St. Hilarion, enfes manz-
arasıyla Girne’yi izlemek için
en güzel noktalardan. St. Hilla-

rion aynı zamanda Disney Ka-
lesi’ne benzetildiğinden dün-
yada bu yönüyle de tanınıyor.
Kuzey Kıbrıs’ın incisi Girne ge-
zilecek yerler bakımından ha-
rika bir destinasyon.
Girne Limanı: Kuzey Kıbrıs'ta
ziyaret edebileceğiniz en güzel
yerlerden olan Girne Limanı,
yöresel yemeklerin tadına ba-
kabileceğiniz çok sayıda resto-
ran, kafe ve barı barındırıyor.
Girne Limanı,
şehrin özel-
likle akşam
saatlerinden
itibaren en
hareketli yer-
lerinden olan
liman bölgesi,
sahil yolu bo-
yunca sırala-
nan şirin
balıkçı tekne-
leriyle renga-
renk oluyor.
Gün batı-
mında bu res-
toranların
birinde Akde-
niz'in en leziz
balıklarından
oluşan deniz
ürünlerini deneyebilirsiniz.
Girne Kalesi: Girne Limanı’nın
sonunda tüm heybetiyle ziya-
retçileri karşılayan Girne Ka-
lesi, Girne'nin sembolü ve
Kıbrıs'ın en görkemli yapıların-
dan biri. Günümüzdeki halini
alıncaya dek birçok değişikliğe
uğrayan Girne Kalesi içerisinde
1100'lerde inşa edildiği düşü-

nülen ve bir Bizans kilisesi olan
St. George Kilisesi bulunuyor. 
Aynı zamanda 1570’te Osman-
lının Kıbrıs fethi sırasında şehit
düşen Osmanlı Amirali Ceza-
yirli Sadık Paşa'nın lahdi de ka-
lenin giriş bölümündeki
rampanın hemen kenarında
yer alıyor. Kalenin içerisindeki
sergi salonlarından biri
olan Batık Gemi Müzesi'nde
Girne açıklarında ele geçen
batık gemi, elde edilen bulun-
tular ve arkeolojik kalıntılar
sergileniyor. Bununla birlikte
kalenin birçok noktasında, ka-
lenin geçirdiği tarihsel süreci zi-
yaretçilere aktarmayı
hedefleyen çeşitli canlandırma-
lar da yer alıyor.
Girne Kalesi yaz dönemi (1
Nisan – 31 Ekim) 09.00-14.00,
17.00-19.00; kış dönemi (1
Kasım – 31 Mart) 09.00-13.00,
14.00-16.45 saatleri arasında zi-
yaret edilebilir. Girne Kalesi
giriş ücreti 10TL.
Bellapais Manastırı: Beylerbeyi
Köyü'nde yüzyıllardır süre
gelen tüm görkemiyle ayakta
duran Bellapais Manastırı, Gir-

ne'ye 5 km mesafede Beşpar-
mak Dağları'nın eteklerinde
şahane bir doğanın kucağında
ve deniz manzarasına hakim
bir kayalık üzerine kurulu. Na-
renciye ağaçlarıyla çevrelenmiş
harika sokaklarda yürüyerek
ulaşabileceğiniz manastırın içe-
risinde yer alan kilise yapının
en sağlam yerlerinden. Bella-
pais Manastırı'nın hemen ya-
nında restoran ve oteller
bulunuyor.
Bellapais Manastırı yaz dönemi
(1 Nisan – 31 Ekim) 08.00-18.00;
kış dönemi (1 Kasım – 31 Mart)
08.00-15.30 saatleri arasında zi-
yaret edilebilir. Bellapais Ma-
nastırı giriş ücreti 10TL, öğrenci
5TL.
Aziz Hilarion Kalesi: Beşpar-
mak Dağları üzerinde kurulan
üç kaleden biri olan Aziz Hilar-
yon Kalesi (St.Hilarion), adanın
batısında yer alıyor. Ada hal-
kını olası Arap akınlarına karşı
korumak ve muhtemel saldırı-
lara karşı uyarmak amacıyla
inşa edilen kale, denizden 700

m yükseklikte oldukça sarp iki
tepe üzerine kurulu. 
Kale, bugünkü adını Kudüs'ün
Araplar tarafından fethinden
sonra Kıbrıs'a göç eden ve öm-
rünün son yıllarını burada iba-
detle geçiren bir keşişten
alıyor. Bizans döneminde ona-
rımdan geçen kale, 1489’da Ve-
nediklilerin adayı ele
geçirmesiyle boşaltılmış ve ka-
derine terk edilmiş. Girne’ye 10

km uzaklıkta
bulunan kale-
nin mükem-
mel bir
manzarası var.
Aziz Hilarion
Kalesi yaz dö-
nemi (1 Nisan
– 31 Ekim)
09.00-18.00;
kış dönemi (1
Kasım – 31
Mart) 08.00-
15.30 saatleri
arasında ziya-
ret edilebilir.
Aziz Hilarion
Kalesi giriş
ücreti 7TL, öğ-
renci 3,50TL.
Kapanıştan

bir saat önce bilet satışı sona
eriyor.
Yavuz Çıkarma Plajı: Kıbrıs
Barış Harekâtı sırasında Türk
askerlerinin adaya çıktığı nokta
olan Yavuz Çıkarma Plajı, is-
mini buradan alıyor. Yaz ayla-
rında Girne’nin en popüler
plajlarından biri haline gelen ve
Girne’ye 5 km mesafede bulu-

nan Çıkarma Plajı, Kıbrıs’ın en
güzel olduğu kadar, scuba di-
ving, kano veya deniz bisikleti,
jet ski, muz ve pedallı botun
yer aldığı farklı türlerde su
sporu seçeneklerine de sahip.
Kulüp, restoran ve barı da bu-
lunan ve girişi ücretli olan
plaj Escape Plajı (20TL) olarak
da biliniyor.
Mavi Köşk: 1956’da Girne-Gü-
zelyurt dağ yolu üzerine yapıl-
mış 2 katlı ve 16 bölümden
oluşan ve Kaçakçının Köşkü
olarak da bilinen Mavi Köşk,
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Baş Piskopos Makarios’un
avukatı İtalyan asıllı Rum
Pablo Pavilides’e ait. Kıbrıs
Barış Harekâtı sırasında terk
edilen köşk, Türk askeri tara-
fından müzeye çevrildi. 
Girne’nin dört bir yanının gö-
rülebildiği konuma sahip olan
ve bir rehber asker eşliğinde ge-
zebileceğiniz müzede, bir za-
manlar ünlü sanatçı Sophia
Loren’in bile süt banyosu yap-
tığı iddia ediliyor. Sıradan
köşklere benzemeyen bu köşk
o zamanın şartlarına göre üst
düzey konforlu ve son derece
teknolojik olarak döşenmiş.
Neredeyse köşkün her bölü-
münde şaşırtan özelliklerle
dolu.
Mavi Köşk ziyaret saatleri pa-
zartesi günü hariç 09.00-17.00.
Mavi Köşk giriş ücreti 3TL.
Mavi Köşk askeri bölgede yer
aldığından yanınızda mutlaka
kimlik bulundurmanız gereki-
yor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) liman kenti Girne, ülkenin po-
püler turizm merkezi. Beşparmak Dağları’nın eteğinde, Akdeniz kıyısında
yer alan kent, dalış, deniz, kum, güneş ve tarih turizmiyle öne çıkıyor

Kuzey Kıbrıs’ın turizm 
cenneti, liman şehri: 

Girne

Yavuz Çıkarma Plajı

Girne Kalesi

Aziz Hilarion Kalesi Bellapais Manastırı

Mavi Köşk



1 Haziran 2020
Pazartesi 7Balkan Haberleri

Aylardır ülkemizi ve tüm dünyayı
esir aldı. Artık öyle paranoyalar
oldu ki, buradan yazıp da okuyu-

cuları daha fazla germe niyetinde değilim.
Aksine yüzlerde bir parça tebessüm niye-
tim. Hadi başlayalım..

-2020 yılında doğacak çocuklar için isim
önerilerim.

Erkek olursa; Koronay, Koronalp,
Koronocan

Kız olursa; Handemi, Pandenur, Pandenaz
Pandeminay, Pandegül, Pandesu...

-Ah Korona! Bizi EVE hapsettin..Sen
DÜNYAYI geziyon..

-2020 ye tekrar bir girip çıksak düzelir mi
ki?

-Korkudan sadece sokağa değil, TARTI-
YA da çıkamıyorsunuz değil mi?

-2021 e girersek O(2021) BİZİ KUTLA-
SIN, NASIL SAĞ ÇIKTINIZ? diye..

-Kocaman Cehennem küçük virüs kadar
korkutmadı İNSANLARI..

