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TÜRKİYESİZ BALKANLAR
BALKANSIZ TÜRKİYE

OLMAZ  

¥ kervan, “Kosova’da yaşayan Türk
topluluğunu göz önünde bulundurarak
var olan anayasal ve yasal haklarımızın
korunmasını savunarak adımlarımızı ata-
cağız ve nihai şekilde Kosova’nın
statüsünün sonlanmasında  Kosova
Türkleri’nin temsilcileri ve Kosova
Demokratik Türk Partisi olarak gerekeni
yapacağız.” dedi. Türkiye ile Kosova
arasındaki var olan sıkı ve güçlü iş birliği-
ni daha da ileriye taşımayı hedeflediğinin
altını çizen Kervan,
"Kosova hükümeti
de bunun bil-
incindedir. Bu
doğrultuda ilişkiler-
imizi en iyi şekilde
en üst seviyede
tekrar devam
ettirmek ve daha da
güçlendirmek için
varız" dedi. n 4’te

‘Türkler Kosova’nın
yapıcı unsurlarıdır’
Kosova'nın Türk kökenli yeni Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan,

yapıcı unsur olan Kosova Türkleri’nin, her zaman oluğu gibi ülkelerinin
kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi

TİKA desTeğİyle
mAsKe üreTTİler…
¥ türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA)
desteğiyle yeni tip korona
virüsle mücadele kap-

samında Bosna Hersek'teki
sağlık çalışanlarına dağıtıl-
mak üzere üç boyutlu (3D)
yazıcıyla siperli maske
üretildi. n 2’de

Bulgaristan-Sırbistan
altyapı kardeşliği…

Bulgaristan’da şehit
Türk diplomat anıldı

¥ Bulgarıstan Başbakanı Boyko
Borisov’un davetlisi olarak ülkeye
günü birlik ziyaret gerçekleştiren
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic,  resmi törenle karşılandı.
Borisov ile Vucic, Bulgaristan’da
yapım çalışmaları süren Sofya’yı
Belgrad’a bağlayacak Avrupa
Otoyolu ve Bulgaristan’da "Balkan
Akımı" olarak adlandırılan 474 kilo-
metrelik doğal gaz boru hattı yapım
çalışmalarını teftiş etti. n 7’de

¥ Bulgaristan’ın Burgaz şehrin-
de 1982'de ASALA terör örgütünün
şehit ettiği Türk diplomat Bora
Süelkan’ın Türkiye’nin Burgaz
Başkonsolosluğundaki anıtı önünde
anma töreni düzenlendi.  n 5’te

Yunanistan’da turizm
çalışanlarının öfkesi
¥ Mücadeleci İşçi
Cephesi’nin çağrısıyla
Çalışma Bakanlığı önün-
de bir araya gelen yakla-
şık 200 kişi, hükümetten,
sektörlerindeki işsizlik ve
maaş kesintilerine karşı

önlem almasını istedi.
Çalışma Bakanlığı’nın
girişindeki duvara
''Çünkü biz 400 Euro ile
yaşayamıyoruz'' yazan
göstericiler, daha sonra
Turizm Bakanlığı’na yürü-

dü. Polisin olaya müdaha-
le etmemesi dikkati
çekerken Theoharis, bina
içinde yaklaşık 1 saat
kalan çalışanlardan bir
heyeti kabul ederek
taleplerini dinledi.  n 3’te

Zagreb’de ırkçılık
karşıtı gösteri vardı
¥ Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de, ABD'de siyahi George
Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşa-
mını yitirmesi ve ırkçılık ile polis
şiddetine dikkati çekmek için gös-
teri düzenlendi.  Başkentteki
Zagreb Meydanı'nda toplanan
kalabalık, ABD'de başlatılan
"Siyahilerin Hayatı Değerlidir hare-
ketine destek verdi.  n 5’te
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Mübadele tanığı
Kur'an-ı Kerim 
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye ile Yunanistan ara-
sında 30 Ocak 1923'te imza-
lanan sözleşme ile

öngörülen mübadele kapsamında
ülkeye gelenlerin getirdiği 30 cüz-
den oluşan 110 yıllık Kur'an-ı
Kerim, İzmir'in Urla ilçesinde ko-
ruma altına alındı. Sanat tarihçisi
Neval Konuk Halaçoğlu, eşiyle zi-
yaret ettiği Kapan Camisi'nin ki-
taplığında tespit ettiği Kur'an'ın
bir tarihi eser niteliğinde oldu-
ğunu fark etti. Bir kutu içinde 30
cüzden oluşan Kur'an-ı Kerim'i,
Urla Müftüsü Ali Canbolat’a tes-
lim eden Halaçoğlu, deri ciltli
Kur'an'ın 110 yıllık olduğunu be-
lirtti. Neval Konuk Halaçoğlu,
Kuran'ın Selanik’te arkeoloji mü-
zesi olarak kullanılan ve 1903 yı-
lında 2. Abdülhamit tarafından
inşa ettirilen Hamidiye Camisi'ne
ait olduğunu belirlediklerini ve
göçmenler tarafında Türkiye’ye
getirildiğini tahmin ettiklerini
ifade etti. 

‘ZOR ŞARTLAR’

Halaçoğlu, bir kutu içerisindeki
Kur'an'ın o günün zor şartlarına
rağmen Türkiye’ye getirilmesinin
anlamlı olduğunu vurgulayarak,
şu değerlendirmede bulundu: 
"Mübadelede insanlar tüm malla-
rını evlerini ve eşyalarını geride
bırakmışlar. O günün şartlarında
büyük zorluklarla dönüş yapmış-
lar. Fakat orada bu Kur'an-ı Ke-

rim'e sahip çıkıp uzun ve meşak-
katli yoldan getirmeleri, sonra-
sında da bir camiye teslim
etmeleri çok önemli. Ahşap kutu-
nun ön yüzünde 'Selanik Düyun-
u Umumiye Nazırı Ahmed
Nedim Bey tarafından ihada edil-
miştir' yazıyor. Her cüzün ilk say-
fasında da 'Harputlu Abdü'l
Fettah merhumun namına Hami-
diye Cami-i Şerifi’ne vakfıdır. Mu-
harrem'ül haram sene 1320' yazısı
bulunuyor. Dolayısıyla bu eserin
nereye ait olduğu kesin olarak
belli."

MÜSLÜMANLAR 
KALMIŞTI

Müslümanların mübadele döne-
minde gemileri beklerken uzun
süre Selanik'teki Hamidiye Cami-
si'nde kaldığını anımsatan Neval
Konuk Halaçoğlu, kutunun çok
iyi saklandığını, kim tarafından
camiye bırakıldığının ise bilinme-
diğini dile getirdi. Halaçoğlu, kül-
tür varlığı Kur’an-ı Kerim'in
Urla’da yapılması planlanan kent
müzesinde saklanmasını arzula-
dığını sözlerine ekledi.

Urla Müftüsü Ali Canbolat ise il-
çedeki camide böyle nadide bir
eserin bulunmasının önemine de-
ğindi. O dönemde insanların mal-
larından vazgeçmelerine rağmen
kutsal kitaplarına sahip çıktığına
dikkati çeken Canbolat, "30 cüz-
den oluşan ve o tarihe ait Kur'an-ı
Kerim'in Urla'da bulunması bizim
için çok önemli. Tarihimize sahip
çıkarsak tarih bize her zaman ışık
tutacaktır.  Duyarlı davranışından
ve değerli araştırmalarından do-
layı da Neval hanıma teşekkür
ediyorum" ifadesini kullandı. AA)

Selanik’ten 97 yıl önce mübadeleyle  göç eden muhacirler ta-
rafından getirilen asırlık Kur'an-ı Kerim, Urla’da korunuyorTİka desteğiyle

maske ürettiler…
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı’nın (TİKA)

desteğiyle yeni tip korona
virüsle mücadele kapsa-
mında Bosna Hersek'teki
sağlık çalışanlarına da-
ğıtılmak üzere üç
boyutlu (3D)
yazıcıyla si-
perli maske
üretildi.
TİKA'dan
yapılan
açıkla-
maya
göre,
Uluslar-
arası Sa-
raybosna
Üniversitesi
(IUS) iş birliğinde
hayata geçirilen proje
kapsamında, 3D yazıcı ve
sarf malzeme temin edile-
rek 500 adet siperli maske
üretilirken, bu maskeler ül-
kedeki sağlık kurumlarına
ve diğer ortaklara dağıtıldı.
Zenica-Doboj Kantonu Aile
Hekimleri Derneği Başkanı
Dr. Larisa Gavran, koru-
yucu ekipmana büyük ihti-
yaç duyulduğunu belirterek

TİKA tarafından sağlanan
bu destekle çok sayıda sağ-
lık çalışanının çalışma şart-
larının iyileştirileceğini
ifade etti. IUS laboratuvar
çalışanı Ammar Hodza da
salgınla mücadelede yeni
teknolojileri kullanarak
Bosna Hersek'e katkı sağla-
maktan son derece mutlu

olduklarını belirtti.
Kovid-19 öncesi

dönemde,
Mesleki Eği-

tim ve İs-
tihdamı
Arttırma
Programı
(MESİP)
kapsa-
mında,

Bosna
Hersek ve

diğer ülke-
lerde TİKA ta-

rafından
gerçekleştirilen "Temel 3D

Modelleme ve 3D Yazıcı",
"İleri Düzey 3D Modelleme
ve 3D Yazıcı ile Endüstriyel
Çözümler" eğitimlerine bir-
çok genç katılmıştı. Eğitim-
lere katılan çok sayıda
Bosna Hersekli genç de
ürettikleri siperli maske-
lerle, ülkelerinin Kovid-19
salgını ile mücadelesine
destek oluyor. (AA)

Balkan Günlüğü
İstanbul yeni havalimanı
kütüphanesine geri döndü
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Salgın nedeniyle bir
süredir yer almadığı-
mız İstanbul yeni ha-

valimanı kütüphanesine
geri dönüş yaptık. Yaşa-
mın normale dönmesiyle
birlikte Balkan Günlüğü
gazetesi, havalimanı kü-
tüphanesinde yerini aldı.
İstanbul yeni havalimanı
yurt içi giriş kapısından
girdiğinizde sizi kütüp-

hane içinde Balkan Gün-
lüğü gazetesi karşılayacak.
Yolcuların ücretsiz hizmet
aldığı bu kütüphane, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımı-
zın havalimanındaki şirin
ve güzel bir hizmet nok-
tası. Yolcular burada ücret-
siz olarak kitapları ödünç
alıp okuyabiliyor. İsteyen
yolcular da Balkan Gün-
lüğü gazetemizi okuyup,
Balkanlar’daki gelişmeleri
takip edebiliyor. İstanbul
yeni havalimanı kütüpha-

nesi sosyal medyada,
tweet hesabından açıldı-
ğını ve tekrar hizmet ver-
diğini şair Sezai
Karakoç’un  “Umutsuzluk
yok, gün gelir gül de açar,
bülbül de öter” mısrala-
rıyla duyurdu. İstanbul
yeni havalimanından yol-
culuk yapacak vatandaşla-
rımıza, bu kütüphaneyi
mutlaka ziyaret etmelerini
öneriyoruz. Sizi orada Bal-
kanların güzel haberleri
karşılayacak.

Y.E.E’nin fotoğraf yarışması sonuçlandı
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından
Bosna Hersek gene-

linde düzenlenen "Bosna'da
Ramazan" konulu fotoğraf
yarışmasının kazananları
belli oldu. Mostar Yunus
Emre Enstitüsü’nden yapı-
lan açıklamada, Balkan-
lar’da İslam kültürünü
temsil eden en önemli ülke-
lerden biri olan Bosna Her-
sek'te, ramazan ayı
vesilesiyle gerçekleşen fo-
toğraf yarışmasının büyük
ilgi gördüğü belirtildi. Sos-

yal medyada 300 binden
fazla etkileşim alan yarış-
maya 110 fotoğrafın katıl-
dığı vurgulanan
açıklamada, en iyi 10 fotoğ-
rafın jüri tarafından, kaza-
nan ilk 5 fotoğrafın
ise sosyal
medya kul-
lanıcıları-
nın
oylarıyla
belirlen-
diği bil-
dirildi.
Buna
göre, yarış-
mada birinci-
liği Vogosca'dan

Sara Duvnjak iftarı bekleyen
yaşlı bir çifti çektiği fotoğ-
rafla kazanırken, Mos-
tar'dan Emsed Ljeljak'ın,
tarihi Mostar Köprüsü'nün
altında iftarı Kur'an okuya-

rak bekleyen bir çifti
fotoğrafladığı

kare ikinci
oldu. Butu-
rovic Pol-
je'den
Irma Lipo-
vac'ın iftar
öncesi Ne-

retva Nehri
kıyısında çek-

tiği fotoğraf
üçüncü oldu. (AA)
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın başkenti
Atina'da bir grup turizm,
gıda ve otelcilik çalışanı,

sektörlerinin yeni tip korona
virüs önlemlerinden olumsuz
etkilenmesini protesto etmek
amacıyla Turizm Bakanlığı bi-
nasına zorla girdi. Protestocu-
lar, Bakan Haris Theoharis ile
görüşerek taleplerini iletti. Mü-
cadeleci İşçi Cephesinin çağrı-
sıyla Çalışma Bakanlığı
önünde bir araya gelen yakla-
şık 200 kişi, hükümetten, sek-
törlerindeki işsizlik ve maaş
kesintilerine karşı önlem alma-
sını istedi. Çalışma Bakanlı-
ğı’nın girişindeki duvara
''Çünkü biz 400 Euro ile yaşa-
yamıyoruz'' yazan göstericiler,
daha sonra Turizm Bakanlı-
ğı’na yürüdü. Güvenlik görev-
lisinin engellemelerine rağmen
içeriye giren göstericiler, Bakan
Theoharis ile görüşme tale-

binde bulundu. Polisin olaya
müdahale etmemesi dikkati çe-
kerken Theoharis, bina içinde
yaklaşık 1 saat kalan çalışanlar-

dan bir heyeti kabul ederek ta-
leplerini dinledi. Turizm, gıda
ve otelcilik sektörü çalışanları,
28 Mayıs'ta da Çalışma Bakan-

lığı önünde gösteri yapmış, ça-
lışanlardan bazıları Bakanlığa
girmeye çalışınca, polis biber
gazıyla karşılık vermişti. (AA)

Mücadeleci İşçi Cephesi’nin çağrısıyla Çalışma Bakanlığı önünde
bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, hükümetten, sektörlerindeki

işsizlik ve maaş kesintilerine karşı önlem almasını istedi

Yunanistan'da göstericiler 
Turizm Bakanlığı 
binasına zorla girdi

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs sal-
gını nedeniyle Arnavut-
luk ve Karadağ'dan

çıkamayan Türk vatandaşları,
durumun normale dönmesiyle
birlikte Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliği himayesinde özel
seferle yurda dönüyor. Vatan-
daşlar, Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliği Müsteşarı
Muammer Hakan Cengiz ve
büyükelçilik yetkililerinin katı-
lımıyla Tiran Uluslararası Ra-

hibe Teresa Havalimanı'ndan
Türkiye'ye uğurlandı. Türkiye
dönenler arasında bulunan
Halil Önen, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 3 aylık
süre zarfında Kovid-19'dan
kaynaklı sıkıntılardan dışarıya
bile çıkamadıklarını ifade ede-
rek, "Şimdi ise ülkemize dön-
mek nasip oldu. Bunu
sağlayan özellikle konsolosluk
çalışanlarımıza, sayın büyük-
elçimize ve konsolosumuza
ayrı ayrı teşekkür etmek isti-
yorum. Çünkü bu bizim için
çok büyük bir önem taşı-

yordu." dedi. Aylardır ailesiyle
doğru dürüst iletişime geçe-
mediğini söyleyen Önen,
"Şimdi ise onlara kavuşma za-
manı geldi. Bu uçuşu gerçek-
leştiren Air Albania’ya ve
Arnavutluk hükümetine de
ayrı ayrı teşekkür etmek isti-
yorum." şeklinde konuştu.
Diğer bir Türk vatandaşı
Necmi Çetin ise Arnavutluk'a
iş için geldiğini belirterek, "Ko-
ronavirüs yüzünden burada
kaldık. Üç aydır buradayız.
Çalışmamız bitti ve Türkiye’ye
dönüyoruz. Bize buradaki des-

teklerinden dolayı devleti-
mize, konsolosluğumuza te-
şekkür ediyoruz. İşimizi de
bitirdik. Çok şükür dönüyo-
ruz." değerlendirmesinde bu-
lundu. Air Albania havayolu
şirketi uçağıyla gerçekleşen se-
ferde, Arnavutluk ve Kara-
dağ'da geçici olarak ikamet
eden veya çalışan 124 Türk va-
tandaşı bulunuyor. Kovid-19
nedeniyle Arnavutluk, Kosova
ve Kuzey Makedonya'da mah-
sur kalan Türk vatandaşları da
daha önce birkaç grup halinde
yurda getirilmişti. (AA)

TÜRKİYESİZ BALKANLAR 
BALKANSIZ TÜRKİYE 

OLMAZ  

Balkanlar , Avrupa kıtasının gü-
neydoğu kesiminde, Tür-
kiye’nin batısı ve

kuzeybatısında yer alan coğrafi ve
kültürel bölgedir. İçinde onlarca ırk,
din, renk ve milletin olduğu 80 mil-
yonluk bir yarım ada.
Bölge için son yıllarda kökeni Türkçe
olan Balkan yerine Güneydoğu Av-
rupa (SEE-South East Europe) terimi
de kullanılıyor. Balkan kelimesi, Av-
rupalı tarafından beğenilmeyerek
Güney Doğu Avrupa terimi kullanıl-
maya başlanmıştır. İlginçtir, Kilise,
katedral, Türk düşmanlığını gösteren
heykeller dikilerek Türklük ve İslam
silinmeye çalışılıyor. Kendisi de bir
Balkanlı olan milli şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’un bir şiirinde dediği gibi
“Sahipsiz olan memleketin batması
haktır; Sen sâhip olursan bu vatan bat-
mayacaktır. “
Osmanlı’ya 600 yıl boyunca ikamet-
gâh olmuş ve yarenlik yapmış Tuna
boyları veya suyun öteki tarafı dediği-
miz Balkanlar Evladı Fatihan’ın
doğum yeridir. Osmanlı öncesinde
Peçenekler, Vardoroitler, Kıpçaklar,
Kumanlar, Avarlar gibi Türk boyla-
rına yüzlerce yıl ev sahipliği yapmış
Balkanlar, son dönemde uyanık Avru-
palıların hokkabazlığı ile Güney
Doğu Avrupa olarak güncellenmeye
çalışılıyor.
Bugün Balkan yarım adasında iki mil-
yona yakın Türk, 10 milyon kadar ak-
raba toplulukları dediğimiz Arnavut,
Boşnak, Pomak, Torbeş kardeşlerimiz
yaşıyor. Buna mukabil Türkiye’de ise
18 Milyon dolaylarında Balkanlardan
göç etmiş Evladı Fatihan torunları
var. Öyle ki Diyarbakır Bismil’den
Trakya, Marmara, Ege. Karadeniz ve
Akdeniz’e kadar her yere ulaşmışlar.

Bazen espri yapıp, Diyarbakır hem
Güney Doğu Anadolu hem Güney
Doğu Avrupa (Balkan) şehridir, diyo-
ruz. Öyle değil mi? Türkiye bir Bal-
kan ülkesi, Diyarbakır da Türkiye’nin
bir şehri olarak Balkan şehridir. Di-
yarbakır Bismil’de Balkan savaşları
döneminden göç edip yerleşen ve ora-
daki demiryolu yapımında emek ver-
miş Balkan göçmeni vatandaşlarımız
var. Aslında Ağrı, Van, Adıyaman,
Adana… Bütün Türkiye Balkandır.
Geçenlerde deprem felaketi yaşayan
Elazığ’ın (El aziz) Sivrice ilçesi, şair
Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre
isimli eserindeki Tuna nehri kıyısında
eskiden Romanya’nın şimdi ise Bul-
garistan’ın toprağı olan Silistre’den
gelip buralara yerleşen Balkan göç-
menlerinin ikamet ettiği yerdir.
Bosna-Hersek’te Sırpların bir günde
8834 Müslüman Boşnak’ı acımasızca
katlettiği ve soykırım uyguladığı
Srebrenica şehri ismini Gümüş’ten
alır ve bir dönem Gümüşhane’den bu-
raya göç edenlerin bu ismi verdiği
söylenir. Makedonya’nın Kumanova
şehri, ismini Kuman Türklerinden
alır. Yine aynı şekilde Bosna’da her
yıl kutlanan meşhur Ayvaz dede şen-
likleri Manisa Akhisar’dan buraya
gelip yerleşen bir Türk aksakallısın-
dan esinlenir. Kosova’nın üçüncü
büyük vilayeti Ferizaj ise ismini yine
Manisa Turgutlu tarafından buraya
göç etmiş Feriz Bey’den alır. Bununla
ilgili ege üniversitesi Kütüphanesinde
çok güzel bir eser vardır. Ferizay’a is-
mini veren Feriz beyin akrabaları hala
Turgutlu’da yaşıyorlar. Türkiye Cum-
huriyeti İstiklal marşının yazarı rah-
metli Mehmet Akif Ersoy’un babası
Kosova’nın İpek şehrindendir. Akif
bir şiirinde şöyle der: “Nerde olsa kar-
şıma çıkıyor kanlı bir ova, Sen misin
yoksa hayalin mi vefasız; Kosova?
Bunu benden duyunuz ben ki evet Ar-
navut’um, Başka bir şey diyemem
işte Perişan yurdum”

Rahmetli dedem Bekir Sait (Bajrami)
Kosova’da doğup büyümüş önemli
bir Arnavut kahramanı idi. Komünist
milliyetçi Sırplara ve TİTO’ya karşı
savaşlar içinde yer aldı. Rahmetli
dedem anlatıyor: “Kosova’da bize siz
nesiniz diye sorarlardı. Biz de Elham-
dülillah Türk’üz, derdik. Çünkü Bal-
kanlarda Müslümanlık Türklük
demekti” Bugün hala Kosova’da, Batı
Trakya’da (Yunanistan) K.Makedon-
ya’da, Bosna’da, Bulgaristan’da, Ro-
manya’da Türkçe konuşuluyor.
Kosova’nın Mamuşa belediyesi resmi
olarak bir Türk belediyesi, K.Make-
donya’nın Merkez Jupa belediyesi
resmi bir Türk belediyesidir. Türkçe
buralarda resmi dildir. Türk bayrağı
dalgalanır. Atatürk’ün babası Ali rıza
efendinin dedeleri Makedonya’nın
Debre yakınlarındaki bu köyü Merkez
Jupa’dandırlar. Annesi Zübeyde
Hanım ise Yunanistan’ın Selanik ili
Langaza (Langada) kasabasındandır.
Kosova’da her milletin bir bayram
günü vardır. Kosova’daki Türklerin
bayram günü 23 Nisan’dır. Koso-

va’da 23 Nisan Türklerin resmi bay-
ramıdır ve tatildir. Aynı şekilde 21
Ocak tarihi de K.Makedonya Türkle-
rinin resmi günü ve bayramıdır.

Türkiye Cumhuriyeti İstiklal marşının
yazarı rahmetli Mehmet Akif Er-
soy’un babası Kosova’nın İpek şeh-
rindendir. Akif bir şiirinde şöyle der:
“Nerde olsa karşıma çıkıyor kanlı bir
ova, Sen misin yoksa hayalin mi vefa-
sız; Kosova? Bunu benden duyunuz
ben ki evet Arnavut’um, Başka bir
şey diyemem işte Perişan yurdum”

Balkan’ın bir Türkçe kelime oldu-
ğunu söylemiştik. Bal ve Kan şek-
linde iki heceden oluşur. Bir yanda
Bal diğer yanda kan. Tam 600 yıl bo-
yunca önce Bal gibi olmuştur ama
sonra adeta Kan kusmuştur. Ne yazık
Türklerin Balkanlardan çekilmesiyle,
bu bölgede milliyetçilik akımları,
Türk düşmanlığı, Ortodoks ve Slav
milliyetçilikleri sürekli kan akmasına
neden olmuştur. Başta Ruslar olmak
üzere Batılı devletlerin fitne ve fesat-
ları sonucu bölgedeki Türk ve Müslü-
man ahali rahat yüzü görmemiştir.

Pek bilinmez, Yıldırım Beyazıt’in,
Moğolların Anadolu istilasında Ti-
mur’a yenilmesinden ve yapılan An-
kara anlaşmasından sonra Osmanlı
Anadolu’dan kısa bir süreliğine tama-
men çekilir ve Balkanlara geçer. O sı-
rada Osmanlı sadece Balkanlarda
vardır, Anadolu’da yoktur. Bugün
bile hala Osmanlı, bir Balkan impara-
torluğu olarak bilinir. Balkanlarda
hemen her noktada bir Türk izi var-
dır. Bugün Sırpça, Boşnakça, Arna-
vutça gibi Balkan dillerinde yüzlerce
Türkçe kelime vardır ve hala kullanı-
lır. Bürek, yastik, kapicik, Islah….

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Atatürk de bir Balkan insanıdır. Sela-
nik’te doğmuş, Makedonya’da askeri
okulda yetişmiştir. Türk tarihine bak-
tığınızda ilk Türkçe sözlüğü (Kamusi
Lugati Türk) Şemsettin Sami’nin
yazdığını görürsünüz. Peki, kimdir
Şemsettin Sami? Diğer ismi Sami
Fraşeri olan Şemsettin Sami, Galata-
saray spor kulübünün kurucularından
Ali Sami Yen’in babasıdır. Arnavut
Fraşeri ailesinin üç çocuğundan biri-
dir. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal
marşının yazarı M.Akif yukarıda da
bahsettiğimiz gibi Arnavut bir baba-
nın oğludur. Osmanlı İmparatorlu-
ğunda 44 vezir Boşnak, 38 vezir
Arnavutlardandır. Cennet mekân Ab-
dülhamid Han’ın en güvendiği ve
saray muhafız komutanı yaptığı İsa
Bolidin Arnavut’tur. Fatih Sultan
Mehmet’in Aydın beyliğinin Osman-
lıya başkaldırması sonucu onlara
karşı düzenlediği savaşta yanında
aynı zamanda kayınçosu olan Sırp
prensi vardır. O tarihte Sırplar birçok
savaşta Osmanlının yanında yer al-
mışlardır.

1912-1913 yıllarındaki Balkan savaş-
larında Rumeli’yi kaybetmeye başla-
rız. Öyle ki; 1453 yılında fethedilen
İstanbul’dan 64 yıl önce, 1389 yı-
lında fethedilen Kosova, Selanik,
Makedonya birer birer gider elimiz-
den. Çok acıklı bir hikâyenin başlan-
gıcıdır aslında. Bugün pasaportla
gidilen ve Yahya Kemal Beyatlı’nın
doğduğu ve şiirine konu olan şehir
Üsküp’ü, Sultan Murad Han’ın uğ-
runa şehit düştüğü ve türbesinin ol-
duğu Kosova’yı, Atatürk’ün doğup
büyüdüğü Selanik’i kaybederiz. Bu
kolay bir şey değildir. Tam 600 yıl
boyunca vatan olan bir yeri kaydedi-
yorsunuz. Bugün dahi birkaç yıl ya-
şadığınız bir evden taşınırken bile
hüzünlenirsiniz. Balkanları kaybe-
dince çok dramatik olaylar yaşanır.
Bunlardan biri de asıl forma rengi
bayrağımızın renkleri Kırmızı –
Beyaz olan Beşiktaş futbol takımı al-
dığı bir kararla Balkanlar tekrar alı-
nana kadar hüzün ve matemin bir
işareti olarak kırmızının yerine Siyahı
kullanmaya başlarlar. Ve renkleri
Siyah –Beyaz olur.

Balkanlarda Türkler, Türkçe, Türk iz-
leri vardır, Türkiye’de Balkanların
kökü vardır. Hatta o yüzden Balkan
kökenli insanlar Türkiye’nin çimen-
tosuyuz derler. Böyle sözlerden konu
açılmışken, Balkan Rumeli insanının
söylediği şu söz de önemlidir: Balkan
göçmenlerinden sağcı da çıkar solcu
da ama devlete asla karşı gelinmez.
Zira Balkanlardan gelenler, vatan
kaybetmenin ne olduğunu ve değerini
çok yakından bilirler. Balkanlar,
Türklerle ateş alır, ışık olur ve ısı
verir. Zengin Kültür hazinesine sahip
olan Balkanların güvencesi Türkler-
dir. Balkansız bir Türkiye, Türkiyesiz
bir Balkan asla düşünülemez.

Arnavutluk ve Karadağ'daki
Türk vatandaşları yurda döndü

BM'den Yunanistan'ın, sığınmacıları
Türkiye'ye "geri itmesine" sert tepki

CENEVRE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK), Yunanis-
tan'ın deniz ve kara sınırından dü-

zensiz göçmen ve sığınmacıları
Türkiye'ye "geri itmesine" tepki gösterdi.
BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Ce-
nevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplan-
tısında, Yunanistan'a geçmek isteyen
insanların "geri itildiğine" dair raporlarda
ciddi artış olduğunu aktardı. Edindikleri
bilgilere göre, Yunan topraklarına ulaştık-
tan sonra bazı grupların Türkiye'ye geri
gönderildiğini ifade eden Baloch, Yunan
makamlarının ülkenin kara ve deniz sı-
nırlarında düzensiz göçmen ve sığınma-
cıları Türkiye tarafına "geri ittiğine" dair
birçok haber çıktığını aktardı. Baloch, Yu-

nanistan hükümetine bu iddialara yöne-
lik soruşturma başlatması çağrısında bu-
lunarak, "BMMYK, bu tür haberlere
ilişkin endişelerini Yunan hükümetiyle
sürekli paylaştı ve medya, sivil toplum
kuruluşları ve doğrudan tanıklıklara da-
yanan iddialar için acil soruşturmalar
başlatılması çağrısında bulundu. Tüm
bunlara rağmen özellikle denizde geri
itilmelere ilişkin haberlerde artış devam
ediyor." dedi. Her ülkenin kendi sınırla-
rını koruma hakkı olduğunu belirten Ba-
loch, "Ancak, mevcut iddialar
Yunanistan'ın uluslararası yükümlülükle-
rine aykırı ve bu insanlar ciddi tehlikelere
maruz bırakılıyor." uyarısında bulundu.
Baloch, Yunanistan'ı uluslararası insan
hakları ve mültecileri koruma standartla-
rına saygı göstermeye davet etti. (AA)
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Kosovalı Türklerin yoğun
olarak yaşadığı ve Türk-
çe'nin resmi dil olduğu

Prizren kentinde korona virüs
salgını nedeniyle 12 Mart tari-
hinde ara verilen eğitim-öğretim
normalleşme kapsamında 3 ay
aradan sonra yeniden başladı. 
Kenteki Emin Duraku İlköğreti
Okulu'ndaki öğrenci ve eğitim-
ciler, salgına karşı sosyal mesafe
ve maske takarak ders başı
yaptı. Demirören Haber Ajan-

sı'na (DHA) konuşan Emin Du-
raku ve İlköğretim Okulu tarih
dersi öğretmeni Fetnan Derviş,
yaklaşık 3 aydan bu yana salgın
nedeniyle eğitime ara verilmek
zorunda kalındığını ancak öğ-
rencilerin derslerinden geri kal-
mamaları için uzaktan eğitimle
de olsa eğitimlerine devam et-
tiklerini söyledi.

okullar 
dezenFekTe edildi

www.haberler.com’a göre; sal-

gının halıhazırda geçmediğine
dikkat çeken Derviş, her türlü
önlemleri aldıklarını ve okulla-
rın dezenfekte edildiğini be-
lirtti. Sosyal mesafenin
uygulandığı sınıflarda öğrenci-
ler de, normal eğitimi özledik-
lerini söyledi. Prizren
Belediyesi Türkçe Eğitim So-
rumlusu Ferdi Kovaç da lise
giriş sınavları ve lise mezuniyet
sınavları öncesi son iki haftalık
bir sürede eğitimin başladığını
ve öğrencilerin dersbaşı yaptık-
larını söyledi.