-Mutlu bir adamın itirafı: Korona virüsü
şu ana kadar hayatımda olan en iyi şey…
Karım artık SEYAHAT etmek istemiyor!
Artık hiçbir şey satın almıyor. Çünkü her
şey Çin’den geliyor! Artık kalabalığa gir-
memek için AVM’lere gitmiyor! Tüm
zamanını ağzı kapalı bir maske içinde
geçiriyor!

-Bu YAZ tatile gideceğim yerlerin listesi:
Santa Bahce,Döö La Koltuk, De La
Salon, Las Mutfakos, Porto Tuvaleto, Las
Teraso, Costa Del Antre…

-Uzun süre sonra çöp dökmeye çıkaca-
ğım. O kadar heyecanlıyım ki ne giyece-
ğimi bilmiyorum…

-Sen iyi gününde Fransız parfümüm
sıkarsın ama zor gününde yanında Türk
kolonyası olur…

-SON DAKİKA! KORONA virüsü kendi-
siyle çok dalga geçildiği iddiasıyla
Türkiye yi terk etme kararı almış..

-Bir alkış ta evde kalan, işe okula gitme-
yen ev ahalisini doyurmaya çalışan EV
HANIMLARINA GELSİN…

-Sokağa çıkma yasağı bittiğinde biz kapı-
dan nasıl çıkacağız bu kilolarla..

-Hani sevmiyordunuz bu hayatı..
Marketlerde KOLONYA bırakmadınız…

-Her gün açlıktan 15.000 kişi ölüyor.
Ama KORONA kadar konuşulmuyor.
Çünkü KORONA zengini de öldürüyor..

-Kişi başına düşen MİLLİ SABIRLA
yakında hepimiz derviş olacağız..

-Vurmak için silaha da, bıçağa da gerek
yok. HAPŞIRIN yeter…

-Düşünsenize tam CORONA bitmiş,
Çinliler CORONA 19S Plus çıkarmış-
lar…

-Allah muhafaza sokakta boğazın gıcıkla-
nıp öksürmeye başlasan orada hemen linç
ederler. Öksürmeye korkar olduk…

-2018 de ABD’de çekilen VENOM
(virüs) filminin 16. dakikasında virüsün
ilk taşıyıcısı Çinli kadın pazarda yılan
yiyor. Daha sonra Çin pazarındaki insan-
ları öldürüyor. Virüsün ilk taşıyıcısı olan
kadının tişörtünde “CORINNE” Yazıyor..

-“Korona virüs kaptım. Para ver yoksa
sana da bulaştırırım” diyerek kaynanasını
25 bin lira dolandırdı…

-Çin’den kaç gündür hiç ses gelmiyor.
Mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp,
kenara çekildiler..

-1yıl önce ;-HAPŞUU. +ÇOK YAŞA!... 1
Yıl Sonra;-HAPŞUU.. +BAK 155’İ
ARARIM.. GİT İLERİDE HAPŞUR.. 

-EVDE KAL! SAĞLIKLI KAL! DOST-
ÇA KAL TÜRKİYEM! BU ZOR GÜN-
LER GEÇECEK..

Ergun DUR

KORONA..
CORONA.. 
COVİT 19..

Kosova Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, Kurti Hükümeti’nin güvenoyu alamaması
ardından seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin kurulmasına imkan sunulması kararı aldı

LDK yeni hükümeti 
kurmaya çalışacak
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Anayasa Mahkemesi oy
birliğiyle, Kurti Hükümeti’nin
güvenoyu alamaması ardından

seçime gidilmemesi ve yeni hükümetin
kurulmasına imkan sunulması kararı
aldı. Anayasa Mahkemesi kararında,
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin
LDK’nın Başbakan adayı Avdullah
Hoti’yi yeni Hükümeti kurmakla
görevlendirmesinin Anayasa aykırı
olmadığı belirtilirken, güvenoyu ala-
mayan bir Hükümetin düşmesi ardın-
dan Meclisin feshedilmesinin gerekli
olmadığı ve yeni bir Hükümetin kurul-
masına imkan sağladığı ifade edildi.
www.timebalkan.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, 30 Nisan’da LDK’nın
Başbakan adayı Avdullah Hoti’yi yeni
hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Bunun üzerine, yeni Hükümetin kurul-
ması yerine seçime gidilmesi gerktiğini
savunan Vetevendosje,
Cumhurbaşkanının kararını Anayasa
Mahkemesi’ne taşımıştı.

Bulgaristan’da 617 boş köy bulunuyor

Karadağ 
sınırlarını açıyor
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa’da virüsün en son ulaştığı
ülke olan ve aktif vakanın kal-
madığı Karadağ, Arnavutluk,

Hırvatistan, Slovenya, Avusturya,
Almanya, Çekya, Polonya, Macaristan
ve Yunanistan’a sınırları açacaklarını
duyurdu. Başbakan Dusko Markovic,
her 100 kişide 25’den az vaka bulunan
ülkelere sınırlarını açma kararı aldıkla-
rını ifade etti. www.timebalkan.com
sitesinden alınan habere göre; Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de
Karadağ‘ın Sırbistan’a sınırlarını açma-
masını “siyasi bir karar” şeklinde
değerlendirirken, ülkesinin Karadağ
vatandaşlarına yönelik böyle bir karar
almadığını söyledi. Hırvatistan’da son 4
günde vaka tespit edildiğini bildirilir-
ken, Slovenya da Avrupa Birliği (AB) ve
Schengen vatandaşlarına karantina
uygulaması olmaksızın sınırlarını açtı.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün (NOİ)
ulusal yerleşim yeri

kayıt defterinde yer alan 31
Aralık 2019 itibarıyla yerle-
şim yerleri nüfusuna ilişkin
verilere göre, ülkedeki top-
lam 617 köy boştur veya
nüfusu tek haneli sayıdadır.
Aynı tarih itibariyle ülkede
257’si şehir, 4 998’i köy, yerle-
şim statüsüne sahip Klisura
Manastırı ve Rila Manastırı
olmak üzere 2 manastır
olmak üzere toplam 5 257
yerleşim yeri mevcuttur.
2019’da Pazarcık ilinde Sveti
Konstantin adında yeni bir

köy oluşturulduktan sonra
2018 sonuna kıyasla 5
256’dan 5 257’e yükseldi.
Verilere göre, tüm 4 998 köy-
den tam olarak 617’si boş ya
da nüfusu tek haneli sayıda

olup önceki 2018 yılına göre
bu sayı 26 fazla. Nüfusu tek
haneli sayıda olan köylerin
toplam sayısı 446 olup her-
hangi bir kişinin daimi ika-
metgahı olmayan köy sayısı

171’dir. Onların arasında
ülkemizdeki en yeni Sveti
Konstantin köyü de bulunu-
yor. www.timebalkan.com’a
göre; Nüfussuz kalan köyle-
rin sayısı, 2018’e göre 7 arttı.
Ülkede bir kişilik nüfusu olan
tam 69 köy bulunuyor. 63
yerleşim yerinde 2, 46 köyde
3 kişi, 45 yerleşim yerinde 4
kişi ikamet etmektedir. 5 kişi-
nin daimi ikamet adresi bulu-
nan yerleşim yeri sayısı 44, 6
kişinin daimi ikamet adresi
bulunan yerleşim yeri sayısı
ise 37’dir. Toplam 44 köyde
daimi olarak 7 kişi ikamet
etmektedir. 55 köyün nüfusu
8 kişi, 43 köyün nüfusu ise 9
kişi.
Nüfusuz kalan köyler ülke-

nin 14 ilinde yer almakta ve
tek haneli sayıda nüfusa
sahip köyler ise 23 ilde yer
almaktadır. Verilere göre, 63
olmak üzere en çok sayıda
boş köyler ve 119 olmak
üzere en çok sayıda tek hane-
li sayıda nüfusa sahip köyler
Gabrovo ilinde bulunmakta-
dır. Onların toplam sayısı
182’dir. Gabrovo ilinde top-
lam 349 yerleşim yeri mev-
cuttur. Bu demektir ki, onla-
rın yarısından fazlasının ya
boştur ya da tek haneli sayıda
nüfusa sahiptir. Gabrovo ilini,
boş olan 58 köy ve tek haneli
sayıda nüfusa sahip 85 köy
ile toplam 336 yerleşim yeri
bulunan Veliko Tırnovo ili
izlemektedir.