Kosova'nın Türk kökenli yeni Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan,
yapıcı unsur olan Kosova Türkleri’nin, her zaman oluğu gibi ülkelerinin
kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova, NATO Barış Gü-
cü'nün ülkeye girişi ile
Sırp işgalinden kurtulu-

şunun 21. yılını kutladı. Koso-
va'ya 12 Haziran 1999 tarihinde
40 bin asker ile intikal eden
NATO, ülkeyi Sırp işgalinden
kurtardı. Kosova'nın Sırp işga-
linden kurtuluşunun 21. yıl dö-
nümü nedeniyle başkent
Priştine'nin merkezinde bulu-
nan NATO askerlerinin anıtında
tören düzenlendi. Törene Ko-
sova Meclis Başkanı Vjosa Os-
mani, Türkiye'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar ve
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
ve İtalya Büyükelçileri katıldı.
Meclis Başkanı Osmani ile NA-
TO'nun Kosova'daki Barış Gücü
KFOR komutanı İtalyan General
Michele Risi ile birlikte NATO
anıtına çelenk koydu."Savaşın
tüm kurbanlarını anıyoruz"Mec-
lis Başkanı Vjosa Osmani yaptığı
konuşmada, "Kosova bugün
uluslararası müttefikleri saye-
sinde özgür ve bağımsız bir
ülke. Özgürlük ve hoşgörü de-

ğerlerimiz, barbarlıkla karşı kar-
şıyaydı. Bugün, savaşın tüm
kurbanlarını anıyoruz. Kosova,
savaş zamanında yardıma gelen
tüm müttefiklerine minnettar
olacaktır" ifadelerini
kullandı."Görevimiz henüz bit-
medi"KFOR Komutanı Michele
Risi de Kosova'nın yardımına
koşan tüm ülkelere teşekkür
ederek 200'den fazla KFOR as-
kerinin Kosova'da barış için ha-
yatını kaybettiğini belirtti. Risi,
"Ancak görevimiz henüz bit-
medi. Umutlarımızı ve coşku-
muzu canlı tutmalıyız. Daha iyi
bir Kosova için birlik olmalıyız"
şeklinde konuştu.
Kosova Başbakanı Avdullah

Hoti de NATO anıtını çiçek ko-
yarak kurtuluş sürecinde haya-
tını kaybeden KFOR askerleri
anısına saygı duruşunda bu-
lundu. Priştine merkezindeki
halk kahramanı Zahir Pajazi-
ti'nin anıtına da çiçek koyan
Başbakan Hoti yaptığı açıkla-
mada, "NATO birliklerinin bun-
dan 21 yıl önce Kosova'ya
girdiği günün heyecanını ve
duyguları hatırladığımız zaman
bugünün diğer günlerden daha
özel olduğunu görmekteyiz.
Bugün yaşadığımız özgürlük
adına uluslararası müttefikleri-
mizin bize sunduğu destek için
her daim minnettar olacağız"
dedi. (AA)

Kosova Türkleri ülkelerine 
en iyi hizmeti vermek istiyor

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova meclisinde düzenlenen olağan-
üstü oturumda, Kosova Demokratik
Birliği (LDK) öncülüğündeki koalis-

yon hükümeti güvenoyu aldı. LDK'den Av-
dullah Hoti'nin başbakan seçildiği koalisyon

hükümetinde, Kosova’nın Geleceği için İtti-
fak (AAK), Sosyaldemokrat Girişimi, Sırp
Listesi ve azınlık gruplarının partileri de yer
aldı. Yeni koalisyon hükümeti 120 sandalyeli
mecliste 61 "evet" oyuyla güvenoyu almaya
başardı. Bir önceki koalisyon hükümetinin
parçası olan Kendin Karar Al Hareketi mil-
letvekillerinin katılmadığı meclis oturu-

munda, yeni hükümete meclisten 24 "hayır"
ve bir "çekimser" oy çıktı. Yeni hükümette
Besnik Tahiri, birinci başbakan yardımcısı,
Driton Selmanaj ve Albulena Balaj-Halimi
başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Ko-
sova Demokratik Türk Partisi’nden (KDTP)
Enis Kervan ise Bölgesel Kalkınma Bakanı
olarak kabinedeki tek Türk bakan olarak ye-

rini aldı. Yeni başbakan Avdullah Hoti, mec-
listeki konuşmasında, hükümetin önceliği-
nin "koronavirüs salgını ile mücadele" ve
"salgın sonrası ekonomik kalkınma" olaca-
ğını söyledi. Hoti ayrıca, Avrupa Birliği (AB)
ve ABD iş birliğinde Sırbistan ile diyalogun
ilerletilmesi gibi konulara önem verecekle-
rini vurguladı. (AA)

Eğitim-öğretim normalleşiyor…

Yeni koalisyon hükümeti meclisten güvenoyu aldı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın Türk kökenli
yeni Bölgesel Kalkınma
Bakanı Enis Kervan, ya-

pıcı unsur olan Kosova Türk-
leri’nin, her zaman oluğu gibi
ülkelerinin kalkınmasına katkı
sağlamak için çalışmaya devam
edeceğini söyledi. Kosova De-
mokratik Birliği (LDK) partisi
önderliğinde 3 Haziran’da ku-
rulan kabinede,  Kosova Demo-
kratik Türk Partisini (KDTP)
temsilen Bölgesel Kalkınma Ba-
kanlığına getirilen Kervan, ikili
ilişkiler, bölgedeki Türk top-
lumu ve Türkiye'nin Koso-
va'daki hizmetleri hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Kervan, Kosova’da yeni kuru-
lan hükümetin önünde yoğun
bir süreç olacağını belirterek
KDTP temsilcilerinin, zamanı
geldiğinde gereken kararlar ne-
ticesinde Kosova'nın çıkarları-
nın en iyi şekilde korunması
için adımlar atacağını söyledi.

Kervan, “Bu çerçevede Ko-
sova’da yaşayan Türk toplulu-
ğunu göz önünde bulundurarak
var olan anayasal ve yasal hak-
larımızın korunmasını savuna-
rak adımlarımızı atacağız ve
nihai şekilde Kosova’nın statü-
sünün sonlanmasında  Ko-
sova Türkleri’nin temsilcileri
ve Kosova Demokratik Türk
Partisi olarak gerekeni yapaca-
ğız.” dedi. Kosova Türk toplu-
luğunun, bir dönemlik aranın

ardından yeni kurulan hükü-
mette tekrar bakanlık düze-
yinde temsil edildiğinin altını
çizen Kervan, şöyle devam etti:
"(KDTP) Genel Başkanımız Fik-
rim Damka’nın almış olduğu
kararlar ve izlemiş olduğu poli-
tikalar neticesinde belli bir ara-
dan sonra Kosova Türkleri
hükümette yine bakanlıkla tem-
sil edilmektedir. Bizler de bu ba-
kanlık sayesinde hem bölgesel,
ekonomik kalkınma hem de ka-

binede bulunan bir Kosovalı
Türk bakan olarak eğitim, kül-
tür gibi diğer alanlarda da Ko-
sova Türklerinin çıkarlarını
savunacağız. Kosova’nın yapıcı
unsurları olarak da genel an-
lamda Kosova’nın kalkınmasına
da Kosova Türklerini temsil
edenler olarak elimizden geleni
her zaman olduğu gibi yine su-
nacağız."
Türkiye ile Kosova arasındaki
var olan sıkı ve güçlü iş birliğini
daha da ileriye taşımayı hedef-
lediğinin altını çizen Kervan,
"(Kosova'daki Türk toplumu)
Bizler Kosova ve Türkiye ara-
sında gerçekten temelleri sağ-
lam köprü vazifesini
üstlenmekteyiz. Kosova hükü-
meti de bunun bilincindedir. Bu
doğrultuda ilişkilerimizi en iyi
şekilde en üst seviyede tekrar
devam ettirmek ve daha da güç-
lendirmek için varız. İnşallah bu
yönde var olan güzel çalışmala-
rımız ve iş birliğimiz devam
edecektir." dedi.

"Türkiye'nin 
sunmuş olduğu

hizmeTler 
unuTulamaz"

Yeni tip korona virüs salgını dö-
neminde Türkiye’nin Kosova’ya
yaptığı yardımlara işaret eden
Kervan, şöyle devam etti:
"Her zaman olduğu gibi Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin
Kosova Cumhuriyeti’ne her
alanda çok büyük katkıları ol-
muştur, olmaya da devam edi-
yor. Bu son dönemde de
dünyanın karşı karşıya bulun-
duğu bu pandemi döneminde
yine Türkiye, Kosova’ya çok

fazla destek sundu. İster eğitim
alanında ister sağlık
alanında Kosova’da yaşayan
tüm topluluklara ve soydaş
Türk topluluğuna Eğitim Ba-
kanlığı ve diğer kurumlar üze-
rinden (Türkiye'nin) sunmuş
olduğu hizmetler gerçekten
unutulamaz. Kosova'da Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçiliğinin,
burada yer alan TİKA, Yunus
Emre gibi kurumlarının, Türk
askerinin, Maarif okullarının ve
diğer bütün Türkiye kurumları-
nın güçlü şekilde katkıları
devam etmektedir ve bundan
böyle de devam edeceğinden
hiç şüphemiz yoktur."(AA)

Avdullah Hoti

Kosova, Sırp işgalinden 
kurtuluşunun 21. yılını kutladı
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Ahmet GÖKSAN

YAPININ 
SAYGINI

"Ada üzerinde yaşayan her Türk'ün
kendine göre yüklenmek zorunlulu-
ğunda olduğu görevler vardır. Me-
murundan amire, işçiden tüccara hür
insanlar olarak yaşayabilmemizin
imkânlarını aramalıyız. Yan gelip de
'dur bakalım bekleyelim' felsefesine
kendimizi kaptıracak olursak akıbeti-
miz hiç de hayırlı olmaz".1973

Dr.Fazıl KÜÇÜK

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bize Torunlarımızın Emanetidir".

İki ayı aşkın süredir 65 yaş üstün-
deki insanların sokağa çıkmama-
ları konusunda yapılan uyarıları

dikkate aldıkları biliniyor. Alınan
önlemlere karşın bazı aksaklıkların
yaşanması da doğaldır. Gelişmiş ül-
kelerde yaşanan can kayıplarının
yüksek olmasının temelinde sağlık
sistemlerinin özelleştirilmesi bulun-
maktadır. Bu nedenle sistemin yeter-
siz kalması sonrasında da sınıfta da
kalmış oldular. Daha da önemlisi
hastalığın tedavisi konusunda sürü
mantığının egemen olmasını yeğledi-
ler. AB ülkelerindeki can kayıpları-
nın yüksek olmasının temelinde bu
olguların yatmakta olduğu gerçeği
vardır.
İskandinav ülkeleri başta olmak
üzere uygulanan sağlık sistemleri
sonrasında insanların yaşam süresi-
nin uzaması devletlerin sağlık harca-
malarının artmamasına neden oluyor.
Bu ülkelerdeki Sosyal Demokrat Hü-
kümetlerin nerede ise tamamı seçim-
leri kaybettiler. Yeni kurulan
hükümetlerde örneğin İsveç'te yaşlı
bakım evleri piyasa kurallarına göre
yapılandırıldı. Konuya ilişkin olarak
Dagens Nyheter gazetesine konuşan
doktorların gözleri yaşlı bir şekilde
"iyileştirebileceğimiz 60 yaşın üze-
rindeki hastalara bakmamız engel-
lendi ve hastalar gözümüzün önünde
öldü" diye anlattıkları yer alıyor. Ül-
kenin ekonomik durumunun iyi ol-
masına karşın sağlık sistemini
piyasaya bırakması acı sonuçların
yaşanmasına neden oluyor.
Gelişmiş ülke ekonomileri zorlanır-
ken salgının ortalıklardan kalkmasın-
dan sonra yeniden toparlanma için
uzunca bir süreye gereksinim duyu-
lacaktır. Bu arada ciddi kaynak sıkın-
tısının da yaşanacağını düşünüyoruz.
AB ülkeleri başta olmak üzere geliş-
mekte olan ülkelerin Çin'in ekono-
mik baskısı altında kalması şaşırtıcı
olmayacaktır. Ülkelerin bu baskılara
ne kadar süre ile direnebilecekleri
ayrı bir tartışma konusudur.
Bütün dünya ülkelerinin korona virüs
sonrasında geleceğe ilişkin yapı-
lanma konusunda sağlık sistemlerini
yeniden gözden geçirmeleri kaçınıl-
maz olarak karşımızda duruyor.
Bunun ötesine geçerek ekonomilerini
düzlüğe çıkarmaları zaman alacaktır.
Dünyanın getirildiği noktada Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de
bezer çalışmanın içine girmesi şaşır-
tıcı olmayacaktır. Bu güne değin
adeta el yordamı ile çözülmeye çalı-
şılan ve zaman zaman başarılı sonuç-
ların elde edilmesine karşın
önümüzdeki dönemde bu yöntemin
kullanılmamasını gerekli görüyoruz.
Bundan böyle kendi öz kaynakları-
mızın da ciddiyetle ele alınmasını
kaydetmek istiyoruz. Bir örnek ver-
memiz gerekirse vergi sistemimizin
yeniden düzenlenmesi ile kendi ken-
dimize yeteceğimize inanıyoruz. Sık-
lıkla yineliyoruz ki yeni yapı
kurulurken yetişmiş insan gücüne
sahip olduğumuzun da bilinmesini
istiyoruz. Kurulacak olan komitelerle
ülkede aksayan birimleri düzeltmek
için el birliği ile çalışılmasını gerekli
gördüğümüzün altını kalın çizgilerle
çiziyoruz. Bunu başardığımız tak-
dirde kendimize olan saygımızı da
güçlendirerek bizleri tanımayan ülke-
lerin karşısına çıkacağımıza inanıyo-
ruz.
Hiç kimseyi dışlamadan ve birbiri-
mize saygı duyarak devletimizi yeni-
den yapılandırmamız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

ASALA şehidi diplomat 
Bora Süelkan’a anma töreni

ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de, ABD'de si-
yahi George Floyd'un

polis şiddeti sonucu yaşa-
mını yitirmesi ve ırkçılık ile
polis şiddetine dikkati çek-
mek için gösteri düzenlendi.
Başkentteki Zagreb Meyda-
nı'nda toplanan kalabalık,
ABD'de başlatılan "Siyahile-
rin Hayatı Değerlidir (Black
Lives Matter)" hareketine
destek verdi. Yüzlerce kişinin
katıldığı protestoda katılımcı-
lar, ırkçılık ve polis şiddetine
maruz kalan kurbanlarla da-
yanışma göstermek için diz-
lerinin üstüne çöktü, Ülkede
yaşayan siyahilerin de katıl-
dığı protestoda, "siyahilere
şiddete son", "polis şiddetine
son", "şiddeti desteklemeyin"
ve "George Floyd boşuna öl-
medi" gibi dövizler açıldı.
Gösteride Floyd'un son söz-
leri de okundu. (AA)

BURGAZ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın Burgaz
şehrinde 1982'de
ASALA terör örgütü-

nün şehit ettiği Türk diplo-
mat Bora Süelkan’ın
Türkiye’nin Burgaz Başkon-
solosluğundaki anıtı önünde
anma töreni düzenlendi. Tür-
kiye’nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, Sü-
elkan’ın katledilmesini
şiddetle kınayarak, “Teröriz-

min milliyeti, ırkı, cinsiyeti
ve coğrafyası yoktur.” dedi.
Büyükelçi Sekizkök, “Bora
Süelkan, sadece Türk olduğu
için, Burgaz’da Türkiye’yi
temsil ettiği için öldürüldü.”
ifadesini kullandı. Törende,
ASALA gibi birçok terör ör-
gütünün hedef aldığı 40’ı
aşkın Türk diplomatın çeşitli
suikastlarda yaşamlarını yi-
tirdikleri, Süelkan’ın katilleri-
nin ise maalesef hala
yakalanmadığı anımsatıldı.
Türkiye’nin Sofya Büyükleçi-
liği Sosyal İşler Müşaviri

Mehmet Genç de törende
dua okudu. Törene Tür-
kiye’nin Burgaz Başkonso-
losu Senem Güzel ve diğer
diplomatlar da katıldı. Bü-
yükelçi Sekizkök, bölgeye
yaptığı ziyaret kapsamında
Burgaz Belediye Başkanı Di-
mitar Nikolov ve Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Ruen
Belediye Başkanı İsmail Os-
man'la bir araya geldi. Gö-
rüşmelerde yeni tip korona
virüs salgınında iki ülke ara-
sındaki yardımlaşma çalış-
maları ele alındı. (AA)

Irkçılığa Hırvatlar da 
eylemli tepki gösterdi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu
yaşamını yitirmesi ve ırkçılık ile polis şiddetine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

SARAYBOSNA
/BALKAN 
GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek
Güvenlik Ba-
kanı Fahrudin

Radoncic, görevinden
istifa ettiğini açıkladı.
Radoncic, düzenle-
diği basın toplantı-
sında, hükümet
ortakları ile özellikle
göçmen krizinin çö-
zümü ve bazı Pakis-
tan vatandaşı
göçmenlerin sınır dışı
edilmesi noktasında
farklı görüşlere sahip
olduklarını söyledi.
Devlet düzeyindeki
Demokratik Eylem
Partisi (SDA), Hırvat

Demokrat Birliği
(HDZ) ve Bağımsız
Sosyal Demokratlar
Birliği (SNSD) hükü-
metinin daha
uzun süre işlevsel ka-
lamayacağını savu-
nan Radoncic,
hükümetin bu üç
parti arasındaki ilişki-
lerin ''esiri'' olduğu
belirtti. Çin'den satın
alınan solunum cihaz-
ları ile ilgili devam
eden yolsuzluk soruş-
turmasına da değinen
Radoncic, yargıya ya-
pılan baskının kabul
edilemez olduğunu
ve birilerinin bu yol-
suzlukla ilgili hesap
vermesi gerektiğini
dile getirdi. İstifa et-

mesinin gerekçesi ola-
rak Bosna Hersek
içindeki bazı stratejik
konularda farklı si-
yasi yaklaşımlara
sahip olmasını göste-
ren Radoncic, "Sebep-
lerim tamamen
prensiplerimle alakalı.
Herhangi bir kızgın-
lık, gerginlik ya da
polemik söz konusu
değil." dedi. SDA,
HDZ ve SNSD'nin
parlamentoda yeterli
çoğunluğa sahip ol-
duğunu aktaran Ra-
doncic, başkanlığını
yaptığı Daha İyi Gele-
cek Birliğinin (SBB)
artık hükümetin bir
parçası olmadığını
sözlerine ekledi.(AA)

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya
İslam Birliği (Di-
yanet İşleri) yeni

Başkanı Şakir Fetahu, ve-
kaleten bu göreve seçil-
mesinin ardından ilk kez
başkent Üsküp'te bulu-
nan İslam Birliği merke-
zine gelerek, ilk basın
toplantısını düzenledi.
Fetahu, başkanlık görevi-
nin büyük bir sorumlu-
lukla yerine getirmek
adına kendisine emanet
edildiğini söyledi. Bu
görevin değerli ve man-
evi sorumluluğu oldu-
ğunu dile getiren Fetahu,
"Kuzey Makedonya
İslam Birliği, ülkede ve
yurt dışındaki Müslü-
manların dini yaşamını

organize eden tek ku-
rumdur. İslam Birliği faa-
liyetlerini, Kuran'a,
sünnete, kendi tüzüğüne,
hukuki fiiller ve Dini
Topluluk ve Dini Grupla-
rın Yasal Konumu Kanu-
nu'na
dayandırmaktadır." şek-
linde konuştu. Fetahu,
iman ruhunun insana di-
ğerlerine saygı duymayı,
değişiklikleri kabul et-
meyi, toplumun kalkın-
masına yönelik ortak
hedefle iş birlikçi olmayı,
özgürleşmeyi, entegre ol-
mayı öğrettiğini söyleye-
rek, kurumsal
faaliyetlerinin barış, top-
lumsal istikrar, eğitim ve
ahlakın korunması nok-
tasında, genç nesillerin
eğitilmesinde önemli rol
oynadığının altını çizdi.

Kurumsal kültürün bir
kurumun düzgün işle-
mesi için en önemli un-
surlardan biri olduğunu
anlatan Fetahu, bu doğ-
rultuda gelecekte, en üst
dini kurum olan Birliğin
yeniden yapılandırılması
için somut adımlar atıla-
cağını vurguladı. İslam
Birliği'nin tüm diğer ku-
rumlar için referans ola-
rak alınmasını
beklediklerini ve istedik-
lerini kaydeden Fetahu,
"Kurumun beklenen hiz-
metlerin yerine getirilme-
sinde ciddi olacağını ve
barışın, refahın, beraber-
liğin ve dayanışmanın ta-
şıyıcısı rolünü büyük bir
haysiyetle yerine getire-
ceğime inanıyorum." de-
ğerlendirmesinde
bulundu. (AA)

Bosna Hersek’in Güvenlik 
Bakanı Radoncic istifa etti

Fetahu'dan ilk toplantı
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Süheyl ÇOBANOĞLU

DOĞU AKDENİZ 
VE TÜRKİYE

Türkiye, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye,
(KKTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve
(GKRY) Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kıyıdaş

olduğu mevcut siyasi konjonktür açısından oldukça karı-
şık bir coğrafya olan Doğu Akdeniz’in tarih boyunca var
olan stratejik önemi, 2000’li yılların başından itibaren ya-
pılan doğal gaz keşifleriyle bölgenin petrol ve doğalgaz
bakımından zengin kaynaklara sahip olduğunu göster-
miştir.
Dünya tarihindeki yeri ve stratejik önemi büyük olan,
önemli medeniyetlerin yaşadığı Akdeniz, günümüzde de
aynı anlam ve önemini devam ettirmekte, bölge ülkeleri
yanında bölge dışı ülkelerin de güç gösterilerine zemin
oluşturmaktadır.  Barbaros Hayreddin Paşa’nın “Deniz-
lere hakim olan dünyaya hakim olur” sözü ve stratejist
Amiral Alfred T.Mahan “Denizlere hakim olan bir millet
dünyaya hakim olur” ifadesiyle, denizlerin önemini vur-
gulamışlardı.
Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na çıkışı sağlayan
Süveyş Kanalı ile Cebelitarık Boğazı’nın bulunduğu Ak-
deniz, jeostratejik konumunun yanında, politik ve ekono-
mik sonuçları itibarı  ile büyük bir önem taşımaktadır.
Dünya petrol rezervlerinin %57’sini, doğalgaz rezervleri-
nin de yüzde 41’ini barındıran Ortadoğu ile komşu du-
rumdadır.   Dünya ticaretinin önemli bir bölümü bu
bölgede yaşanmakta, Ortadoğuda üretilen petrol ve doğal
gaz, Akdeniz üzerinden Batılı pazarlara sunulmaktadır.

DAYATMALAR

Bu alandaki en büyük sorun Türkiye-KKTC-GKRY-Yu-
nanistan arasında yaşanmaktadır. Uluslararası hukuka ay-
kırı münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları ve
bunları Türkiye’ye kabul ettirmek için Türkiye ile
KKTC’nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge
haklarına tecavüz ederek petrol arama ruhsatları vermek
amacıyla ihaleler açan, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de
münhasır ekonomik bölge ilanı etmesi ve diğer kıyıdaş
ülkelerle bir takım deniz alanlarının sınırlandırılması ile
ilgili antlaşmalar yapması, Doğu Akdeniz’de sorun oluş-
turmaktadır.
GKRY 5 Nisan 2004’te resmi gazetede yayınlanan bir
yasa ile Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 24 mil genişliğinde bitişik ve 200 mil genişliğinde
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmiştir. Rum
Yönetimi söz konusu ilanı yaparken tek taraflı ve bütün
adanın temsilcisiymiş gibi hareket ederek Kıbrıs’taki
Türk Toplumunu yok saymıştır. Rum Yönetiminin bu
tavrını sürdürmesi üzerine Türkiye, KKTC ile anlaşarak
21 Eylül 2011’de “Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlan-
dırması Hakkında Anlaşma” imzalamıştır.(1)
Türkiye, Doğu Akdeniz’de herhangi bir MEB ilan etme
yoluna gitmemiş ama çeşitli vesilelerle buradaki abinitio
(başlangıçtan beri) ve ipso facto (fiilen) haklarını muha-
faza ettiğini ve bu hakların geçerli olduğu sahalarda hid-
rokarbon arama, çıkarma gibi faaliyetlere izin
vermeyeceğini açıkça belirtmiştir.(2)
GKRY, ortay hatları esas alarak Türkiye’ye danışmadan
Mısır, Suriye, Lübnan ve İsrail gibi kıyıdaş devletlerle
münhasır ekonomik bölge sınırlandırmasına yönelik bir-
takım antlaşmalar yapmıştır. Yapılan bu antlaşmalardan
sonra, GKRY 13 adet petrol ruhsat sahası ilan etmiş,
daha sonra ise uluslararası petrol şirketlerini ilan edilen
bu alanlara davet ederek işletilmesini istemiştir. Esasen
söz konusu deniz alanlarının toplam alanı Kıbrıs adasın-
dan daha büyüktür. GKRY aynı zamanda, KKTC’nin de
hakkına tecavüz ederek bu alanlarda da ruhsat vermek
için ihale açmıştır.(3)
Türkiye’yi bir çatışma ortamına sürükleyebilecek başka
bir durum da Yunanistan’ın Meis, Girit, Kerpe’yi birleşti-
ren hattı temel alarak başta Mısır’la olmak üzere Akde-
niz’de münhasır ekonomik bölge ilan etme çabalarıdır.
Dolayısıyla oyun iki yönlü olup, bir taraftan Yunanistan,
diğer taraftan GKRY Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
açık deniz alanının büyük bir kısmını bir oldu bittiyle
yutmayı planlamaktadır.(4)

MAVİ VATAN

Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin
öncülüğünde kendisine kurulan kumpasları bertaraf
etmek ve her Türk Devletinin en önemli görevidir. Bu
maksatla deniz yetki alanları konusunda, “MAVİ
VATAN” olarak adlandırılan denizlerimizin, ekonomik
ve stratejik önemi nedeniyle Doğu Akdenizde yaşanan
ve yaşanacak gelişmelere karşı hak ve menfaatlerimizi
korumak için her an her şeye hazırlıklı olmak gereklidir.
Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik hakla-
rını korumak amacıyla askeri seçenekler dahil her türlü
önlemi  almakta haklıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve
Türk Milletinin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından belirlenen "Yurtta Barış, Dünyada Barış" il-
kesi doğrultusunda dış politikasını sürdüren Türkiye, iş-
birliği, huzur ve barıştan yana bir diplomasi
uygulamaktadır. Tüm dünyada yaşanan ölümlerden çok
daha fazla ölümün yaşandığı Ortadoğu bölgesinde, İbn-i
Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözü ve Napoleon Bona-
parte’ın “bir ülkenin politikalarını onun coğrafyası belir-
ler” sözü bulunduğumuz coğrafya’nın nimetleri kadar
külfetlerinin de olduğu gerçeğiyle bizleri yüzleştiriyor.
Enerji hatlarının merkezi ve transit ülkesi konumundaki
Türkiye, Küresel sorunların çözümü için etkin ve çokta-
raflı diplomasiyle barış, istikrar ve güvenliğe yapıcı kat-
kılarda bulunmakta, Avrupa’nın ve dünyanın enerji
güvenliğinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu açıdan ba-
kınca , hidrokarbon yatakları ile dolu olduğu bilinen
Doğu Akdeniz havzasının önemi daha çok öne çıkmak-
tadır.

KAYNAKÇA
(1)    Doç. Dr. Atilla SANDIKLI, BİLGESAM Başkanı,
Doğu Akdeniz’de Enerji Keşifleri ve Türkiye
(2)    A.g.e
(3)    Arda ÖZKAN, DOĞU AKDENİZ’DE MÜNHA-
SIR EKONOMİK BÖLGE’NİN SINIRLANDIRIL-
MASI UYUŞMAZLIĞI, II. BÖLGESEL SORUNLAR
ve TÜRKİYE SEMPOZYU
(4)    A.g.e

Avrupa ülkeleri içinde korona virüs vakalarını Karadağ ile birlikte en geç açıklayan
ülkelerden biri olan Kosova, virüsle mücadele yerine adeta “taht kavgalarının”
merkezi haline geldi. Yakın gelecekte Kosova'da yeni veya erken seçim görünmü-
yor. Muhalefet partisi konumuna düşen Kendin Karar Al Hareketi yapılan anketlere
göre halk desteğini almış olsa da bu tezi test edebileceği bir mecra bulunmuyor

Dünya Kovid-19’la mücadele ederken
Kosova’Da iKtiDar savaşları varDı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tüm dünyanın yeni tip ko-
rona virüs ile mücadele
ettiği bir dönemde, siyasi

krizle boğuşan Avrupa’nın en
genç ülkesi Kosova, yaklaşık üç
ayın ardından yeni hükümetine
kavuştu. Kosova Demokratik
Birliği (LDK)
öncülüğündeki Kosova’nın Ge-
leceği için İttifak (AAK), Sosyal
Demokrat Girişimi, Sırp Listesi
ve azınlık gruplarının partileri-
nin de yer aldığı koalisyon hü-
kümetinin yeni başbakanı
Avdullah Hoti oldu. Hoti böy-
lece Kosova’nın, Sırbistan’dan
tek taraflı bağımsızlığını elde
etmesinden sonra, beşinci baş-
bakanı oldu.

7 GENEL SEÇİM

Bağımsızlığından bu yana 12
yıl gibi az bir süre geçmiş olma-
sına rağmen, Kosova bugüne
kadar (dördü erken genel seçim
olmak üzere) yedi kez genel se-
çime gitti. Mevcut hükümet ise

dağılan bir önceki hükümetin
ortağı olan LDK’den Avdullah
Hoti’nin Cumhurbaşkanı
Haşim Thaçi tarafından görev-
lendirilmesiyle kurulmuş oldu.
Tüm bu gelişmeler ışığında,
son dönemlerde sıkça hükümet
değiştiren Kosova’nın yeni hü-
kümetinin ömrünün ne kadar
olacağı kamuoyunda konuşu-
luyor.

NASIL GELİŞTİ?

Geçen yıl 6 Ekim'de yapılan
erken genel seçimin ardından,
sandıktan zaferle çıkan Kendin
Karar Al Hareketi ile ikinci
parti konumundaki LDK’nin
oluşturduğu koalisyon hükü-
meti, seçimden yaklaşık dört ay
sonra meclisten güvenoyu ala-
rak göreve gelmişti. Başbakan
yardımcıları ile meclis başkanı
ve bakanların dağılımı hak-
kında uzunca bir süre görüşen
iki parti sonunda anlaşmış,
daha önce meclis başkanı seçi-
len Kendin Karar Al Hareke-
ti’nden Glauk Konjufca istifa
ederek dışişleri ve diaspora ba-
kanlığına getirilmiş, erken
genel seçimde LDK’den başba-
kan adayı olan Vjosa Osmani
ise meclis başkanı olmuştu. Av-
rupa ülkeleri içinde salgın va-
kalarını Karadağ ile birlikte en
geç açıklayan ülkelerden biri
olan Kosova, virüsle mücadele
yerine adeta “taht kavgaları-
nın” merkezi haline geldi. Ül-

kedeki muhalefet ve koalisyon
ortağı LDK tarafından “isten-
meyen adam” ilan edilen ön-
ceki Başbakan Albin Kurti’nin,
siyasi programını uygulama ve
50 gün gibi kısa bir sürede sal-
gınla mücadele yönündeki ça-
lışmaları yarıda kalmış oldu.
Olayların başlangıcı olarak ka-
yıtlara geçen ise Kurti’nin LDK
kontenjanından içişleri ve
kamu yönetimi bakanı olan
Agim Veliu'yu, kendisinin ola-
ğanüstü hâl ilanıyla ilgili tutu-

muna karşı oluşu ve  salgınla
ilgili paniğe sebep olduğu id-
diasını dillendirdiği gerekçe-
siyle görevden alması oldu.
Ardından eski başbakan ve
LDK Genel Başkanı İsa Mus-
tafa ise Veliu’nun görevden
alınması konusunda kendisine

danışılmadığına dikkat çekerek
gensoru önergesi kararı aldı.
İsa Mustafa ayrıca Kurti'nin Sır-
bistan ile Bosna Hersek'ten
ithal edilen ürünlere uygulanan
yüzde 100 gümrük vergisini
kaldırmayarak Kosova-ABD
ilişkilerini tehlikeye attığını da
ifade etti.
LDK ve diğer bazı kilit siyasi
partiler, ABD’nin talepleri doğ-
rultusunda Kosova ile Sırbistan
arasındaki diyalogun başlatıl-

ması amacıyla, Kosova’nın
komşusuna uyguladığı güm-
rük vergisinin kaldırılmasını
talep ediyordu. Fakat Albin
Kurti söz konusu yüzde 100
gümrük vergisi uygulamasının,
ancak Sırbistan'la “ekonomik
ve siyasi mütekabiliyet” sağlan-
dığı zaman değiştirilmesinin
ülkesinin çıkarına uygun olaca-
ğını ifade ediyordu.
Kosova’da bir önceki hükümet
2018 yılında Sırbistan ve Bosna-
Hersek’ten gelen mallara, Sır-
bistan’ın uluslararası
arenada Kosova karşıtı propa-
ganda uygulaması nedeniyle,
yüzde 100 gümrük vergisi uy-
gulamaya karar vermişti.
Ancak Kurti hükümeti bu yıl
Nisan ayında gümrük vergisi-
nin kademeli bir şekilde kaldı-
rılmasına ve onun yerine
mütekabiliyet uygulamasına
geçilmesine karar vermişti.
Bosna-Hersek’i mütekabiliyet
uygulaması dışında tutan Priş-
tine hükümeti, Bosna-Hersek
mallarına yönelik vergileri ta-
mamen kaldırmıştı.
Mütekabiliyet politikası çerçe-
vesinde geçtiğimiz ay sonu alı-
nan kararla, Sırbistan’dan gelen
tarım ve sanayi
ürünlerinin, Kosova’nın devlet
kimliğini inkâr eden herhangi
bir belge taşıdıkları takdirde ül-
keye girişlerine izin verilme-
mesi öngörülmüştü. Bu
kapsamda, ülkenin resmî ismi
olan “Kosova Cumhuriyeti”

ibaresi, ülkenin resmî bayrak
ve amblemleri dışındaki isim-
lendirmeler ve simgeler kabul
edilmeyecek.
Tüm bu gelişmelerin ışığında,
Kendin Karar Al Hareketi ile
LDK’nin oluşturduğu bir ön-
ceki koalisyon hükümeti, taraf-
lar arasındaki anlaşmazlıklar
nedeniyle göreve geldikten
yaklaşık iki ay sonra, Mart
ayında meclisten güvenoyu
alamayarak düşmüştü. Ardın-
dan Cumhurbaşkanı Haşim
Thaçi, son seçimlerden ikinci
parti olarak çıkan LDK'den Av-
dullah Hoti'yi hükümeti kur-
makla görevlendirmiş, ancak
Kendin Karar Al Hareketi ka-
rarı Anayasa Mahkemesi’ne
götürmüştü. Anayasa Mahke-
mesi geçtiğimiz günlerde Tha-
çi’nin kararının hukuk dışı
olmadığını bildirmiş, böylece
yeni hükümetin meclis oylama-
sına sunulmasının yolu açıl-
mıştı.