ÜSKÜP/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya
Sağlık Bakanı
Venko Filipçe, son

günlerde virüsün daha
fazla yayıldığı belediyele-
re Debre Belediyesi’nde
uygulanan karantina
örneğini verdi. Filipçe,
vaka sayılarının artmaya
devam etmesi durumun-
da bu belediyelerde de
aynı önlemlerin alınabile-
ceğini açıkladı. Sokağa
çıkma yasağının kaldırıl-
ması ve çoğu önlemlerin
gevşetilmesi kararından
sonra, ülkede günlük
korona virüs sayısında

ciddi bir artışın kaydedil-
mesi sonucunda sıkı
önlemlerin tekrar alınma-
sını gündeme getirdi. Bu
konuda basın toplantısı
düzenleyen Sağlık Bakanı
Venko Filipçe, son günler-
de vakaların artış sebebi-

nin, vatandaşların tavsiye-
lere uymayıp maske kul-
lanmayı ihmal etmeleri ve
çok kişinin bir araya top-
lanmasından sebep oldu-
ğunu açıkladı. Bunun
dışında Filipçe, izolasyon-
da olan hastaların önlem-

lere saygı duymadıkları,
dışarı çıkıp diğer insanlar-
la temasa geçmeleri ve
epidemiolojik anketlere
doğru cevaplar vermeyip
kimlerle temasta bulun-
dukları konusunda net
bilgiler vermedikleri
sebeplerini de öne sürdü.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Filipçe
ayrıca, söz konusu vaka-
ların en büyük kısmı
Üsküp’teki Çayır, Butel,
Aerodrom, Saray ve Gazi
Baba belediyelerinde
oldıuğunu ve bunun
dışında Kalkandelen’de
ve İştip’te de vaka sayıla-
rında artış tespit edildiği-
ni bildirdi.

Bakan’dan belediyelere
karantina hatırlatması

Bosna’da Barış Yürüyüşü’ne kısıtlama
SREBRENİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’in
doğusundaki
Srebrenitsa’nın Sırp

askerleri tarafından ele
geçirilmesiyle başlayan
soykırımdan kurtulmak
isteyen sivillerin kullan-
dığı ormanlık yolda
düzenlenen “Barış

Yürüyüşü”, yeni tip
korona virüs tedbirleri
çerçevesinde bu yıl sınırlı
katılımla düzenlendi.
Srebrenitsa’nın 11
Temmuz 1995’te işgal
edilmesiyle başlayan ve
en az 8 bin 372 Boşnak
sivilin katledildiği soykı-
rımdan kurtulmak iste-
yenlerin kullandığı
güzergahta yapılan üç

günlük yürüyüş salgın
nedeniyle 100 kişinin
katılımıyla gerçekleştiril-
di. Barış Yürüyüşü Alt
Komite Başkanı Munir
Habibovic, bu yılki yürü-
yüşe sembolik az bir
katılım olduğunu ifade
ederek, “Salgın nedeniyle
alınan tedbirlere uymak
durumundaydık” dedi.
www.timebalkan.com’a

göre; Habibovic,
Srebrenitsa soykırımının
kurbanların anmak ve
yaşananları unutturma-
mak adına her yıl 9-11
Temmuz’da düzenlenen,
binlerce kişinin katıldığı
Barış Yürüyüşü’nde
önceliğin orman yolun-
dan sağ kurtulanlara
verildiğini sözlerine ekle-
di. 
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Türkiye, yatırımlık konutta 
İspanya ve Yunanistan'ı geçti

Yunan mahkemesi Türk 
Derneklerini yine reddetti

Altun’dan basına hijyen çantası

iSTanbUl
balKan GÜnlÜğÜ

Halkbank Genel Mü-
dürü Osman Arslan,
kamu bankalarının

bugün geldiği noktada reel
sektöre sunulan kredilerin
yüzde 50'sini karşılar du-
ruma geldiğini belirterek,
“Kuruluşundan itibaren reel
sektörün destekçisi olan
Halkbank'ın KOBİ Bankacı-
lığı alanındaki pazar payı
yüzde 19,4'e ulaşmıştır. Bu
başarı bir tesadüf değil,
çünkü Halkbank önce halk,
sonra bankadır” ifadelerini
kullandı. 
Halkbank’tan yapılan açık-
lamaya göre, Türkiye'ye sal-
gınla mücadelede güç veren
Ekonomik İstikrar Kalkanı
kapsamında bankanın ver-
diği toplam destek miktarı
59 milyar TL'ye ulaştı.

Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'le-
rin yanı sıra bireysel müşte-
rileri için özel çözümler
üreten Halkbank, 82. yılında
da Türkiye ekonomisine
değer katmaya devam etti.
Mart sonu itibarıyla aktif
büyüklüğünü 491,2 milyar
TL’ye taşıyarak sektörde
üçüncü sırada yer alan

Halkbank, bu dönemde top-
lam kredilerini 441,5 milyar
TL'ye yükseltti. Reel ekono-
minin güçlü destekçisi olan
Halkbank'ın KOBİ Bankacı-
lığı pazar payı yüzde 19,4
olarak gerçekleşti. Türk ban-
kacılık sisteminin etkin şe-
kilde yapılandırıldığı ve
köklü bir dönüşüm geçire-

rek finansal altyapısını ge-
liştirdiği 2002 sonrası dö-
nemde Halkbank aktif
toplamını 27 kat büyüterek
sektörün 3’üncü bankası
oldu. Banka, nakdi kredile-
rini 270 kat, mevduatını da
27 kat büyüterek her iki
alanda da sektörün 2’inci
bankası haline geldi. Özel-
likle esnaflara verdiği des-
teklerle ön plana çıkan
banka, 2002 yılında 153 mil-
yon TL olan esnaf kredileri
bakiyesini 2020 yılı ilk çey-
reğinde 286 kat artış ile 43,9
milyar TL'ye yükseltti. 2002-
2020 yılları arasında Halk-
bank tarafından 2,7 milyon
esnaf ve sanatkâra 141 mil-
yar TL esnaf kredisi kullan-
dırıldı. Taşıdıkları sosyal
sorumluluk bilinci ile her
zaman milletinin yanında
olan ve bu kapsamda Milli
Dayanışma Kampanyası’na

56 milyon TL bağış gerçek-
leştiren Halkbank’ın Ekono-
mik İstikrar Kalkanı
kapsamında verdiği toplam
destek 59 milyar TL'ye
ulaştı. Halkbank Genel Mü-
dürü Osman Arslan, özel-
likle 2001 krizi sonrası
Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na (TMSF) aktarılan
bankaların devlete büyük
bir yük getirdiği, IMF’nin
kamu bankaları ve Halk-
bank’ın özelleştirilmesi tale-
binin olduğu, tasfiyesi
gündemde olan ve o dö-
nemde orta boy bir işletme
kadar değer biçilmeyen
Halkbank’ın 2020 yılında
aktif büyüklüğünü 491,2
milyar TL'ye taşıdığına dik-
kat çekti. (AA)

Halkbank tam 82 yıldır 
Türk halkının yanında
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kamu bankalarının bugün geldiği noktada reel sektöre
sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma geldiğini belirterek, “ Kuruluşundan itibaren
reel sektörün destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4'e
ulaşmıştır. Bu başarı bir tesadüf değil, çünkü Halkbank önce halk, sonra bankadır” dedi

Remote Ventures tarafından hazırlanan ve en avantajlı emlak pazarlarının yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye, dünya ge-
nelinde belirlenen en iyi 25 emlak pazarı endeksinde 14. sırada yer aldı. Türkiye, büyüme hızı, yaşam maliyeti, kazanç ver-
gisi, işlem maliyeti ve turizm sektör büyümesi gibi verileri sayesinde İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı

iSTanbUl
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Türkiye, dünya gene-
linde en iyi emlak yatı-
rım pazarlarının yer

aldığı çalışmada
İspanya, Yunanistan ve Por-
tekiz gibi ülkeleri geride bı-
raktı.  Türkiye'nin yabancıya
sattığı konut adedi, Müteka-
biliyet Yasası’nın çıkmasıyla
birlikte 2013'ten itibaren
hızla artarken, bu alandan
sağlanan gelir de 6 milyar
doları geçti. Yabancılara ya-
pılan konut satışı geçen yıl
45 bin 483 adedi bulurken,

konut alan milletlerin çeşitli-
liği de her geçen yıl arttı. Bu
alanda çıkan yasalar ve ya-
pılan düzenlemeler saye-
sinde her geçen yıl daha
rekabetçi ilerlemesini sürdü-
ren Türkiye, oluşturduğu re-
kabetçi avantajıyla global
araştırmalarda da öne çık-
maya başladı. ABD merkezli
uluslararası gayrimenkul
yatırım şirketi Remote Ven-
tures tarafından hazırlanan
ve en avantajlı emlak yatı-
rım pazarlarının yer aldığı
araştırmaya göre,
Türkiye, dünya genelinde
belirlenen en iyi 25 emlak

pazarı sıralamasında 14. ba-
samakta yer aldı. "Yabancı-
lar İçin En İyi 25 Emlak
Pazarı" başlıklı araştırmaya
göre, Türkiye, büyüme hızı,
yaşam maliyeti, kazanç ver-
gisi, işlem maliyeti ve tu-
rizm sektör büyümesi gibi
verileriyle İspanya,
Portekiz, Yunanistan gibi ül-
keleri geride bıraktı.  İlk iki
sırada Kolombiya ve Kara-
dağ’ın yer aldığı listede,
Türkiye'yi uygun fiyatlı
konut, iyi kira getirisi,
uygun yaşam şartları ve 250
bin dolara vatandaşlık teş-
viki öne çıkardı. (AA)

Komşu kapılarını 
turistlere açacak

aTina
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Yunanistan'ın 15
Haziran'da başla-
yacak uçuşlarla ilk

etapta Kuzey Avrupa,
Balkanlar, Baltık Ülke-
leri, İsrail ve Güney Kıb-
rıs'tan turist kabul
edebileceği bildirildi.
Yunan Devlet Radyo ve
Televizyonuna (ERT)
açıklamada bulunan Tu-
rizm Bakanı Haris Theo-
haris, ziyaretçi kabul
edilecek ülkelerin listesi-
nin hazırlandığını be-
lirtti. Ulusal Kamu
Sağlığı Örgütü (EODY)
ile iş birliği içinde olduk-
larını dile getiren Theo-
haris, ''Komşu
ülkelerden bahsediyo-
rum. EODY'den Kuzey
Avrupa, Balkanlar, Baltık
Ülkeleri, Kıbrıs ve İsra-
il'in epidemiyolojik veri-

lerinin incelenmesi is-
tendi. Sonuçlara göre zi-
yaretçi kabul edilecek
ülkelerin listesi tam ola-
rak belli olacak'' ifade-
sini kullandı. Skai
televizyonunun haberine
göre ise ilk etapta turist
kabul edilecek ülkeler
arasında Çin, Japonya,
Avustralya, Norveç, Da-
nimarka, Avusturya,
Güney Kıbrıs Rum Ke-
simi, Bulgaristan, Sırbis-
tan, Romanya,
Arnavutluk, Kuzey Ma-
kedonya, Bosna-Hersek,
Hırvatistan, Polonya,
Macaristan, Slovakya ve
Çekya yer alıyor. Tu-
rizm, karantina ve so-
kağa çıkma yasaklarının
uygulanmasıyla olum-
suz etkilenen ülke eko-
nomisinin
toparlanmasında kilit
role sahip sektörler ara-
sında yer alıyoruz. (AA)

roDoP
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Trakya İstinaf Mahke-
mesi, Batı Trakya Türk
toplumuna ait Rodop İli

Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık
Gençleri Derneği’nin tanınma
başvurularını reddetti.
Trakya İstinaf Mahkemesi,
açıkladığı kararında, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) 2008 yılında verdiği
kararlardan sonra iki Batı
Trakya Türk derneğinin ulu-

sal mahkemeler nezdinde
başvuru yaptıklarını ve baş-
vurularının reddedildiğini,
bu nedenle aynı dayanak ve
talep ile yeni bir başvurunun
yapılamayacağını iddia ede-
rek, derneklerin dilekçelerini
kabul etmedi. Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ile
Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği’nin kayıt başvuruları
Yunanistan ulusal mahkeme-
leri tarafından reddedilmiş,
bunun üzerine iki dernek
AİHM’ye başvurmuştu.
AİHM, 2008 yılında verdiği

kararlarla iki derneği haklı
bularak, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk toplumunun ör-
gütlenme özgürlüğünü ihlal
ettiğine hükmetmişti. İki der-
nek, AİHM kararlarının Yu-
nanistan ulusal mahkemeleri
tarafından uygulanmasına
imkan sağlaması amacıyla
2017 yılında kabul edilen
4491/2017 sayı ve tarihli ya-
saya istinaden ve iç hukukta
yeni şartların doğması sebe-
biyle Trakya İstinaf Mahke-
mesi’ne başvuruda
bulunmuştu.

anKara
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Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Altun tarafından basın

mensuplarına hijyen ve sağlık
malzemelerinden oluşan bir mini
çanta ve Salgın döneminde yapı-

lan hizmetleri anlatan bir kitap
gönderildi. İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun, hijyen malzemeleri
ile birlikte gönderdiği mektupta
basın mensuplarına seslenerek
yapılan çalışmalar hatırlatıldı ve
detatlı bilgi için hazırlanan
www.vovid19turkey.com web
sayfası tanıtıldı. 

şafak Sol

El birliği ilE
normallEşmE 

zamanı…
info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Yeni normalleşme planı belli oldu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tak-
vime göre 1 Haziran’dan itibaren

restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçe-
leri gibi işletmeler, kurallar dahilinde 22.00’ye
kadar hizmet verebilecek. Eğlence mekanları
ve nargile satışı bu kapsamın dışında... 
Plajlar, bahçeler, müze ve ören yerleri açılıyor.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günlerde
durdurulan uçak seferleri, iç hatlarda yeniden
başlıyor. Hayvan satış yerleri ve hipodromlar
10 Haziran’dan sonra yeniden faaliyete geçi-
yor. Bunlar gibi ‘müjde’ niteliğinde daha pek
çok yeni adım var. 
Tablo şunu gösteriyor; normalleşme adımları
ile birlikte ekonomik bir canlanma başlayacak.
Başlamalıydı da…
İşveren kimliğimin ötesinde, bana göre hem
salgın ve hem de ekonomiyle mücadele eş za-
manlı yürütülmeli…
Neden mi? 
Çünkü; şu an bulunan bir aşının topluma uygu-
lanabilmesi için gereken bazı aşamalar var.
İyimser tahminler bu aşamaların en hızlı bi-
çimde uygulandığında bile yaklaşık bir yıllık
bir süre beklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu da
önümüzdeki yılın ilkbaharına tekabül ediyor.
Tüm dünyanın gayri safi hasılası 85 trilyon
dolar civarında. Toplam borç ise 260 trilyon
dolara koşuyor. Sadece yaşadığımız zamana
değil, bizden sonraki nesillere de sorumluluğu-
muz var. Bu nedenle gelecek nesillerin omuzla-
rındaki yükü hafifletmek adına ekonomiyi de
canlı tutmamız gerek. 
Diyeceğim o ki; korona virüs salgınının tama-
men ortadan kalkmasını beklemek ekonomileri
fena vurur.
Peki ne yapmalı?
Pandeminin ardından dünyada ekonomik ve
sosyal açıdan yeni bir çağ başlayacak. Normal-
leşmeyi konuşabilmek için öncelikle yeni ku-
ralların tanımlanması gerekiyor. Kurallar doğru
tanımlanıp el birliği ile uyulduğu takdirde tüm
dünyayı dize getiren bu meselenin çözülece-
ğine inanıyorum. 
Normalleşme için şu üç etkenden asla taviz
verilmemeli; hijyen, sosyal mesafe ve en aza
indirgenmiş temas… Bunlar artık hayatımızın
bir parçası olmalı. 
Toplu ulaşımlarda koltukların mesafesini artır-
mak, birim alana düşen kişi sayısını azaltmak,
ödemelerin kredi kartıyla temassız yapılması,
internetten alışverişi yaygınlaştırmak, dikey mi-
mariden uzaklaşıp yatay mimariye yönelmek
bu tedbirlerden birkaçı…
Salgın sonrası her şey belirli adımlarla tek tek
düzelecek. Bunu bir orman yangınına benzete-
bilirsiniz. Yangının öncelikle kontrol altına
alınması gerekiyor. En küçük kıvılcım ve al-
evin tamamen söndüğünden emin olmadan net
bir şey söyleyemeyiz. 
Son göstergeler sevindirici nitelikte. Ülkenin
sağlık alt yapısı ve toplumun hızlı kriz yönete-
bilme gücü bizim için büyük avantaj… 
Bu başarının sürdürülebilirliği için tedbirleri
elden bırakmamalıyız. 
Belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama el
ele verirsek yeni bir dünya kurabiliriz. ‘Salgın
bitti’ rehavetine kapılmadan yeni kurallara
uyum sağlamalıyız. 
Bugünler de geçecek…
Kısıtlamalar döneminde hizmetlerini sürdüren
market, fırın, manav, kuruyemişçi esnafımıza
çok teşekkür ediyorum.
Yakında kavuşmak ümidiyle…
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İsmet TOPALOĞLU

UKRAYNA’DAKİ
BULGAR 
AZINLIK

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro

Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde
Ukrayna makamlarının, çoğunlukla etnik
Bulgarların yaşadığı Ukrayna'nın Bolgrad
bölgesinin idari ve bölgesel reform planla-
rını ele aldı. Zaharieva, Odessa ilindeki
Bolgrad bölgesinin 5 belediyeye bölünme-
sini öngören idari ve bölgesel reformla il-
gili, “Görüşünüzü yeniden
değerlendireceğinizi ve buna razı olmayan
yerel nüfusun görüşlerini dikkate alacağı-
nızı umuyoruz” diye belirtti.
Bu bağlamda Zaharieva, Ukrayna'daki 200
bin kişinin ait olduğu etnik Bulgar toplu-
munun ikili ilişkiler açısından önemini ha-
tırlattı. Zaharieva, ”Ukrayna'daki Bulgar
ulusal azınlığı iki ülke arasında doğal bir
dostluk ve işbirliği köprüsüdür ve onun
haklarına saygı gösterilmelidir. Azınlık
haklarına saygı gösterilmesi Avrupa düze-
yinde de ele alınan bir meseledir” diye
vurguladı.