NE OLACAK?

Kosova’nın gündeminde yakın
gelecekte yeni seçim veya
erken seçim görünmüyor. Mu-
halefet partisi konumuna
düşen Kendin Karar Al Hare-
keti yapılan anketlere göre halk
desteğini almış olsa da bu tezi
test edebileceği bir mecra bu-
lunmuyor.
Kendin Karar Al Hareketi bu
haftadan itibaren ülke gene-
linde protestolar düzenleyece-
ğini bildirdi. Ayrıca yeni seçim
yapılması için imza toplamaya
başlayan partinin, kovid-19’un
gündemde olduğu bir dö-
nemde hedefine nasıl ulaşacağı
merak konusu.
Öte yandan, Kosova’daki Aş-
kali topluluğundan Milletvekili
Etem Arifi’nin işlediği bir suç-
tan (sübvansiyonlarda dolandı-
rıcılık) dolayı bir yıl üç ay ceza
alması, tüm bu süreçte akılları
karıştırdı. Ülke anayasasına
göre, bir yıl ve üzeri hapis ce-

zası alanların milletvekilliği dü-
şüyor. Bu durumda, yeni
hükümetin güvenoyu alma-
sında tek bir oyun bile büyük
rol oynaması, yeni hükümetin
geçerliliğini sorgular nitelikte.
Hatırlanacağı üzere, yeni hükü-
met alması gereken salt çoğun-
luk oyuyla göreve gelebilmişti.
Konuyla ilgili Kendin Karar Al
Hareketi’nin ne yapacağı ise
ayrı bir merak konusu. Erken
seçim kararı alınmadığı tak-
dirde, ülkenin 2021’de cumhur-
başkanını seçmesi, 2023’de de
genel seçimlere gitmesi bekleni-
yor.

HOTİ VE TÜRKİYE

Kosovalı siyasetçi Hoti 4 Şubat
1976'da Kosova'nın güneybatı-
sındaki Rahofça'da doğdu. Ül-
kede 2017’de gerçekleşen erken
genel seçimde başbakan adayı
olan Hoti, 2014-2017 yıllarında
maliye bakanı olarak görev
yaptı. Bir önceki hükümette baş-
bakan yardımcısı olan Hoti’nin
yeni koalisyon hükümetini nasıl
yöneteceği merak ediliyor.
Mart 2018’de Fetullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-
ması'nın (FETÖ/PDY) Balkan
ayağına yönelik Milli İstihbarat
Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istih-
baratıyla etkin işbirliği içinde

gerçekleştirdiği operasyonda,
FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey
mensubu yakalanarak Türki-
ye'ye getirilmişti. Bu dönemde
muhalefet partisi olan LDK,
Kendin Karar Al Hareketi ve
Bağımsız Milletvekilleri grubu
tarafından olayın soruşturul-
ması için mecliste olağanüstü
oturum düzenlenmişti. LDK ta-

rafından önerilen ve oturuma
katılan 64 milletvekilinden
59'unun oyu ile kabul edilen
tavsiyelerde şunlar yer almıştı:
“Birincisi, 29 Mart 2018'de Türk
vatandaşlarının sınır dışı edil-
mesiyle ilgili olayın aydınlatıl-
ması için soruşturma
komisyonu kurulması. İkincisi,
meclis gruplarının komisyona
verecekleri temsilcilerinin isim-
lerini üç gün içinde Meclis Baş-
kanlığı’na sunması. Üçüncüsü,
Meclis’in, konunun tam aydın-
latılması için, tüm ilgili kurum-
ları komisyonun taleplerine
cevap vermeye yükümlü kıl-
ması. Ve dördüncüsü, meclis so-
ruşturma komisyonunu
yürürlükteki yasa ve anayasa
uyarınca takip edilen prosedür-
lerin uygunluğunu gözden ge-
çirmekle görevlendirmesidir.”
O dönem partisinin Meclis
Grup Başkanı olan Hoti, FE-
TÖ’cülerin Türkiye’ye götürül-
mesiyle ilgili şu ifadeleri
kullanmıştı: “Hepimiz güpe-
gündüz 6 Türk vatandaşının ka-

çırılması haberiyle şaşkına
döndük. Onlar apar topar Tür-
kiye’ye sınır dışı edildi. Ko-
sova İstihbarat Ajansı ulusal
güvenlik için tehlike oluşturdu-
ğunu iddia ettiği kişilerin
oturma izinlerinin iptal edilme-
sini talep etti. Vatandaşlık Şu-
besi aynı gün oturma izinlerini
iptal etti. Acilen sınır dışı edil-
dikleri için şikâyette bulunma
fırsatları olmadı.”
Uluslararası anlaşmaların, şa-
hısların kendilerine karşı kötü
muamelede bulunulma tehli-
kesi olan ülkelere sınır dışı edil-
melerini yasakladığını
kaydeden Hoti, bu yüzden Ko-
sova’nın imajının ciddi bir şe-
kilde zarar gördüğünü
söyleyerek sözlerini şöyle sür-
dürmüştü: “Özel yasaların kal-
dırılması teşebbüsü ve Türk
vatandaşlarının sınır dışı edil-
mesi, vatandaşlarda ve Batılı
dostlarımızda güvensizlik oluş-
turuyor. Kosova devleti açık Av-
rupa-Atlantik yönelimi ile
anayasal düzen, güvenlik ve de-
mokrasinin direkleri olduğu je-
ostratejik yönelimini korumalı.
Tüm bunlar, Kosova’nın siyasi
ve kurumsal yaşamına Türk Bü-
yükelçiliği veya Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından
yapılan müdahaleyle ihlal edil-
miştir.”

Bu bağlamda, yeni hükümetin
Türkiye ile ne tür ilişkilere sahip
olacağı da ayrı bir merak ko-
nusu. Diplomatik kulislerde,
Hoti’nin bu tavrının o dönem
muhalefet lideri olmasından
kaynaklandığı, iktidar sorumlu-
luğu yüklendiği yeni dönemde
Türkiye ile iyi ilişkiler geliştire-
ceği konuşuluyor. (AA)
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Bulgaristan’da demokrasiye geçiş sürecinden
sonra komünizm rejiminden zarar görenler
bir araya gelerek komünizm rejimine karşı

gelenleri toplama işkence kampların Tuna nehrin
ortasında olan Belene toplama kampı adasında
yagısız kapatılanlar ve onların yakınları tarafından
her yıl anma törenleri düzenlenmekte. Komünizm
rejiminin ülkede yaşayan 1.5 milyon Türkün isim-
lerini silah zoruyla değiştirme kampanyasına karşı
gelenler kapatılmıştı. 1990 yılından beri her yıl
düzenlenen anma etkinliği 2018 ve 2019 yılı orga-
nize edildiği anma törenlerine 1985 yılında adada
yatan Türkleri ve yakınları da katılarak ortak anma
etkinliği düzenlendi, Malum COVİD 19 virüs nede-
niyle bu yıl anma törenleri sanal ortamda gerçekleş-
ti. 1985 yılı mağdurları tarafından kurulan
Balkanlarda Adalet Haklar Kültür ve Dayanışma
Derneği adına deklarasyon yayınlandı. İşte dekla-
rasyonda yazılanlar:

Değerli kader kardeşleri ve onların yakınları, 

Bu yıl da duygularımızı sizinle paylaşmak ve
Belene adasında hapsedilen veya yok edilen komü-
nist rejimin kurbanlarının anma etkinliğinde birlikte
olmak istiyorduk. 
Binlerce Bulgaristan vatandaşı, siyasi görüşleri ve
etnik kökenleri nedeniyle bu ölüm kampından
geçti.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa'da yaşayan
insanlar daha fazla toplama kampları olmayacağını
düşünüyorlardı, çünkü bu kamplar Nazi Almanya'sı
ve Bolşevik rejiminin liderleri tarafından yönetilen
Sovyetler Birliği'ne özgü idi. Bununla birlikte, II.
Dünya Savaşı sona erdikten sonra komünist totali-
ter rejimler Sovyet bloğunda birçok toplama kampı
kurdu, Bulgaristan’daki kamplar en acımasız olan-
larıydı. Onlar bu siyah lekeyi güzel bir ülkenin alnı-
na yapıştırdılar. Rejimin siyasi muhaliflere ve etnik
gruplara olan nefreti o kadar sonsuzdu ki, 1987 yılı-
na kadar masum Bulgaristan vatandaşlarını bu
kampa göndermeye devam etti.
Bilindiği üzere, Belene adası toplama kampının son
kurbanları, 1985 yılından 1988 yılına kadar zorla
asimilasyon süreci sırasında buraya atılıp kapatılan
500'den fazla etnik Türk’tü. Bu dönemde yaklaşık
1,5 milyon etnik Türk'e zulüm, şiddet ve baskı
uygulandı. 1989 yazında gerçekleştirilen büyük
sınırdışı edilme sonucunda yüzlerce aile parçalandı.
Sınır dışı etme süreci, rejimin uyguladığı şiddetin
ve baskıcı önlemlerin doruk noktasıydı. Diktatör
Todor Jivkov ve onun birinci kademe destekçileri
ve taraftarları, iller ve ilçeler yetkilileri, bireyin hür
iradesiyle kendi kendini belirleme ve hissettiği gibi
yaşama hakları konusundaki Uluslararası
Sözleşmeleri dikkate almadan bunu yaptılar. Bu
Sözleşmeler tesadüfen düzenlenmemiştir, bu
Sözleşmelerin amaçları bazı devlet başkanları tara-
fından işlenebilecek olan cezai suç eylemlerini
önlemektir.
Derneğimize, baskı görmüş vatandaşlar tarafından
kurulan diğer dernekler tarafından, 1990 yılında,
1944 – 1989 yılları arasında işlenen suçlarda yer
alan insanları adalet önüne çıkarmak için mahkûm
etmek için var olan sürece katılmadığından dolayı
üzüntü duymaktadır. Biz kurulan komünist rejimin
ilk 25 yılında baskı gören kurbanların yakınlarıyla
gerçekten de birlikte çalışmayı umuyorduk. 
Ancak, adalet sisteminde, hala bir asırdan daha
uzun bir süre önce gerçekleşen olaylara dayanarak,
Bulgaristan'ın bir milyon vatandaşını etnik kökenle-
rinden dolayı zulme ve baskıya maruz tutulduğu
sözde “yeniden doğuş” sürecini haklı çıkarmaya
devam eden insanların mevcut olmasından dolayı
hayal kırıklığımızı ifade etmek istiyoruz. 
Kaldı ki, İnsan Hakları Hukukunun temel ve
Bulgaristan dahil bütün medeni ülkeler tarafından
kabul edilen bir ilkesi insan ve özellikle azınlık
haklarının uluslararası ilişkilerde mütekabiliyete
konu edilmemesidir.
Derneğimiz üyeleri, komünist rejimin kurbanlarının
anısına saygı göstermek için Belene adasında bir-
likte olmadığımızdan dolayı içten üzüntüsünü bir
kez daha ifade ederler. 1984–1988 döneminde
Belene adasındaki toplama kampı tutuklularından
ve onların ailelerinden. Her yıl Mays ayın son haf-
tasında Komünizme karşı mücadele edenleri anma
etkinlikleri düzenlenmekte. 1985 yılı Bulgar komü-
nist rejimi Türklerin isim değiştirme kampanyasına
gelenleri meşhur Belene ölüm temerküz kampına
kapatmışlardı. Belene anma törenlerine ne kadar
Bulgar kanadı Türkleri dahil etmek istemeseler de
sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. Belene top-
lama kampında ne için mücadele verildiğini unut-
madığımızı ve orda mücadele verenleri onurlandır-
mak ve unutmamak için yapılan anma etkinliklere
iştirak ettk. Geçen yıl Belene mağdurlarını anma ve
onurlandırma etkinliği resimler ile ölümsüzleştir-
miştik.  Virüs nedeniyle bu yıl 2020 sanal ortamda
aramızda anma etkinlikleri gerçekleştirdik. İyi ki
meçhule, Belene toplama kampına kapatılma riski-
ne rağmen zulme karşı gelmişsiniz. Belene toplama
kampına 1985 yılında kapatılanlar özgürlük, temel
insan hakları ve onurlu yaşam hakkı için hayatlarını
kaybetme pahasına kahramanca mücadele vermişsi-
niz.
İyi ki vardınız, iyi ki bu gün de varsınız!!!
Bu gün artık aramızda olmayanları Hakkı rahmeti-
ne kavuşanları unutmuyoruz, hayatta olanlara da
sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum.

Tarihte bazı kişiler tarihe yön verir, bazı kişiler de
sadece konuşup bunları yazar. Eğer 1985 yılında
Belene toplama kampında, cezaevlerinde, sürgün-
lerde, milis merkezleri hücrelerinde kahramanca
dik durup özgürlük, isim hakkı, anadilde konuşma,
eğitim hakkı, onurlu yaşam için ismini sayamaya-
cağımız büyüklerimiz mücadele vermeseydi
Bulgaristan'daki zulme karşı hayatlarınızı ortaya
koyarak tarihe yön vermeselerdi, bu gün bu  konu-
da yazılacak çizilecek veya konuşulacak tarih te
olmazdı.
Aslında 1985 yılında Belene toplama kampında
zulme karşı verilen mücadele bir destandı.

Saygılarımla: Safiye Yurdaku
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Komşu’da sığınmacılara
karantina süresi uzatıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vucic Borisov’u ziyaret etti
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov
ile Sırbistan

Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic, iki ülke arasındaki alt-
yapı projelerini teftiş etti.
Bulgaristan Başbakanı
Borisov’un davetlisi olarak
ülkeye günü birlik ziyaret

gerçekleştiren Sırbistan
Cumhurbaşkanı Vucic, Sofya
Havalimanı'nda resmi tören-
le karşılandı. Borisov ile
Vucic, Bulgaristan’da yapım
çalışmaları süren Sofya’yı
Belgrad’a bağlayacak Avrupa
Otoyolu ve Bulgaristan’da
"Balkan Akımı" olarak adlan-
dırılan 474 kilometrelik
doğal gaz boru hattı yapım
çalışmalarını teftiş etti.

Borisov, Avrupa Otoyolu’nun
iki ülke arasındaki dostluk
mesafesini daha da kısaltaca-
ğını söyledi. Vucic de iki baş-
kentin arasındaki 400 kilo-
metrelik mesafenin sadece 3
saat gibi kısa bir sürede geçi-
lebileceğini ifade etti.
Borisov, Vucic'i kendisinin
bizzat kullandığı makam ara-
cıyla inşaat alanını gezdirip,
çalışmalar konusunda bilgi

verdi. Başbakan Borisov,
yaptığı açıklamada, "Bu boru
hattı sayesinde Rusya,
Amerika, Suudi Arabistan,
İsrail, Azerbaycan’dan ve
diğer yerlerden gelecek
doğal gazın dağıtımı bura-
dan yapılabilecek. Enerji kay-
naklarımızı çeşitlendirmek
adına bu projeyi tüm kuralla-
ra uygun olarak gerçekleşti-
riyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı  Vucic de
Bulgaristan’ın Sırbistan’ın
Avrupa Birliği (AB) üyeliğine
verdiği destek için teşekkür
ederek, "Halklarımızın ara-
sındaki dostluk bakidir.
Sırbistan’da ister büyüteçle,
isterse mikroskopla arayın,
Bulgaristan hakkında kötü
söz söyleyecek adam bula-
mazsınız." ifadesini
kullandı. (AA)

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın demokra-
siye geçiş sürecinden
sonra komünizm reji-

minden zarar görenler bir
araya geldiler. Bilindiği gibi
Bulgaristan’da komünizm
rejimine karşı gelenler, Tuna
nehrinin ortasında bulunan
Belene toplama kampında
hukuksuz bir şekilde toplatıl-
mış ve her türlü işkenceye
maruz bırakılmışlardı. İşte bu
işkenceye tabi tutulanların
yakınları tarafından her yıl
anma törenleri düzenleniyor.
Komünizm döneminde, ülke-
de yaşayan yaklaşık bir
buçuk milyon Türkün isimle-

ri silah zoruyla değiştirilmeye
çalışılmış ve bunun için kam-
panyasına başlatılmıştı.
Bulgaristan devletinin o
dönemde yaptığı bu hukuk-
suz eyleme karşı gelenler bu
insanlık dışı kamplara kapa-
tılmıştı. Bu törenler 1990
yılından beri her yıl düzenle-
niyor. Bu etkinliğe 2018 ve
2019 yılından itibaren 1985
yılında Belene’de yatan
Türkler ve yakınları da katıla-
rak ortak anma etkinliği
düzenlendiler. Bu yılki sanal
organizasyonda, 1985 yılı
mağdurları tarafından kuru-
lan “Balkanlarda Adalet,
Haklar Kültür ve Dayanışma
Derneği “ adına deklarasyon
yayınlandı. 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un davetlisi olarak ülkeye günü birlik ziyaret 
gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi törenle karşılandı

Belene kahramanları unutulmadı

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da yeni tip korona
virüs önlemleri kapsamın-
da ülkedeki tüm kimlik ve

kayıt işlemlerinin yapıldığı sığın-
macı kamplarında karantina süresi-
nin iki hafta daha uzatıldığı bildiril-
di. Yunanistan Sağlık ve Vatandaşı
Koruma bakanlıklarının ortak
yayımladıkları bildiride, Ege adala-
rındaki aşırı kalabalık sığınmacı
kampları da dahil olmak üzere tüm
kayıt merkezlerinde karantina süre-

sinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı
belirtildi. 182 ölüm ve 3 bin
49 vakanın
görüldüğü Yunanistan'da kamplar,
21 Mart'tan itibaren karantina altın-
da bulunuyor. Öte yandan, şu ana
kadar özellikle Ege adalarında
bulunan aşırı kalabalık kamplarda
korona vakası görülmezken, karan-
tina kararının uzatılması sivil top-
lum kuruluşlarının tepkisine yol
açtı. Sivil toplum kuruluşları, kara-
rın ''kişisel hak ve özgürlüklerin
ihlaline yol açabileceği" yorumunda
bulundu. (AA)

Buca Belediyesi’nin himayesin-
de 15-21 Ekim tarihleri arasın-
da İzmir’de gerçekleşecek

olan 6. Balkan Panorama Film
Festivali’nin Danışma Kurulu belli
oldu. Altı kişiden oluşan danışma
kurulu üyeliklerine Türk sineması-
nın duayenlerinden Ediz Hun,
Balkanların en tanınmış ve en ödül-
lü yönetmeni Milcho Manchevski,
Sam Peckinpah, Peter Ustinov gibi
yönetmenlerin filmlerinde yer almış
eski Yugoslavya’nın efsanevi oyun-
cusu Igor Galo, Balkanların en

tanınmış oyuncu ve yapımcıların-
dan Lazar Ristovski ve Türkiye’nin
en verimli sinema hocaları arasında
yer alan Maltepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve
Beykent Üniversitesi, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz
Makal seçilmiştir. Uzun yıllar sür-
mesi planlanan bu iş birliği bütün
dünyayı saran pandemi dolayısıyla
online olarak yapılan toplantılarla
verimli bir şekilde sürdürülmekte-
dir.

Buca Belediyesi 
devleri getiriyor
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TiKa'dan Köstence’deki 
Türk radyosuna destek

Avusturya’da Bosnalı 
şehit çocuklar anıldı

iStanBul
Balkan Günlüğü

Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Tür-
kiye-Romanya İş

Konseyi Başkanı Ömer Süsli,
Romanya ile ilişkilerinin çok
iyi olduğunu belirterek, "10
milyar dolarlık ticaret hede-
fimizi çok yakın zamanda
yakalayacağımızı düşünüyo-
ruz." dedi. Türkiye ile Ro-
manya arasında kökleri
tarihe dayanan güçlü siyasi,
ekonomik, kültürel ve insani
bağlar bulunuyor. İki ülke
arasında son yıllarda ikili ti-
caret hacminde önemli artış
yaşandı. TÜİK verilerine
göre, Türkiye
ile Romany  arasındaki dış
ticaret hacmi 2016'da 4,9 mil-
yar dolar seviyesinde bulu-
nurken, 2019'da bu rakam
6,3 milyar dolara yükseldi.
Son 4 yılda Romanya'ya 13,5
milyar dolarlık ihracat, bu
ülkeden 9,6 milyar dolarlık
da ithalat yapıldı. Türkiye,
bu yılın ilk 4 ayında Roman-

ya'ya 1,2 milyar dolarlık ih-
racat, bu ülkeden 835 milyon
dolarlık ithalat gerçekleş-
tirdi. Dış ticaret hacmi dik-
kate alındığında, Romanya,
Türkiye'nin en önemli
14'üncü ticaret ortağı konu-

munda bulunuyor.  DEİK
Türkiye-Romanya İş Kon-
seyi Başkanı Ömer Süsli, AA
muhabirine, Türkiye ile Ro-
manya arasındaki ticari iliş-
kilerin geleceği, yatırımlar ve
salgının dünya ticaretine et-

kisine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Bütün ülke-
lerdeki gibi Türkiye'nin de
dış ticaretinin son aylarda
olumsuz etkilendiğini ifade
eden Süsli, Romanya'yla ti-
caretin nispeten daha iyi du-

rumda olduğunu vurguladı.
Süsli, son 4 ayın ortalaması
alındığında, ticaret hac-
minde yüzde 15-16'lık bir
daralma yaşandığını, diğer
ülkelerde ise bu rakamın
yüzde 50'lere kadar ulaştı-

Türkiye-Romanya ticaretinde 
10 milyar dolara yaklaşıldı…

viYana/Balkan Günlüğü

Avusturya’nın başkenti Vi-
yana’da bir grup Boşnak,
Bosna Savaşı'nda katledilen

çocuklar için anma etkinliği düzen-
ledi. Kentin önemli meydanlarından
Heldenplatz’daki etkinlikte, Bosna Sa-
vaşı sırasında ülkenin kuzeyinde yer
alan Prijedor kentinde Sırp askerler
tarafından katledilen 102 çocuğa ait
fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı pan-
kartlar açıldı. "Beyaz kurdele günü"
kapsamında düzenlenen etkinlikte,
çocuklar için sembolik oyuncaklar da
getirildi. Etkinlikte konuşan Bosna
Hersek’in Viyana Büyükelçisi Kemal
Kozaric, Sırp askerlerin Prijedor’da 3
bin 176 sivili katlettiğini, bu kurbanlar
arasında 2-3 aylık bebekler dahil
olmak üzere 102 çocuğun bulundu-
ğunu belirtti. Kozaric, "Yaşananları
hiçbir zaman unutmayacağız ve fail-
leri affetmeyeceğiz." dedi. (AA)

Yunanistan ve İtalya’nın
ticari yakınlaşması şaşırttı
atina/Balkan Günlüğü

Bugüne kadar Almanya ve İsrail’e
yakınlığı ile dikkati çeken Yuna-
nistan İtalya ile anlaşma imza-

ladı. İtalya ve Yunanistan yetkilleri,
İyon Denizi’nde iki ülke arasında
Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sı-
nırlandırma anlaşması imzaladı. Yu-
nanistan Dışişleri Bakanlığı’nda,
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias ve İtalya Dışişleri Bakanı
Luigi Di Maio tarafından imzalanan
anlaşma sonrasında basın toplantısı
düzenlendi. Diplomatik kaynaklara
göre, bu anlaşma İtalya ve Yunanistan
arasında uzun bir aradan sonra imza-
lanan ilk anlaşma. (AA)

kÖStenCe/Balkan
Günlüğü

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

Romanya'daki Türk ve
Tatar Türklerini temsil
eden, Türk kültür ve di-
linin tanıtılması alanında
faaliyet gösteren yerel
radyonun kapasite artı-
rımı ve modernizasyo-
nuna destek verdi. 
TİKA'dan yapılan açıkla-
maya göre, Başkanlık,
Romanya'da Demokrat
Türk Birliğine bağlı ola-
rak yayın hayatına
devam eden Radyo T'nin
yayınlarının dinleyicilere
daha kaliteli aktarılması
için teknik ekipmanlarını
yeniledi ve çalışma orta-
mının daha sağlıklı hale
getirilebilmesi amacıyla
ofislere donanım deste-
ğinde bulundu. Türk ve
Tatar Türkü soydaşların
girişimleriyle 2009'da
kurulan Radyo T, ismin-
deki "T" harfiyle Türk ve
Tatar Türkleri’ni simgeli-
yor.  Türkçe’nin öğretil-

mesi, kullanımı, gelişti-
rilmesi ve korunması
amacıyla kurulan rad-
yoda, Tatarca yayınlar ve
Rumence haberlere de
yer veriliyor.  Radyo,
Türkçe dil eğitimi prog-
ramlarıyla Türkçe dili-

nin, kültür programla-
rıyla Türk kültürünün,
örf ve adetlerinin korun-
masına ve Romanya ge-
nelinde tanıtılmasına
katkıda bulunurken, Ro-
manya'daki Türk ve
Tatar Türklerinin faali-

yetlerini de dinleyicile-
rine aktarıyor. Köstence
ili ve çevresinden FM
104.4 frekansı üzerinden
dinlenebilen radyo, in-
ternet üzerinden 24 saat
yaptığı yayınla dinleyici-
leriyle buluşuyor. (AA)

eDirne
Balkan Günlüğü

Karadağ Başkon-
solosu Selim Lika
Edirne Ticaret ve

Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt’u ziyaret
etti. ETSO Genel Sekre-
teri Nevzat Taşkın ve
AB Dış İlişkiler Sorum-
lusu Güliz Elif Yardım-
cı’nın bulunduğu
ziyarette Karadağ ve İli-
miz arasında kurulacak
ticari bağların temeli
atıldı. İlin ekonomisi ile
Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası yapısı hakkında
bilgiler veren Recep
Zıpkınkurt “Balkanlara
açılan kapı olan İlimiz
ekonomisi tarım ve tu-

rizme dayalı. Sınırda
komşu olan Yunanistan
ve Bulgaristan ile Oda-
lar ve ayrıca iş adamla-
rıyla işbirliğimiz
bulunmakta. Üyelerimi-
zin yeni ülkelere açıl-
ması, iş hacimlerini

büyütmesi için gerekli
olan tüm çalışmaları
gerçekleştirmekteyiz.
Bu kapsamda Kara-
dağ’ın ekonomik ve
sektörel verilerini, İli-
miz verileri ile karşılaş-
tırıp yapılabilecek olan

yatırımlar hakkında is-
tişarelerde bulunabilir,
sektör temsilcilerini bir
araya getirecek toplan-
tılar düzenleyebiliriz”
dedi. www.timebal-
kan.com sitesinin habe-
rine göre: ülkenin ticari
hacmi hakkında bilgi
veren Karadağ Başkon-
solosu Selim Lika ise
fırsatlar ülkesi olan Ka-
radağ ile başta tarım ile
turizm olmak üzere bir
çok sektörde işbirliği
yapılabileceğini dile ge-
tirdi. Lika “Üyeleriniz
ile ülkemizin ortak iş
yapması bir fırsat
çünkü Karadağ'da özel-
likle tarım alanında
hem ihtiyaç hem de teş-
vik var” ifadelerini kul-
landı.

Karadağ heyetinden
ETSO ziyarETi…

Şafak Sol

Sağlık turizmi ve
korona virüS

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) dün-
yada ve ülkemizde birçok açıdan yara-
lar açtı. Virüs, neredeyse her sektörde

olduğu gibi turizmi de vurdu.
Ancak son gelişmeler yüzümüzü güldürecek
türden…
Korona sürecinin yaz tatiliyle birleştiği şu gün-
lerde İzmir’deki tüm otel, apart, pansiyon gibi
konaklama merkezlerinin dolu olduğunu göz-
lemledim. Türkiye’nin birçok noktasında hiz-
met veren turizmci dostlarıma da konuyu açtım
ve aynı cevabı aldım:
Evet, her yer hareketli…
Bu gerçekten çok sevindirici bir gelişme.
Bu durum, insanlarımızın tedbiri elden bırak-
madığının, sahip oldukları değerlerle kendi ön-
lemlerini aldıklarının, olması gereken bilinç
düzeyine ulaştığının da göstergesi aslında. Nor-
malleşme kararları kapsamında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın yayımladığı hijyen
genelgesinin de bunda büyük payı olduğunu
düşünüyorum. En küçüğünden en büyüğüne
tüm işletmelerde konukların ve mekandaki gö-
revlilerin aynı titiz yaklaşımı söz konusu…
Pideciler mesela… Evimizin mutfağı kadar ter-
temiz mekanlar… Pırıl pırıl, ışıl ışıl…
Evlerinde maddi durumu elverişli olmasına
rağmen virüsten korkan ya da durumu tatile el-
verişli olmayan, hatta çarşıya, pazara gidip alış-
veriş yapamayacak kadar korkan vatandaşlar
var.
Onlara diyeceğim şu ki; korkmasınlar…
Gereken önlemler alınmış durumda.
Hak veriyorum, kolay değil; 3-4 ay evlerimiz-
deydik. Sıkıldık. Bazılarımızın ruh hali bo-
zulma noktasına ulaştı. Ancak bu şekilde de bir
yere varamayız. Ayağa kalkmalıyız. Tedbiri
elden bırakmadan dışarı çıkmalıyız…
Ekonomideki çarkların yeniden dönmesi için
turizmi hareketlendirmeliyiz.
Havayolu dahil tüm ulaşım ağlarını doğru kul-
lanarak, kurallara uyarak gerçekleştirilen tu-
rizm hareketleri yüzümüzü güldürecek sonuçlar
doğuracaktır.
Kurallara uymak diyorum; çünkü hijyen ko-
rona virüsten korunmanın ve tüm dünyada
müşteri memnuniyetinin ön koşulu.
30 yıllık iş hayatımda pek çok toplumsal so-
runa şahit oldum. Buna rağmen ekonomik ve
sağlık açısından ilk kez bu kadar ciddi bir kriz
gördüm. Son yaşananlar elbette beni de ürküttü.
Ancak şu bir gerçek ki; asla yılmadık. İnsanlık
için, güçlü ekonomimiz için yılmadık… Sende-
lesek de kalkmayı bildik…
Tıp dünyasının çare bulmak için canla başla
mücadele ettiği bu salgın dönemi elbette bite-
cek ve hayat devam edecek.
Korkuyla bir yere varılmaz. Sahada hareket ha-
linde olmalıyız.
Süreç devam ederken İzmir’in büyük potansi-
yele sahip sağlık turizmini güçlendirelim.
İspanya’dan İtalya’ya, Karayipler’den Bahama-
lar’a kadar dünya turizminin zor durumda ol-
duğu bir gerçek. Hal böyleyken, sektörde
hizmet veren bireysel firmalar olarak sağlık tu-
rizmi konusunda hem Hükümet, hem de ulus-
lararası bağlantılarla istişarelerimiz devam
ediyor. Uluslararası sağlık turizmini kalkındır-
mamız gerekiyor. Ülkesini seven, memleketi-
nin çıkarlarını korumak için elini her zaman
taşın altına koyan bir işveren olarak üstüme
düşen görevleri yapıyorum. Yapmaya da
devam edeceğim…
Sağlık turizmi dahil sektörün doğru adımlarını
yakında göreceğimize hiç şüphem yok.
Sağlıkla kalın…
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Halit HABİPOĞLU