ENTEGRASYON DESTEĞİ

Zaharieva, görüşme sırasında Bulgaris-
tan'ın Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik enteg-
rasyonu yolunda verdiği desteği yineledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba,
konuyu ve idari ve bölgesel reformun iler-
lemesini inceleme sözü verdi. Kuleba,
Bolgrad bölgesinin bölünmesinin siyasi
bir konu değil, idari bir konu olduğuna gü-
vence verdi.  
Yukarıdaki yazıyı Bulgaristan Kırcaali
haber gazetesinin internet sayfasından
aynen kopyaladım. Bulgaristan devletinin
asıl rahatsızlığı bölgede yaşayan 200 bin
etnik Bulgarın azınlık olarak tanınması,
Bulgar okullarının kapalı olması ve Bulgar
dilinin yerel düzeyde resmi olmamasıdır.
Geri tarihli kabul edilen bu kanun ülkede
ikamet eden azınlıkların etnik düzeyde nü-
fusun yüzde onun aşanlara kendi ana dille-
rinde okul açmalarına kültürlerini idame
etmeleri için konuştukları diller resmi ola-
rak hak verilmiştir. Bu kanun ülkede ika-
met eden Rus uyruklu vatandaşların
yayarına çıkarılırken bu kanundan Bulgar
etnik grubu da yararlanmıştır. Ruslar tara-
fından Kırım yarım adası işgal ve ilhak
edilmesinden, Rusya ile sınır olan Donbas
bölgesinde Rus isyancılar tarafından iç
savaş çıkarılması Ukrayna devleti Ruslara
tanınan ayrımcılık kanununu iptal etme is-
teme yolların araması Bulgar azınlığını te-
dirgin etmiştir. Bulgar devleti sadece
Ukrayna’da değil Moldava, Sırbistan, Ma-
kedonya Arnavutluktaki 50 bin etnik Bul-
gar vatandaşın AB katılım müzakerelerin
önü açılmasını şart koşarak azınlık olarak
tanıtmışlardı. Bulgar devleti çeşitli ülke-
lerde azınlık olarak yaşayan Bulgar asıllı-
lara en üst düzeyde tehdit dili dahi
kullanma suretiyle sahip çıkmakta.  Av-
rupa ülkelerinde en kalabalık azınlık Bul-
garistan’da yaşamaktadır. Yaklaşık bir
milyon etnik Türkü kendilerini Müslüman
olarak tanımlayan Pomaklar ve Türkçe ko-
nuşan ve kendilerini Türk olarak tanımla-
yan Romanlarla birlikte iki milyona yakın
azılık yaşamakta.
1991 yılında Bulgaristan anayasasında
parlamentoda değişiklik yaparak diktatör
Jivkov’un silah zoruyla yapamadığını tek
ulus devleti kabul edildi. Böylece ülkede
yaşayan etnik Türklerin hakları anayasayla
kaldırılmış oldu. Türkçe ders seçmeli ola-
rak müfredata alındı. Din dersleri komü-
nizm döneminden beri okullarda
okutulmuyor. Aynı şekilde Komünizm dö-
neminde milyonlar leva değerinden vakıf
malları mahkemelere başvurulsa da Bulgar
devleti tarafından iade edilmemekte. Bul-
gar devleti kendi azınlıklarına sahip çıkar-
ken Türkiye Cumhuriyeti devleti
Bulgaristan’da yaşayan Bulgar devleti ta-
rafından tanınmayan Türk azınlığına sahip
çıkma istemesi Bulgar devleti tarafından
en üst seviyelerine kadar Bulgaristan’ın iç
işlerine karışma olarak değerlendirilmek-
tedir.  Bulgar devletinin ülkelerinde yaşa-
yan bir milyona yakın Türk azınlığını
tanımak istememesi ikiyüzlü politika yü-
rüttüğünü ortaya koymakta. Bu gün Bul-
garistan’da yarım yamalak anadilini
konuşan dinsiz bir Türk gençliği yetiş-
mekte bunun sorumlusu ya da sorumlular
kimlerdir sorusu sorulmakta. 

İklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilik arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır.İklim
değişikliği genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği olarak üç farklı seviyede
değerlendirilen biyolojik çeşitliliği her üç seviyede de olumsuz olarak etkilemektedir.

Dünyadaki iklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerDeki yeri

Genetik
düzey-
deki

etki,türlerin
değişen iklim
koşullarına
uyup sağlayıp
sağlamıyacağı
ile
ilgilidir.Canlı-
lar değişen ko-
şullara
mutasyon yo-

luyla genetik olarak uyum sağlamak-
tadır.Ancak değişimin hızlı olması
halinde uyum zorlaşmaktadır.Yine
iklim değişikliği organizmaların ya-
şamsal döngülerini etkilemektedir.
Örneğin; iklim değişikliğinin etkisiyle
bitkilerin daha erken çiçek açtığı,bü-
yüme döneminin uzadığı ya da kuş-
ların  daha erken kuluçkaya
yattıkları tespit edilmiştir.Bu durum
da  beraberinde birçok risk getirmek-
tedir.Örneğin,ısınmaya bağlı olarak
bitkilerin daha erken çiçek açması
fakat artan sıcaklıklara arılar gibi toz-
laşmayı sağlayan  türlerin aynı hızda
uyum sağlayamaması halinde tohum
ve meyve oluşumunda sorunlar yaşa-
nabilmektedir.
Yine artan sıcaklıların ve buharlaşma-
nın etkisiyle,bazı sulak alanların ve
su ekosistemlerinin (akarsu,göller,ba-
taklık,turbalık,v.b.)de kuruması ve
buralarda  yaşayan türlerin de yok ol-
ması söz konusu olabilecektir.
Biyolojik çeşitliliğin üzerindeki baskı-
lar(habitat değişimi,istilacı türler,aşırı
kullanım,kirlilik) ve iklim değişikliği-
nin gelecekteki  olası etkileri dikkate
alındığında birçok bilim insanı 6.Yok
oluş olarak adlandırılan sürecin yaşa-
nabileceğini öne sürmektedirler.

RAPORA GÖRE

IPCC yayınlanan 1.5 derece Rapo-
ru’nda da sıcaklık artışının 2 derece
olması halinde böceklerin yüzde
18’i,omurgalıların  yüzde 8’i ve bitki-
lerin yüzde 16’sı coğrafi yayılışlarının
yarısından fazlasının kaybedebileceği
açıklanmaktadır.
Iklim değişikliği biyolojik çeşitlilik
üzerinde etkili olduğu gibi özellikle
ekosistem ve biyom düzeyindeki bi-
yolojik çeşitlilik de küresel ısınma ve
iklim değişikliği üzerinde etkilidir.Bu
etki ekosistemlerin karbonun depo-
landığı  önemli havuzlar olmasından
kaynaklanmaktadır.Dünya üzerindeki
karbon atmosfer, okyanuslar,vejetas-
yon ve toprak gibi alanlarda depolan-
maktadır.Karbonun bir havuzda
azalması,diğer havuzda artmasına yol
açar ki  biz buna karbon döngüsü di-
yoruz. Karbon havuzlarının tahrip ol-
ması,alanlarınn daralması gibi
nedenlerle bu havuzlarda depolanmış
karbon atmosfere geri dönebilmekte-
dir.Örneğin; otlak ve tarım alanlarının
kaybedilmesi ve ormansızlaşma nede-
niyle  1,1milyar t C/yıl atmosfere sa-
lınmaktadır. Ekosistemlerin  iklim
değişikliği ile mücadeleye diğer bir
katkısı da sağlanmış oldukları ekosis-
tem hizmetleri ile
gerçekleşmektedir.Ekosistem hizmet-
leri,insanların ekosistemlerden doğru-
dan ve dolaylı olarak elde ettiği
faydalar  ya da mal ve hizmet olarak
tanımlanmaktadır.Örneğin; orman-
dan üretilen odun,denizlerden avla-
nan balıklar,tarlalarda üretilen meyve,
sebze ve tahılar ekosistemlerden sağ-
lanan mallardır. Bu gibi ürün ve ham-
maddeler doğrudan gelir
getirirken,ormanların ürettiği oksi-

jen,önledikleri takın ve erozyon ya da
depoladıkları karbon gibi hizmetler
için herhangi bir ödeme yapılma-
makta, ancak yararlanılmaktadır. Eko-
sisemden sadece insanlar değil,diğer
canlılarda faydalanmaktadır.Örneğin;
ekosistemler canllara habitatlar sun-
makta,beslenmeleri için gıda üretmek-
tedir.

DOĞA KORUMA

Ülkemizde başta orman ekosistemleri
olmak üzere doğal ekosistemler ile
tarım alanlarının iklim değişikliği ile
mücadele başta yutak alanı olmaları
nedeniyle büyük önemi bulunmakta-
dır. Bu ekosistemler her ne kadar
GSMH içinde gösterilmese de  birçok
ekosistemi üreterek  insanlara  ve
diğer canlılara mal ve hizmet üret-
mektedir. Yasalarımız da doğrudan
iklim değişikliği ile ilgili ifadeler ol-
masa da orman,tarım ve mera alanla-
rının korunması  ile ilgili olarak başta
Anayasa olmak üzere çok sayı da

mevzuat buunmaktadır.
Anayasanın 45,169 ve 63 nci md.leri
ile 2872 sayılı Çevre Kanunu,6831 SA-
YILI Orman Kanunu,2863 sayılı Kül-
tür  ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, 4915 sayılı Kara Avclığı Ka-
nunu’dur. Ekosistemlerdeki karbon
havuzlarındaki stok karbon miktar-
ları  yllık emisyon ya da tutulum şe-
kinde değişebilmektedir.
Atmosferdeki CO2 fotosentez ile bit-
kiler tarafından alınmakta ve bitkisel
kütleye dönüştürül-mektedir.Bitkiler-
den dökülen yaprak,dal ve meyve
gibi artıklar ise ölü örtü ya da toprak
ta birikebilmektedir. Ancak, ağaç var-
lığının azalması, ölü örtü ve toprak-
lardaki  organik karbonun hızlı bir
şekilde ayrışması ya da kullanım de-
ğişikliği  ile karbon tekrar  atmosfere
dönmektedir. Ülkemiz de heer yıl
düzenli olarak Sera Gazları Ulusal
Envanter Raporu  hazırlanmakta ve
Birleşmi Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına
gönderilmektedir. 

ULUSLARARASI 
SÖZLEŞME

Türkiye ekosistemler ve biyolo-
jik çeşitlilikle ilgili çok sayıda
uluslararası sözleşmeye taraf-

tır.Bu sözleşmelerden bir kısmı doğ-
rudan bir kısmı ise dolaylı olarak
biyolojik çeşitlilik  ve ekosistemlerle
ilgilidir.
Ayrıca Türkiye ,AB ile adaylık mü-
zakerelerini yürüttüğü için AB mev-
zuatı’nda yer alan biyoçeşitlilikle
ilgili direktif, tüzük ve kararlara da
uyması gerekmektedir.
Türlerin korunması ile ilgili olarak
1956 yılında kabul edilen ve Paris
Sözleşmesi  olarak bilinen “Kuşların
Himayesine  Dair Milletlerarası Söz-
leşme” biyolojik çeşitlilikle ilgili mi-
henk taşıdır.Diğer bir mihenk taşı
da, 1971 yılında İran’ın Ramsar şeh-
rinde imzalanan ve bu nedenle de
Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen
“Özellkle Su Kuşları Yaşama Alanı
Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Sözleşmesidir.

2 nci Dünya Savaşı’ndan sonra or-
taya çıkan başta hava kirliliği ve asit
yağışlar olmak üzere çevre sorunla-
rının ekosistemleri olumsuz etkile-
meye başlaması çözüm arayışlarına

yol açmıştır. 
1972 Yılında Stockholm’’de düzenle-
nen BM İnsan Çevresi Konferansı
çevre konusunda ilk adım olarak
kabul edilmektedir.

1976 Yılında imzalanan Barselona
Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait
protokollerde hem hava kirliliğin
önlenmesi hem de biyolojik çeşitlili-
ğin yok olmasının önlenmesi ile il-
gili hükümlerde bulunmaktadır.
1979 Yılında imzalanan Bern Sözleş-
mesi de yaban hayatının ve doğal
yaşamın korunması ile ilgili oldukça
önemli bir sözleşmedir.
Çevre sorunları ile ilgili olarak gü-
nümüze kadar ki en önemli toplantı
sayılan  ve 1992 yılında Riode Janei-
ro’da  toplanan BM Çevre  ve  Kal-
kinma Konferansında  alınan
kararlarda sürdürülebilir kalkın-
maya çok sayıda atıf bulunmakta-
dır.Kısacası,Rio Zirvesi olarak da
blinen toplantı da Gündem 21 ile
Rio Bildirgesi ve Ormancılık Pren-
sipleri oluşturulmuş,aynı zamanda
İklim Değişikliği Çerceve Sözleş-
mesi,Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
ve Çölleşme ile Mücadele Sözleş-
mesi imzaya açılmıştır. Bu üç sözleş-
meye Rio Sözleşmeleri
denilmektedir.

Türkiye’de korunan alanlarla ilgili kanunlar
ve bu alanlardaki korunan kategorileri

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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İlhan ŞAKİROĞLU

TİcAReTTe 
AhLAKSızLıK

Peygamber Efendimiz (SAV)
dediği gibi rızkın 10’da 9’u
ticarettedir. Ama gel gelelim

zamanın insanoğlu konuyu farklı
algılamış olacak ki son zamanlarda
şahit olduğumuz olaylar bizleri çok
derinden üzmekte. Ticaret, “satma”
(ihracat) ve “satın alma” (ithalat)
gibi iki temel faaliyete dayanır.
Bunlardan birinci faaliyette malın
arzı, ikinci faaliyette de talebi söz
konusudur. Eskiden ticaretin ne
kadar şeffaf adil ve dürüstçe yapıl-
dığını büyüklerimizden hep dinli-
yor ve yaşıyorduk.  Günümüzde ise
ticaret anlayışı çok daha farklı.
Adil olmayan yollarla yürütülmeye
çalışılması tabi üzücü bir durum.

Birkaç örnekle konuyu özetlemeye
çalışacağım. Malum bu günlerde
dünya genelinde COVİD 19 salgı-
nından dolayı Sağlık sektörü her
zamankinden daha fazla önem arz
ediyor.

Tabi böyle bir durumumda olayın
ticaret ayağında bazı fırsatçıların
iştahını kabarttığını görmüyor deği-
liz. Malum bu günlerde Cerrahi
Önlük, Cerrahi Tulum, Eldiven,
Maske gibi sağlık sektörünün ihti-
yacı duyulan lokomotif ürünler
oldukça revaçta. Talep edilen bu
ürünler üreticiden tüketiciye gelene
kadar çok zorlu bir yol kat ediyor.
Maalesef bu yolculuğun zor kısmı-
nı oluşturanlar ise amatör komis-
yoncu ve kendileri broker olarak
tanımlayan kişiler. Üreticiden çıkan
malın üzerine fahiş kar marjı koya-
rak hiçbir zahmete girmeden para
kazanmanın peşinde olan bu fırsat-
çı kişiler yüzünden tüketiciye inti-
kal etmesi gereken mal bir türlü
ulaşamıyor. Bu yüzden mağdur
duruma düşen tüketiciler oluyor.
Yetkililerin acilen bu amatör ve fır-
satçı diye hitap ettiğimiz komis-
yoncu ve iş takipçilerine el koyma-
sı gerekiyor ki ticaret ve ihracat
daha sağlıklı ve verimli olabilsin.
Burada tabi kurumsal ve profesyo-
nel olarak bu işi yapanları tenzih
ediyoruz. Yaşadığım bir örnekle
konuyu özetlemek istiyorum. Söz
konusu sağlık sektörü olunca bu
gümlerde yaşadığım bir olayı pay-
laşmak isterim. Geçen gün bir dış
ticaret firması Ateş Ölçer getirdiği-
ni duyurdu. Bu ürünün fiyatı bel-
liydi. Tüketiciye ulaştıracakları
fiyat makul bir fiyat iken, bir anda
ürünler kapatılıp fahiş bir fiyatla
tüketiciye sunulmaya başlandı.
Bahsi geçen fırsatçılar ürüne biçi-
len fiyatın üzeri bir kaç dolar daha
koyup piyasaya arz etmeye çalıştı-
lar. Sonuçta vatandaşa ulaştığında
maalesef çok farklı bir fiyat ortaya
çıktı.
Bu çirkin ve üzücü sonuç.
Kendilerini Tekel olarak yansıtma-
ya çalışanlara birilerinin acilen dur
demesi gerekiyor. Keza diğer ürün-
lerde de aynı sorunlar yaşanmakta
örneğin Maske kumaşı, Cerrahi
önlük kumaşı gibi temel malzeme-
lerde oynanan kara borsa oyunları-
na el atılması gerekiyor. Üretici
üretimini yapmak için hammadde
bulamıyor, ihracatçının müşterisi
hazır ihracatı yapacak malzeme
bulamıyor. Bu durumun tabi ki
Ekonomimizi de olumsuz olarak
etkilediğini görüyoruz. Buna ben-
zer istenmeyen olaylar ve örnekler
son günlerde çok sık karşımıza
çıkıyor. Konu ile ilgili lütfen yetki-
li mercilerin olaylara el atarak
amatör komisyoncular ve iş takip-
çilerine dur diyerek, bu tarz operas-
yonel işlem ve adımları kurumsal
ve profesyonellere yaptırılması
konusunda gerekli adımları atılma-
sını önemle rica ediyoruz.