BATI TRAKYA’DAN 
SAKELAROPULU

GEÇTİ

Batı Trakyamızı kısa ara ile eski
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopu-
los, Başbakan Kiryakos Mitsotakis

ve son olarak ülkemizin yeni Cumhurbaş-
kanı Katerina Sakelaropulu ziyaret etti. Ül-
kemizin ilk kadın Cumhurbaşkanı, üstelik
bizim bölgemizden, Yeniköylü olan Kate-
rina Sakelaropulu’nun ziyareti bizler için
de çok önemliydi.  Zira Cumhurbaşkanı-
mızın bölgemizi ziyaret edeceğini duydu-
ğumda çok meraklandım. Acaba bizlerle
diyalog kuracak mıydı? En azından resmi
bir sivil toplum kuruluşu olarak Yüksek
Tahsilliler Derneğini(BTAYTD) ziyaret
edecek miydi? Zira BTAYTD yönetimi
Cumhurbaşkanı ile görüşmek için resmen
talepte bulunmuştu! Biliyorum, cevabınız
hazır! Daha öncekiler Batı Trakya Türkle-
rini ziyaret etmiş miydi ki, Sakelaropulu
edecekti? Olur ya, belki de ziyaret ederdi.
Çünkü Sakelaropulu herhangi bir partiye
üye olmayan, Avrupa’da lisansüstü hukuk
eğitimi almış ve ülkenin ilk kadın Cum-
hurbaşkanıydı! Başbakan Kiryakos Miço-
takis, onun için “Bütün Yunan halkını
birleştirecek üstün bir hâkim” demişti.
Anayasa hukuku alanında uzman, açık gö-
rüşlü ve siyaseten herhangi bir parti üyesi
olmayan bir kişi olarak Sakelaropulu farklı
olacağını bu vesileyle gösterebilirdi! Ama
olmadı... Oysa Almanya’da Steinmeier,
Cumhurbaşkanı seçildiğinde yurtiçi ziya-
retlerinde önce ülkedeki azınlık grupların-
dan Sorblar ile Friz ve Dan azınlıklarını
ziyaret ederek ilk onlarla görüştü. Stein-
meier, 80 milyonluk Almanya’da bu azın-
lıklara haklarının korunacağına dair devlet
garantisi  verdi. Üstelik bunu ilk işi olarak
yaptı! Bizim Cumhurbaşkanımız ise bıra-
kın garanti vermeyi varlığımızı görmezden
geldi Tıpkı eski cumhurbaşkanlarının yap-
tığı gibi. Yazık! Bu da yetmiyormuş gibi
Gümülcine’deki konuşmasında Sakelaro-
pulu akıllarda soru işaretleri bırakacak tür-
den açıklamalar yaptı. Şöyle dedi:
“Yaşadığımız zor zamanlarda, milli bay-
ramlar bize ilham veriyor ve bize hiçbir
şeyin bağışlanmadığını öğretiyor. Bir in-
sana ve herhangi bir halka, kendi idealleri
için, kendi ulusal ve sosyal özgüveni için
savaşmazsa hiçbir şey hediye edilmez. Bu
100 yıl boyunca Trakya önemli zorluklarla
karşılaştı. Doğu Trakya ve Küçük As-
ya’dan gelen göçmenlerin sorunsuz yerleş-
mesinden ve 1923’te Yunanistan ile
Türkiye arasında Nüfus Değişimi Anlaş-
ması imzalandıktan sonra, zorlu yaşam ko-
şullarına uyum sağlamanın yanı sıra,
bölgenin coğrafi koşulları bölgedeki sınır-
larımızın koruyucusu olarak size özel bir
rol verdi.”

‘NE DEMEK İSTİYOR?’

Ne demek istiyor Cumhurbaşkanımız?
Bize hitap etmediğine göre bu sözleri ile
bizi mi hedef gösteriyor acaba? Öte yan-
dan Sakelaropulu, “Trakya’da, Avrupa’da
benzeri olmayan farklı dinlerin uyumlu bir
birlikteliği oluşturuldu ve uygulanıyor”
dedi. Düzeltmek isterim sayın Cumhurbaş-
kanım, tüm Avrupa’da farklı etnik köken
ve dinlere mensup topluluklar bir arada ya-
şıyor, yalnızca Batı Trakya’mızda değil!
Romanya’da Ortodoks, Katolik ve Protes-
tan ve Müslüman bir arada yaşıyor ve bu
grupların her bir farklı etnik kökenden ge-
liyor. Cumhurbaşkanı,  Trakya’mızın
büyük potansiyele ve avantajlara sahip bir
bölge olduğunu ancak şu anda  Yunanis-
tan’ın ve Avrupa’nın en geri kalmış bölge-
lerinden biri olduğunu söyledi. Bölgemizin
geri kalmış olduğu doğru! Hatta kırsal kal-
kınma alanında  AB üyesi olduktan sonra
verilen yardımlardan zengin ve gelişmiş
gösterilmiş Türk köylerimiz yıllarca bu
yardımlardan yararlandırılmadı. Bölgede
Türk köyleri ve Yunan köyleri arasındaki
gelişmişlik düzeyi bakımından uçurum
böylece derinleşti. Köylerimiz, insanları-
mız fakir kaldılar. Bölgedeki nüfusumuza
bakarsak da bize eşit davranılmadığı için
bölgemiz de gelişmedi. Ne insan hakları
ne de ekonomik kalkınma. Önce biz oldu-
ğumuz gibi kabul edilmeli, sonra hak etti-
ğimiz şekilde muamele görmeliyiz. Tehdit
değil zenginlik olduğumuz gerçekten be-
nimsenmeli. Bunlar olduktan sonra gerisi
gerçekten kolay olacak. Ama işte cesurca
ilk adımı atmak kolay değil, hele bu kadar
çok kalıplaşmış düşünce ve ön yargı var-
ken. Maalesef Sakelaropulu da bunu yap-
madı, yapamadı. Yazık, çok yazık!

Yunanistan'da, Türk-İslam eserlerinin korunmasında ciddi sorunlar yaşanır-
ken, Osmanlı dönemine ait ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış eser-
lerin büyük çoğunluğu yıllardır amacı dışında kullanılmaya devam ediliyor

Yunanistan’da Türk-İslam
eserlerinin  esamesi okunmuyor

Yunanistan'ın bağımsız-
lığını kazanmasını
takip eden yıllarda,

birçok Türk-İslam eseri as-
keri hapishane, sinema ve
sergi salonu, konaklama yeri,
vilayet binası ya da depo ola-
rak kullanılmaya başlanır-
ken, ülkenin dört bir yanında
onlarca cami ibadete kapa-
tıldı, bazıları ise kiliseye dön-
üştürüldü.
Osmanlı döneminde inşa edi-
len bazı eserler restore edile-
rek üzerine "Bizans" damgası
vurulurken, kendi kaderle-
rine terk edilen birçok eser
de geçen zaman içinde hara-
beye döndü.
Başkent Atina'daki Osmanlı
dönemine ait eserlerden
1458'de Fatih Sultan Mehmet
tarafından yaptırıldığı kabul
edilen Fethiye Camisi sergi
salonu olarak kullanılırken,
yılın büyük bölümünde ka-
palı tutulan tarihi Cizderiye
Camisi ise seramik müzesi
olarak faaliyet gösteriyor.
Arşiv ve salnamelerde kayıtlı
Atina'daki Türk-İslam eserle-
rinden Yeni Cami, Kubbeli
Cami, İç Kale Camisi, Meh-
met Voyvoda Muallimesi,
Hüseyin Efendi Tekkesi ve
Hacı Ali Hamamı gibi yapıla-
rın ise bugün izine dahi rast-
lanmıyor.
Yunanistan'ın ikinci büyük
şehri Selanik'te yüzyıl önce-
sine kadar yüzlerle ifade edi-
len camilerden bugün çok azı
ayakta kalmayı başarsa da
onlar da ibadete kapalı tutu-
luyor.

SELANİK’TE 
İBADETE 

AÇIK CAMİ YOK

İbadete açık camisi bulunma-
yan Selanik'te, 1467'de inşa
edilen ve şehrin en eski ca-
misi olan Hamza Bey Camisi,
uzun yıllar sinema salonu
olarak kullanılırken, son yıl-
larda müzeye dönüştürme
çalışmaları nedeniyle kapalı
durumda.
Selanik'te 1484'te inşa edilen
ve bugüne kadar ayakta kal-
mayı başarabilen Osmanlı
eserlerinden Alaca İmaret
Camisi ise müze olarak hiz-
met veriyor.
1904'te yaptırılan Yeni Cami,
Selanik'in Yunan idaresine
geçmesinin ardından mina-
resi yıkılarak ibadete kapatı-
lırken, mübadele yıllarında
göçmenler için konut olarak
kullanıldı, bugün ise beledi-
yenin sergi salonu olarak hiz-
met görüyor. Selanik'teki en
önemli Osmanlı eserlerinden
biri olan Beyaz Kule ise şeh-
rin sembolü olarak "Bizans
eseri" diye tanıtılıyor. Diğer
şehirlerdeki eserlerin kader-
leri de birbirine benziyor.
Yanya, Girit, Larisa ve Kavala
gibi gibi birçok önemli Yuna-

nistan şehrindeki camiler ve
tarihi yapılar da aynı kaderi
paylaşmaya devam ediyor.

KİLİSE’YE 
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Karaferya'da 1716 öncesinde
inşa edilen Eminzade Hacı
Ahmet Ağa Camisi ve Kara-
ferya Musalla Namazgahı,
sonraki yıllarda mimarisinde
yapılan değişikliklerle bir Or-
todoks mekanına dönüştürü-
lürken, Kavala'da 1530'da
inşa edilen İbrahim Paşa Ca-
misi ise kilise yapıldı. Yuna-
nistan'ın ilk başkenti
Nafplio'da ise bir süre meclis
binası olarak hizmet veren ve
bugün kültür merkezi olan
Ağapaşa Camisi'nin yanı sıra
Vuleftiko Camisi de sinema
ve konferans salonuna çev-
rildi. Srez'de 1385'te inşa edi-
len Eski Cami, 1937'de
yıktırılırken yerine alışveriş
merkezi yapıldı. Rodos'ta ise
1578'de Sultan 3. Murat tara-
fından yaptırılan Sultan Mus-
tafa Camisi bugün nikah
salonu olarak kullanılıyor.
Osmanlı dönemine ait birçok
cami müze yapıldı

FETHİYE 
CAMİİ

Yanya'da 1618'de inşa edilen
Aslan Paşa Camisi, Nafpak-
tos'da 1499'da inşa edilen
Fethiye Camisi, Kandiye'de
1789'da inşa edilen Veli Paşa
Camisi ve Serez'de 16. yüz-
yılda inşa edilen Zincirli Ca-
misi ise bugün müze olarak
hizmet veriyor. Rodos'taki
Recep Paşa ve Murat Reis ca-
mileri, Koniçe'deki Süleyman
Camisi, Drama'daki Arap Ca-
misi, Kesriye'deki Kurşunlu
Camisi, Halkida'daki Emir-
zade Camisi ve Gümülci-
ne'deki Selvili ile Yunus Bey
camileri ise harabe halinde
bulunuyor. Balkanlar ve Av-
rupa'daki en önemli mimari
ve dini eserlerden biri olan
Dimetoka'daki tarihi Çelebi
Sultan Mehmet Camisi,
2017'de çıkan yangında
büyük hasar görürken hala
restore edilmeyi bekliyor.
Gümülcine'de Sultan Murat
Hüdavendigar zamanında
inşa edilen ve yüzyıllarca mi-
safirhanesi, aşevi, mescidi ve
sebili ile yolda kalmışlara
hizmet vermiş Poşpoş Tek-
kesi ise Gümülcine Beledi-
yesi tarafından 1990'lı
yıllarda Pontuslu göçmenlere
konut yapılmak üzere yıktı-
rıldı. Gümülcine merkezinde
bulunan Gazi Evrenos Bey
İmareti de duvarı yıkılarak
önce elektrik santraline dön-
üştürüldü, ardından restore
edilerek girişine eklenen He-
lenistik dönemden kalma bir
heykel başı ile Bizans dam-
gası vuruldu. (AA)
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Erdoğan istedi tıbbi yardım tırı, 
Sancak Bölgesi'ne yola çıktı…
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın tali-
matı, Sağlık Bakanlığı

ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş
Konseyi'nin organizasyonuy-
la hazırlanan tıbbi yardım
tırı, Sırbistan'ın Sancak
Bölgesi'ndeki Novi Pazar
kentinde kurulan pandemi
hastanesine gitmek üzere
İstanbul'dan hareket etti. Yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadeleye destek
amacıyla hazırlanan tıbbi
yardım malzemelerinin yer
aldığı tır yola çıkmadan önce,
Esenyurt'taki Sağlık Lojistik
firmasının genel merkezinde
son hazırlıklar yapıldı. DEİK
Türkiye-Sırbistan İş Konseyi
Başkanı Bayram Akgül de
yardım malzemelerinin
Sancak Bölgesi'ne ulaşmasına
lojistik destek sağlayan
Sağlık Lojistik'in Üst
Yöneticisi Zahit Sağlık ile tır-
daki son durumu kontrol etti.
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Türkiye-

Sırbistan İş Konseyi Başkanı
Bayram Akgül, Sırbistan'ın
Sancak Bölgesi'ne gönderilen
tıbbi yardıma ilişkin, Türkiye
Sırbistan ilişkilerinin tarihi
bir zamandan geçtiğini, iki
ülkenin
Cumhurbaşkanlarının birbir-
lerine karşı çok saygılı oldu-
ğunu ve en ufak bir çağrıda
davetlere icabet ettiklerini
dile getirdi. İki ülke lideri
arasında son iki yılda 7-8
görüşme gerçekleştiğini belir-
ten Akgül, "DEİK Türkiye-
Sırbistan İş Konseyi olarak
bu durumdan çok memnu-
nuz. Çünkü ekonomik ilişki-
lerimiz de gelişiyor. Bizim 1,3
milyar doları aşan bir dış
ticaret hacmimiz var. Yeni
hedeflerle kısa vadede 2 mil-
yar, orta vadede de 5 milyar
dolar ticaret hedefimiz var.
Ticari ilişkilerin iyi olması
için de siyasi ilişkilerin iyi
olması gerekiyor. İyi ilişkileri-
mizin olduğu ülkelerden biri
Sırbistan. Biz de ekonomik
büyümeyle, ticaret hacmiyle
bu iyi ilişkileri taçlandırmak
istiyoruz." diye konuştu.(AA)

Uluslararası Balkan Üniversitesi
yeni mimarlık öğrencilerini bekliyor
EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Balkanlar’a
en çok hizmet veren eği-
tim kurumu Trakya

Üniversitesi, bölge üniversite-
leri ile olan iş birliğini ortak
lisans programları ile daha da
güçlendirerek, öğrencilere iki
ayrı ülkede, uluslararası stan-
dartlarda bir eğitim olanağı
sağlıyor. Kuzey
Makedonya’daki Uluslararası
Balkan Üniversitesi ile
“Uluslararası Ortak Lisans
Programı” (UOLP) çerçevesin-
de açılan Mimarlık bölümü ile
öğrenciler, hem iki farklı ülke-
de eğitim alma hem de iki
farklı üniversitenin diploması-
na sahip olma imkanına erişi-
yor. www.timebalkan.com
sitesine göre; Trakya
Üniversitesi’nin; YÖK denkli-
ğine sahip, ÖSYM
Kılavuzunda yer alan Kuzey
Makedonya’daki Uluslararası

Balkan Üniversitesi ile gerçek-
leştirmiş olduğu iş birliği,
Türkiye ve Balkan ülkeleri
arasındaki akademik ortaklığa
önemli bir katkı sağlıyor.
Bölge üniversitelerinin akade-
mik niteliğinin yükseltilmesi
ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş
gücünün yetiştirilmesinde
önemli bir rol oynayan Trakya
Üniversitesi, UOLP
ile Balkanlarda üniversite eği-
timine yeni bir soluk getiriyor.
2020-2021 ÖSYM
Kılavuzu’nda yer alacak,

İngilizce eğitim verilen
Mimarlık bölümüne kayıt
olan öğrenciler, öğrenimleri-
nin 2 yılını Trakya
Üniversitesi’nde 2 yılını ise
Kuzey Makedonya’da
Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nde tamamlaya-
rak, iki ülkede de geçerliliği
olan diplomalarını almaya
hak kazanıyor. Balkanlarla iş
birliğini yeni bir boyuta taşı-
maktan büyük bir memnuni-
yet duyduklarını belirten
Trakya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Eğitim; sınırları belir-
lenmiş, durağan yapılara
mahkum edilemeyecek kadar
güçlü bir olgu. Yaşamış oldu-
ğumuz son süreçle birlikte
yepyeni bir dünyanın kapıla-
rını aralarken, Trakya
Üniversitesi olarak dönüşü-
mün öncüleri arasında yer
alma hedefiyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sınıf ortamın-
dan dijitalleşmeye evrilen bu
süreç içerisinde geleneksel

eğitim anlayışlarını geliştirme-
miz gerekiyor. Geleceğin eğiti-
mine bugünden başlamak ve
yükseköğretim kalitemizi
sınırlarımızın dışına ulaştır-
mak için iş birliklerimizi farklı
bir boyuta taşıyoruz.
Uluslararası Balkan
Üniversitesi ile imzaladığımız
protokollerle öğrencilerimize,
Mimarlık programında, ikişer
yıl karşılıklı olarak eğitim
vereceğiz. Eğitim-öğretim
hayatlarını başarı ile tamamla-
yan öğrencilerimiz dört yılın
sonunda her iki ülkede de
geçerliliği olan çift diploma
sahibi olacaklar. Balkan üni-
versiteleri ile gerçekleştirdiği-
miz bu ortak lisans program-
larına yakın zamanda diğer
Balkan üniversitelerini de
dahil ederek iş birliklerimizi
yaygınlaştıracağız. Balkanlar
söz konusuysa Trakya
Üniversitesi, tüm birikim ve
donanımı ile yeni adımlar
atmaya hazırdır” dedi.