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

BALKANTÜRKSİAD üyelerinin des-
tekleriyle Ali Osman Sönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi’nde üretilen 20 bin adet tıbbi mas-
keyi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıl-
mak üzere Bulgaristan’ın Razgrad iline
bağlı Kubrat Belediyesi’ne gönderdi.
Maskeler, Balkan Rumeli Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİ-
AD) Başkanı Berat Tunakan ve Bursa İl
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
tarafından, Bulgaristan’ın Bursa
Konsolosu Veselin Bojilov ve Bulgaristan
Bursa Ticaret Ataşesi Aleksandar
Aleksandrov’a teslim edildi. www.time-
balkan.com sitesinin haberine göre; BAL-
KANTÜRKSİAD Başkan Vekili Fatih
Şakir, Sayman Nurettin Göler, Yönetim
Kurulu Üyeleri Murat Yenginer, Osman
Güler, Süleyman Ulusoy ve İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Bülent Altıntaş’ın da katıl-
dığı teslim töreninde konuşan Bursa İl
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyo-
nunda koronavirüs önlemleri kapsamın-
da tüm Türkiye’de olduğu gibi
Bursa’daki okullarda da üretim kapasite-
sinin harekete geçirilerek temizlik ve
dezenfeksiyon ürünleri ile koruyucu mal-
zemelerin üretiminin gerçekleştirildiğini
ifade etti. Dülger, “Hayatımız boyunca
tecrübe etmediğimiz bir süreci hep birlik-
te yaşıyoruz. Bu süreç bize her zamankin-
den daha fazla yardımlaşma ihtiyacını
hatırlattı ve insanı merkeze alan paylaş-
ma algısını oluşturdu. Bu paylaşım da
bunun bir yansıması. BALKANTÜRKSİ-
AD ile meslek liselerimizin gelişimiyle
ilgili pek çok çalışma yürüttük. Aslında
şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışma-
ların neticesi bir ürüne dönüştü. O ürün,
derneğe üye olan iş insanlarının destek ve
katkılarıyla Balkanlara yardım olarak
gönderildi. Buna bizim de öğretmen ve
öğrencilerimizle birlikte katkı sunmamız
büyük bir onur” şeklinde konuştu.

BALKANTÜRKSİAD’ın 
eli Bulgaristan’a 

uzanıyor

TMBH koordinasyon 
toplantısı düzenledi
Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Milletvekili adayları Tahsin İbrahim ve Furkan Çako seçim
bölgelerindeki çalışmaların korona virüsü önleme protokolleri kapsamında devam etmesi
için alınacak olan önlemler ve atılacak olan adımlar hakkında parti yetkililerine bilgi sundu
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Milli Birlik Hareketi
(TMBH), Genel Başkanı
Erdoğan Saraç başkanlı-

ğında koordinasyon toplantısı
düzenledi. Koordinasyon top-
lantısında, TMBH Milletvekili
adayları Tahsin İbrahim ve
Furkan Çako seçim bölgelerin-
deki çalışmaların korona virüsü
önleme protokolleri kapsamın-
da devam etmesi için alınacak
olan önlemler ve atılacak olan
adımlar hakkında parti yetkili-
lerine bilgi sundu. Toplantıda
ayrıca TMBH’nin ramazan
ayında Türkiye’deki hayırsever-
lerin ve partinin destekleriyle
düzenlemiş olduğu yardım faa-
liyetleri ele alındı. www.time-
balkan.com’un haberine göre;

TMBH Milletvekili adayları
Tahsin İbrahim ve Furkan Çako
seçim bölgelerindeki çalışmala-
rın korona virüsü önleme proto-
kolleri kapsamında devam
etmesi için alınacak olan önlem-
ler ve atılacak olan adımlar hak-
kında parti yetkililerine bilgi
sundu. Toplantıda ayrıca
TMBH’nin ramazan ayında
Türkiye’deki hayırseverlerin ve
partinin destekleriyle düzenle-
miş olduğu yardım faaliyetleri
ele alındı. Toplantı kapsamında
özellikle önümüzdeki dönemde
düzenlenecek olan seçimlerle
ilgili olarak alternatif seçim
tarihleri üzerinde değerlendir-
melerde bulunuldu. Özellikle
Kuzey Makedonya’nın dört bir
yanından TMBH’ye üye olmak
için gelen taleplerin karşılanma-
sı konusu görüşüldü.

Ankara’da "Balkanlar’da 
Ortak Mirasımız" paneli

Bosna’da Bilge Kral’ın partisi SDA 30 yaşında

Karadağ'da korona vakası kalmadı

ANKARA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Karadeniz Vakfı ve
Karadeniz Stratejik
Araştırmalar

Merkezi (KASAM),
"Balkanlar'da Ortak
Mirasımız" başlıklı online
panel
düzenledi. KASAM'ın
YouTube kanalından
düzenlenen, Fatih Sultan
Mehmet Vakıf
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zekeriya Kurşun'un
moderatörlüğünü yaptığı
programa, Kuzey
Makedonya Anayasa
Mahkemesi Başkanı Salih
Murat katıldı. Kurşun,
Balkanlar’daki ortak
mirasın bir "arşiv" değil
"yeniden yaşanacak" bir
miras olarak görülmesi
gerektiğini belirtti. "Biz

Anadolu'da kaybettiğimiz
birçok özelliği
Balkanlarda görebiliyo-
ruz. Dolayısıyla bu ileti-
şim ve turizm gibi faali-
yetler bizi cezbediyor.
Üsküp'te bir kahve içmek
burada yıllarca anlatılacak
bir hatıraya dönüşebiliyor.
Bu bir özlemin sonucu."
diyen Kurşun, Türklerin
de Balkanlardaki mezar
taşlarını okuyabilmesi
gerektiğini
anlattı. Kurşun, kaynakla-
rın aktif kullanılması için
vakıfların daha farklı
şekilde desteklenebilece-
ğini aktardı.

İNSAN ODAKLI

Salih Murat, Balkanlar’da
yapılan bütün eserlerin ve
çalışmaların insan odaklı
olduğunu vurgulayarak
şu değerlendirmede

bulundu:  "Bizim insan
odaklı bir medeniyetimiz
var. Biz bununla övünü-
yoruz. Balkanlarda yaptı-
ğımız bütün çalışmalar,
her şey insan odaklıdır.
Balkanlarda her bir taşın
altında bizim eserimiz
var. Gönül köprüsü kur-
muşuz. İnsanların birbiri-
ne yaklaşmasına vesile
olmuşuz. Medeniyeti taşı-
mışız bu kültüre." Murat,
Balkanlar’daki Türk varlı-
ğını "Doğu medeniyetini
Batı medeniyetiyle Tuna
boylarında birleştiren bir
unsur" olarak gördüğünü
belirterek "Biz Rumeli'de
hiçbir zaman arşiv olma-
dık. Biz canlı bir varlığız,
biz Osmanlı'nın ya da
devamının canlı arşivleri-
yiz. İnşallah medeniyeti
de burada yaşatmaya
gayret edeceğiz." ifadeleri-
ni kullandı.  Balkanlarda

dost bir devlet arandığın-
da ilk başta Türkiye'nin
akla geldiğini aktaran
Murat, Rumeli'nin
Osmanlıdan sonra
Balkanlarda mecelleyi 20
yıl yaşattığını vurgula-
dı.  Örf ve adet gibi değer-
lerin önemine değinen
Murat, "Yedeğimiz yok
bizim. Bu değerlerimizi
asla kimseye vermiyoruz.
Bu değerler bizim özü-
müz. Bu değerlere ne
pahasına olursa
olsun sahip çıkma mecbu-
riyetindeyiz." dedi.Murat,
Bosna Hersek'teki Sokullu
Mehmet Paşa ve
Üsküp'teki Taş Köprü gibi
çok sayıda eserin, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ve Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) gibi
kurumlar aracılığıyla res-
tore edilerek halka sunul-
duğunu söyledi. Kuzey
Makedonya'nın son yıllar-
daki gelişimine dikkati
çeken Murat, "Şu anda
Makedonya, diğer Balkan
ve Avrupa devletlerine
örnek bir devlet olabilir."
diye konuştu. 
Türklerin Kuzey
Makedonya'da azınlık sta-
tüsünde olmadığına ve
Anayasa'nın giriş metnin-
de yer aldığına dikkati
çeken Murat, orada yaşa-
yan bütün milletlerin, bu
devletin kurucuları gibi
olduğunu
vurguladı. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’in mer-
hum Cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç’in

önderliğinde kurulan
Demokratik Eylem Partisi

(SDA), 30’uncu yaşını kutlu-
yor. SDA Genel Başkanı
Bakir İzetbegoviç, yaptığı
yazılı açıklamada, partinin
30 yıldır Boşnakların varlığı,
Bosna Hersek’in egemenliği,
özgürlüğü, demokrasisi ve
refahı için mücadele verdiği-

nin altını çizerek, “Bu anlam-
lı yıl dönümünü yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle buruk kutlu-
yoruz. Yıldönümü törenimi-
zi şartlar iyileştiğinde eylül-
de yapmayı planlıyoruz.”
dedi. www.timebalkan.com

sitesinden alınan bilgilere
göre: SDA’nın kurulduğu
günden bu yana ülke yöneti-
minde önemli rol oynadığını
da belirten İzetbegoviç, tarihi
bir misyon edinen SDA’nın
çalışmalarına tüm gücüyle
devam edeceğini vurguladı.

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa'da yeni tip
korona virüs
(Kovid-19) salgını-

nın en son ulaştığı
ülke Karadağ'da aktif vaka
kalmadığı bildirildi.
Başkent Podgoritsa’da
bulunan Karadağ Sağlık
Enstitüsü’nden yapılan

açıklamada, ülkede yeni
vakanın tespit edilmediği
belirtilerek, "Karadağ'da
aktif Kovid-19 vakası kal-
mamıştır. İlk vakanın tespit
edilmesinden 68 gün sonra

son yeni tip korona virüs
hastamız da taburcu edil-
miştir" ifadelerine yer veril-
di. Karadağ'da vaka sayısı
324 olarak açıklanmış, 9
kişi hayatını kaybetmişti.

Kuzey Makedonya 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Saih Murat
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CumartesiYemek Köşesi...

Sevgili dostlar,

Yenilikte her zaman
hayır vardır. Balkanla-
rın en önemli gazete-

sinde ilk yemek tarifimiz ile
sizlerle buluştuk. Benim ama-
cım sizlere sadece yemek ta-
rifleri vermek değil
unutulmaya yüz tutan Balkan
özellikle Kosova yemek kül-
türü hazinelerini gelecek ne-
sillerimize sağlıklı bir şekilde
aktarmaktır. Ayrıca çok aka-
demik ve bilimsel yazarak ta
sizlerin sıkılmanızı istemem.
En nihayetinde dünyayı keş-
fetmiyoruz. Elimizde ki kül-
türe sahip çıkmak istiyoruz.
Bunu da hep beraber yapaca-
ğımıza inanıyorum. Bu arada
yıllardır hazırlığını yaptığım
Kosova yemek kültür hazine-
lerinin yer alacağı kitabımız
da çok yakında siz Balkan
Günlüğü gazetemizin okurla-
rıyla buluşacak.

n Amerika’nın hamburgeri,
İtalya’nın pizzası, Alman-
ya’nın sosisi var değil mi?

Bakın, Amerikalılar bir ürün
alıyor, o ürünü ulusallaştırı-
yorlar. Ona bir kimlik kazan-
dırıyorlar. Hamburgere
yaptıkları bu. Pizza kadar
kolay bir şey var mı, sizce?

n Hele sosise ne demeli?

Hayatta en önemli fikirler,
basit olanlardır. Fliya’da öyle.
Üç-dört şeyin bileşiminden
oluşuyor. Alengirli değil. Her
ağız tadına hitap edebiliyor.
Ve taze ürünlerden yapılıyor.
Bu çok önemli. Pizza gibi
dondurulmuş malzemeden
değil. Fliya’yı dünya platfor-
muna taşımak istiyorum. Bu
konuda ki çalışmalarımı iler-
leyen zamanlar da sizlerle
paylaşacağım.

Kosova’nın çeşitli yerlerinde
“fulya” veya “fuliya” gibi
isimlerle de anılan Fliya, Ko-
sova’nın yemekleri konu-
sunda en önemli kültür
hazinelerinden biridir. Un, su,
tuz, tereyağı, kaymak ve süt-
ten yapılan enfes bir börektir.
Ancak yapımı oldukça zah-
metli olan Fliya her zaman pi-
şirilemiyor. Sadece özel
günlerde hazırlanıyor. Bu
yemek türü genellikle köy-
lerde bolca vakti ve açık alanı
olanlar tarafından yapılmak-
tadır. Aslında fliya ailece yapı-
lan bir börektir, örneğin
fliyanın pişirildiği ateşi erkek-
ler hazırlar.  Fliya bir bakıma
biz Kosovalıların Balkan göç-
leri sırasında çektiği zahmeti
de temsil ettiği için bizim için
önemlidir. İstanbul Bayram-
paşa, Adapazarı Esentepe ve
Tokat Niksar’da bu lezzeti her
zaman tadabilirsiniz.

MALZEMELER:
* 1kg Genel amaçlı un

* 3_ 4 Su bardağı su

* 2 Tatlı kaşığı tuz

İÇ MALZEMESİ:

* Kaymak (500 gr )

* yoğurt (250 gr)

* Tereyağ (200 gr )

* ½ Bardak sıvıyağ

* 1 Tatlı kaşığı tuz

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

Kosova’nın yemek 
kültür hazinesi; 
FLİYA (FULYA)

HAZIRLANIŞI

Alışılmış pişirme
tekniklerinin aksine, alttan
yanan bir ateşle değil,

pişirildiği tepsinin üstüne kap-
atılan bir saçın verdiği ateşle
pişiriliyor. Odun ateşinin üstünde
ısıtılan saç tepsinin üzerine konu-
luyor ve saç sıcaklığıyla birlikte
alttaki hamuru pişiriyor. Yaklaşık
dört saatte pişirilen fliya, genel-
likle yoğurtlu biber turşusu, Ajvar
gibi nefis soslarla birlikte servis
edilir. İsteğe bağlı olarak bal ile
de yenilebilinir. Benim favorim ne

biber turşusu nede sos, sade
Fliya yemek. 
Öncelikle unumuzu karıştırma
kabımıza eleyelim, tuzumuzu ve
suyumuzu ekleyerek, akıcı bir
hamur elde edelim, iyice
pürüzsüz bir kıvam alana dek çır-
palım. Tepsimizin her tarafını,
tere yağ ile yağlayalım, fo-
toğraflarda da görüldüğü gibi,
ince şeritler halinde, tepsimize bir
kaşık yardımı ile dökelim, güneş
ya da çiçek şeklinde dökmeye
çalışalım, dikkat etmemiz

gereken şeritleri olabildiğince
ince dökmemiz. Bu arada iç
malzememizi hazırlayalım, kay-
mağımızı, yoğurdumuzu ve tuzu-
muzu bir kasenin içerisinde
güzelce karıştıralım ve bir kenara
alalım, tepsimizi kontrol edelim
ve gerekiyorsa çevirelim, ilk katı
pişen tepsimizi ateşten alalım ve
vakit kaybetmeden pişen şeritler-
imizin üzerine tereyağ sürelim,
sadece hamurlu kısımlar
yağlanacak ve yoğurtlu krema
karışımımızı da aynı tereyağ gibi

sadece hamurlu kısıma, her
tarafına olmak üzere sürelim,
şimdi tekrar hamurumuzu alalım
ve bu kez, açıkta kalan kısımlara
hamur döşeyelim, her katı ola-
bildiğince ince bir tabaka halinde
döşemeye özen gösterelim, ve
tepsimizi tekrar üstü közle dolu
olan saçla kapatalım bu işlemi
20-25 kere tekrarlayalım.

Şimdiden afiyet osun.

Sağlıkla ve Afiyetle,

Hakkı KORKMAZ