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif
Vakfı’nın (TMV)
Kuzey

Makedonya'da bulunan
okullarındaki mezuniyet
töreni, yeni tip koronavi-
rüs salgını kapsamında
uygulanan tedbirler nede-
niyle bu yıl "online" olarak
yapıldı. Kalkandelen'de
anaokulu, ilkokul ve lise
düzeyinde eğitim veren
Uluslararası Maarif
Okullarında uzaktan eği-
timle sürdürülen 2019-2020
eğitim-öğretim yılında
mezun olan öğrenciler için
hazırlanan program, salgın
tedbirlerine uyularak ida-
reci ve dönem birincisi

öğrencilerin katılımıyla
okulun konferans salonun-
da düzenlendi.Mezun olan
diğer öğrenciler ve aileleri
ise programa video konfe-
rans aracılığıyla katıldı.
Programda konuşan
Kalkandelen Maarif Okulu
Müdürü Ali Sedat Aslan,
salgın sürecinde öğrencile-
rin uzaktan eğitimle ders-
lerini aksatmadan sürdür-
düklerini söyledi.
Öğrencilerin mezuniyet
heyecanını tatmalarını
amaçladıklarını kaydeden
Aslan, "Kapanış programı-
nı, pandemi sürecinden
dolayı bir ilki gerçekleştire-
rek online olarak hayata
geçirdik. Zorluklarla dolu
bir eğitim yılını bugün
geride bırakıyoruz." dedi.

Her zorluğun arkasından
bir kolaylığın beklediğini
kaydeden Aslan,
"Yorulduk ve artık dinlen-
me vakti. Öğrencilerimizi
güzel bir tatil bekliyor.
Aileleriyle birlikte sağlıklı,
huzurlu ve mutlu bir tatil
geçirmelerini diliyoruz.
Öğrencilerimizin her
zaman yanındayız ve onla-
rı koşulsuz sevmeye
devam edeceğiz." şeklinde
konuştu. Vakfın Kuzey
Makedonya temsilciliği
yetkilileri ile okul idarecile-
ri tarafından öğrencilere
karneleri ve başarı sertifi-
kaları verildi. Dönem
birincilerinin isimlerini
geleneksel Maarif ağacına
işlemeleriyle program sona
erdi. (AA)

Maarif okullarında 
"online" mezuniyet töreni 

Maarif okullarında 
"online" mezuniyet töreni 

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu ile Dış

İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Murat Türkyılmaz,
Türkiye ve Balkanlar günde-
minin nabzını en iyi tutan
gazetecilerden biri olan Yusuf
Emin’in moderatörlüğünde,
Türkiye’de Okuyan
Makedonyalı Öğrenciler
Birliği ve Kuzey Makedonya
Türk Gençlik Kulübü iş birli-
ğinde düzenlenen programa
konuk oldu. Program, Türk
Gençlik Kulübü ile birlikte
moderatör Yusuf Emin’in sos-
yal medya hesapları üzerin-

den, 10 binden fazla izleyiciy-
le buluştu.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; program-
da, Edirne’de öğrencilik haya-
li kuran Makedonyalı gençle-
re, Türkiye’de, Kuzey
Makedonya’dan en fazla
öğrenciye ev sahipliği yapan
üniversite olan Trakya
Üniversitesini anlatan Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve
Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Murat Türkyılmaz,
Türkiye’nin Covid-19 ile
mücadelesi, üniversitemizde
başlayan Uzaktan Eğitim
Sistemi, akademik takvim,
kontrollü normalleşme süreci,
Edirne ve üniversite hakkında
detaylı bilgiler verdi.

T.Ü. Rektörü Tabakoğlu 
Üsküp’le online buluştu

Damla Selin TOMRU

KENDİ 
YOLUNDAN 

KAÇMAK

Yazar Paulo Coelho der ki:
“Kişi yapamayacakların-
dan çok, yapabileceklerin-

den korkar”. Bazen hayallerimi-
zin gerçekleşmesi korkutur bizi,
ya da onları gerçekleştirebilecek
güce sahip olduğumuz gerçeği.
Yapılan araştırmalar kanıtladı ki
zihnimiz gerçekle illüzyonu ayırt
edemiyor. İşte bu yüzden bazen
hayal ederken veya rüya görürken
kalbimiz hızla atıyor, gülüyor ya
da ağlıyoruz. Ve yine kanıtlandı
ki eğer bir şeyi hayal ederek, bu
duyguları yaşarsak ve bunu
düzenli olarak yapıp, gereken
adımları atarsak başarı bizim.
Hatta olimpiyata hazırlanan spor-
cular bu taktiği kullanıyor ve
simülasyonlarla çalışıyorlar.

KIYASLAMALAR

Gerçekler böyleyken bir de için-
den geçtiğimiz süreçler var.
Bazen danışanlarım, hedeflerinin
olduğunu ancak bir türlü adım
atamadıklarını, garip bir rehavetin
içinde olduklarını söylüyorlar.
Vakitlerini, hedeflerine bir adım
yaklaşmak yerine boşa geçirdikle-
rini anlatıyorlar. Tahmin ettiğiniz
gibi genellikle kendilerini akıllı
cep telefonlarının ekranlarında
birilerinin hesaplarını incelerken
ya da bir oyunda saatler geçirir-
ken buluyorlar. 
Bizler hep başkalarıyla ilgilenme-
ye alıştırıldık. Kıyaslamalar doğ-
rultusunda başarılı ya da başarısız
ilan edildik, genellemeler içinde
listede kaçıncı olduğumuza göre
bize dayatılan yaşamları yaşadık.
Bireysel olarak güçlü ve zayıf
yanlarımızı keşfedemedik, okulda
aldığımız notlar bize kimlik oldu.
Evdeyse ailemizin hayalleri ve
hedefleri çöktü üstümüze. Onların
uygun gördüğü zamanlarda ve
miktarlarda yemekle başladı
aslında her şey, sonra karşılaştır-
malar başladı “bak kuzenin ne
güzel yiyor, bak kardeşin nasıl da
uslu, başka filancanın oğlu ne
güzel iş buldu, bak filancanın kızı
evlendi bile”… Tüm bunlar da
bizim kendi hayallerimizle aramı-
za mesafe koyuyor.
Hayallerimizin peşinden giderken
kurulu düzenimizi kaybetmekten,
ailemizi hayal kırıklığına uğrat-
maktan, dışlanmaktan korkuyo-
ruz.

CESARET

Yapabilecek olduğumuzu bilsek
de yapacak cesareti bulamıyoruz.
Kendi yolumuzdan kaçıp, başka-
larının yolundan gitmeye çalışı-
yoruz. Bu durumu içten içe bildi-
ğimizden kendimizle yüzleşmek
ya da bize iyi gelecek şeyleri yap-
mak yerine başkalarının yaşamını
takip ediyor ya da anlarımızı
geçiştiriyoruz. 
Bazen sırf biz adım atamadık
diye, kendi yolunda adım atan ve
başarılı olanları kıskanıyor ya da
onların yanında kendimizi kötü
hissediyoruz.
Hayat daha güzel olabilir,
Yaradan’ın bizlere sunduğu son-
suz ve sınırsız seçenekler içinde
hayallerimize yaklaşabiliriz.
Yeter ki hayallerimiz için adım
atalım ve onların gerçekleşebile-
ceğini önce kendimiz inanalım.
Eğer gerçekten inanırsak o zaman
rehavet perdesi de kendiliğinden
kalkar ve bizler başkalarının
hayatlarını yorumlamak yerine
kendi hayatımızı inşaa ederiz.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Balkan Günlüğü gazetemiz
de yayımladığımız Fliya ta-
rifimiz için çok güzel geri

dönüşler aldık. Umarım bu tarif-
leri taçlandırıp gazetemizin de
katkılarıyla Kosova Lezzetleri
Günleri düzenleyip siz değerli
lezzet severler dostlarımızla bir
araya geliriz.Bu sayımız da yine
harika bir lezzet olan Trileçe tari-
fini vereceğiz.
Balkan göçmenleri tarafından adı
lezzetin pınarı olarakta  adlandı-
rılan bir tatlı çeşidi olan, Arnavut-
ça'da Trileqe olarak isimlendirilen
tatlı Türkçe'ye de Trileçe adı ile
girmiştir.Trileçe orjinalinde İnek,
Keçi ve Manda (veya Koyun,
Keçi ve Manda) sütüyle üretil-
mekte iken 1930'ların ortaların-
dan sonra sanayileşmenin
artması ve kentleşme sebebiyle
sadece işlenmiş süt ve krema kul-
lanılarak yapılmaya başlanmış.
Balkanlara özgü bu lezzet artık
tüm Kuzey Akdeniz'de daha
fazla rağbet görmeye başlamıştır.
Trileçe her yerde yapılsa da, Bal-
kanlarda üretilenin diğer bölge-
lere göre çok daha lezzetli olduğu
görülmektedir.
Trileçe üç ana unsurdan oluş-
maktadır; Kek, Süt karışımı ve
Sos.

MALZEMELER:

Lezzet Pınarı; Trileçe
4 yumurta

1 su bardağı şeker
1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

½ çay bardağı ılık su
1 tutam tuz

n Süt şerbeti için:
1 paket krema (200 ml)

4 su bardağı süt
3 yemek kaşığı şeker
n Karamel sos için:

1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nişasta
1,5 bardak su

Toz şeker, süt, kre-
malar derin bir kapda mik-
serle çırpılır. 10 dk. kadar
çırpalım ki köpük olur ve
köpük üst kısma çıkmalı.

Pişirilmeyecek.

şerbet 
hazırlanması

Toz şekeri kuru tavaya döküp sürekli karıştırarak karamelize edelim.Tereyağını ve kremayı ekleyelim ve sürekli
karıştıralım. Renk koyulaşınca ocaktan alalım. Pişen kekimizi fırından alıp ılımasını bekleyelim. Soğuk hazır-
ladığımız şerbeti ister dilimleyerek , isterseniz dilimlemeden kepçe ile yavaşça kekin üzerine dökelim.
Bir gece buzdolabında bu şekilde bekletip. Karamel sosunu ertesi gün dilimlerin üzerine şekilli dökebilirsiniz.
Bunun için ince uçlu sıkma aparatı kullanabilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun,Sağlıkla ve Afiyetle…

Fırını belirtilen dereceye
ayarlayıp ısınması için önce-
den açın.Isıya dayanıklı kalıbı

margarin ile yağlayın.4 yumurtanın
sarısını akından ayırın.Yumurta ak-

larını çırpma kabına alın ve mik-
serin çırpıcı uçları ile 3 dakika

çırparak kar haline getirin.

yumurta aKının
hazırlanması

Kar haline getirilen yu-
murta akı üzerine yumurta

sarılarını ilave edin ve spatula
veya kaşık ile yumurta sarıları homo-

jen dağılıncaya kadar yavaşça
yedirin.Üzerine un karışımını ilave ed-

erek köpüksü yapıyı söndürmeden
yavaşça karıştırmaya devam edin.
Pişirme kalıbına boşaltarak üzerini

düzeltin. Belirtilen fırın ayarında
üzer, pembeleşinceye kadar

pişirin.  

trileçe Karışımının
hazırlanması

Turbo pişirme: 160°C
(önceden ısıtılmış)

Alt-üst pişirme:160°C
(önceden ısıtılmış)

Pişirme süresi: 
Yaklaşık 

25-35 dakika

eleKtriKli
fırın ayarı:

Karamel hazırlanması

Hakkı KORKMAZ
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Sırbistan'ın köklü basketbol
takımlarından Kızılyıldız,
başantrenörlük görevini yürüten

Dragan Sakota ile yollarını ayırdı.
Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı
Nebojsa Covic, başkent Belgrad'da
düzenlediği basın toplantısında, kar-
şılıklı sağlanan anlaşma çerçevesinde
Sakota ile yollarını ayırdıklarını
belirterek, "Zor zamanımızda geldi.
Büyük bir sorumluluk aldı." ifadesini
kullandı. Geçen yıl kasım ayından bu
yana takımı çalıştıran Sakota da bas-
ketbol sezonunun yeni tip korona
virus salgını nedeniyle kesintiye
uğramasından duyduğu üzüntüyü
dile getirerek, takıma başarı diledi.
Yerel medyada, Sakota'nın yerine, bir
dönem Kızılyıldız'ı çalıştıran Sasa
Obradovic'in yeniden takımın başına
geleceği haberleri yer aldı. (AA)

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Polonya, Sırbistan,
Arnavutluk gibi
ülkelerde futbolcu

taraması yapan menajer
Gürel Bergen, Bosna
Hersekli futbolcu Adnan
Kovacevic'e dikkat çeke-

rek, "Bu futbolcuyu
Türkiye'ye getirmek iste-
rim. Bunun dışında Jose
Kante ve William Remy
de önemli potansiyeli
olan isimler" ifadelerini
kullandı. Korona virüs
sonrasında Türkiye'nin
transfer konusunda
Balkanlara yöneleceğini

söyleyen ve özellikle bu
ülkelerde birçok futbol-
cunun temsilciliğini
yapan menajer Gürel
Bergen, Türkiye'ye getir-
mek istediği 3 ismi söyle-
di. Bosna Hersekli oyun-
cu Adnan Kovacevic'in
yanı sıra Jose Kante ve
William Remy'nin çok

potansiyelli isimler oldu-
ğunu ifade eden Bergen,
zamanı geldiğinde çıka-
racakları farklı isimler
olduğunu da sözlerine
ekledi. www.timebal-
kan.com’a göre;
Arnavutluk'ta oynayan
forvet Kyrian
Nwabueze'nin Türk fut-

boluna çok uygun ve
skorer bir isim olduğunu
söyleyen Bergen, "Bu
oyuncunun Türkiye yet-
kisini aldık. Çalışmamızı
yapıyoruz. Bunun dışın-
da başka oyuncularda
var. Resmiyete döküldü-
ğünde bunları açıklaya-
cağız" dedi.

Menajer Gürel’den Kovaçevİç İddİası

Kızılyıldız, Sakota 
ile yollarını ayırdı 

EYOF’ta kadınlar buz 
hokeyi maçları yapılacak 
Finlandiya’nın Vuokatti kentinde 6-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2021) kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Finlandiya’nın
Vuokatti kentinde 6-
13 Şubat tarihlerinde

düzenlenecek 2021
Avrupa Gençlik Olimpik
Kış Festivali'nde (EYOF
2021) kadınlar buz hokeyi
maçları ilk kez yapılacak.
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nden (TMOK)
yapılan açıklamada,
"EYOF tarihinde ilk kez
kadınlar buz hokeyi maç-
larına ev sahipliği yapa-
cak festivalde, 48 ülkeden
14-18 yaş aralığındaki
sporcular, alp disiplini,

artistik buz pateni, biat-
lon, buz hokeyi, kayakla
atlama, kayaklı koşu, kısa
mesafe sürat pateni,
kuzey kombine ve snow-
board olmak üzere 9 spor
dalında mücadele ede-
cek." denildi. Açıklamada
Bosna Hersek'in
Saraybosna ve Doğu
Saraybosna şehirlerinde
düzenlenen 2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Kış
Festivali'nde (EYOF 2019)
Türkiye’yi 6 spor dalında
17’si kız, 17'si erkek
olmak üzere 34 sporcu-
nun temsil ettiği ifade
edildi. 46 ülkeden 14-18
yaş aralığında 911 sporcu-

nun ilk olimpik deneyimi-
ni yaşadığı 2019 Kış
Festivali'nde yarışmaların
8 spor dalında gerçekleşti-
ği ve milli sporcuların alp
disiplini, artistik buz
pateni, biatlon, curling,
kayaklı koşu ve kısa
mesafe sürat pateni olmak
üzere 6 dalda mücadele
ettiği aktarıldı. Ayrıca fes-
tivalde, kısa mesafe sürat
pateninde milli sporcusu
Furkan Akar'ın, 500 met-
rede gümüş, 1500 metrede
bronz madalya kazana-
rak, Türkiye'nin EYOF
2019'dan 2 madalya ile
dönmesini sağladığı belir-
tildi. (AA)


