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Anketler doğruysA 
çözüm için Acil hAreket

yAnlış yA dA yAnlıysA 
o zAmAn tAm bir felAket

¥ 1389 yılında düzenlenen
Kosova Savaşı’nı kazanan Sultan
Murad, muharebe sonrası savaş
meydanını gezerken bir Sırp
askeri tarafından hançerlenerek
şehit edilmişti. Murad
Hüdavendigar’ın kalbi ve iç
organları şehit düştüğü
Kosova’da gömülürken, bedeni
ise tahnit edilerek Bursa’ya
getirilmiş ve Çekirge
Mahallesi’nde yaptırılan türbeye
defnedilmişti. Şehit padişah için
her yıl farklı zamanlarda hem
Kosova hem de Bursa’daki kabri
başında anma programları
düzenleyen Osmangazi
Belediyesi, bu yıl korona virüs
salgını nedeniyle anma pro-
gramlarını eş zamanlı olarak
düzenledi.  n 4’te

Sultan Murad’a eş
zamanlı anma töreni

Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1.
Murad Hüdavendigar vefatının 631’inci yılında Kosova ve Bursa’daki kabir-

leri başında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programı ile yad edildi

Mostar’da 12 yıl
sonra seçiM var
¥ BoşnAK ve Hırvat lider-
ler, Mostar Şehri İçin Seçim
Modeli Anlaşması'nı imzal-
adı. Demokratik Eylem
Partisi (SDA) Genel Başkanı
Bakir İzetbegovic ile Bosna

Hersek Hırvat Demokrat
Birliği (HDZ BiH) Genel
Başkanı Dragan Covic,
Mostar Şehri İçin Seçim
Modeli Anlaşması'nı 
imzaladı.  n 3’te

Karadağ’da Dini Özgürlükler
Yasası tartışmaları sürüyor
¥ KArAdAğ'dA 1918'e
kadar inşa edilmiş dini
yapıların devletin mülki-
yetine geçmesini öngö-
ren yasaya karşı çıkan
Karadağlı Sırplar, salgın

nedeniyle martta ara ver-
dikleri protestolara, ülke
genelinde düzenlenen
ayinlerle devam etti.
Başta başkent Podgoritsa
olmak üzere Budva, Bar

ve Niksic gibi şehirlerde
toplanan kalabalık, sal-
gın tedbirleri kapsamın-
da en fazla 200 kişilik
gruplar oluşturdu.  
n 5’te

Radev ve Borisov’un
Drone kapışması…
¥ BulgArısTAn'dA
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ile Başbakanı
Boyko Borisov arasındaki
"drone" krizi ülkedeki
tansiyonu artırdı.
Başbakan Boyko Borisov,

Cumhurbaşkanı Rumen
Radev'in drone ile ken-
disini görüntülediğini
öne sürerken, Radev ise
Borisov'un açıklamalarını
"paranoya" olarak nite-
lendirdi. n 3’te

‘Yangın söndürme konusunda tüm Avrupa’ya eğitim verdik’
¥ İzmİr’de yapılan yangın söndürme

tatbikatı göz doldurdu. Tatbikatın baş-
langıç noktası olan İzmir Adnan

Menderes Havalimanı apronunda hazır-
lanan tören alanında konuşan Tarım ve

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başta
Bosna-Hersek ve K.Makedonya olmak

üzere onlarca ülkeye yangın söndürme
konusunda yardımcı olunduğunu ve eği-

timler verildiğini söyledi. n 5’te

TİKA ve Bosna Maarif
Okulları dezenfektan üretti
¥ TİKA'nın desteklediği proje kap-
samında, Bosna Hersek Maarif Okulları
iş birliğinde ülkedeki eğitim ve sağlık
çalışanlarına dağıtılmak üzere el
dezenfektanı üretildi.  n 10’da
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Rifat sAit

mostAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in önemli şehir-
lerinden Mostar'da 12 yıl
sonra yeniden yerel seçim ya-

pılmasının önü açıldı. Demokratik
Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı
Bakir İzetbegovic ile Bosna Hersek
Hırvat Demokrat Birliği (HDZ
BiH) Genel Başkanı Dragan Covic,
Mostar Şehri İçin Seçim Modeli
Anlaşması'nı imzaladı. Boşnak
lider İzetbegovic, yaptığı açıkla-
mada, Mostar şehri için önemli bir
adım olduğunu belirterek, imzala-
dıkları anlaşmayla etnik anlamda
eşitliğin de sağlandığını ve şehir
halkının herhangi bir şekilde ay-
rımcılığa maruz kalmasının engel-
lendiğini vurguladı. Bir zamanlar
imkansız görünen bazı şeylerin
artık mümkün olduğunun altını
çizen İzetbegovic, şehirde yaşayan
az sayıda Sırp halkının da kaliteli
bir pozisyona sahip olacağını söy-
ledi. Covic ise bu anlaşma saye-
sinde şehir konseyinin 35 üyesinin
seçilmesi için imkan oluşturuldu-
ğunu kaydederek, "Mostar'da yeni-
den seçim olacağına artık eminim.
Ayrıca Seçim Kanunu'ndaki deği-
şikliklerin de yıl sonuna kadar baş-
layacağını düşünüyorum." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek
Delegasyonu Şefi Johan Satler ise
AB'nin Bosna Hersek'teki öncelik-
lerinden birinin Mostar olduğunu
vurgulayarak, anlaşmanın tarafla-
rına teşekkürlerini iletti.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile
Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) Genel Başkanı Dra-

gan Covic, Mostar Şehri İçin Seçim Modeli Anlaşması'nı imzaladı

Boşnak ve Hırvat 
liderler anlaştı

sofyA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev ile Baş-
bakanı Boyko Borisov

arasındaki "drone" krizi ülkedeki
tansiyonu artırdı. Başbakan Bori-
sov, özel hayatına dair bazı fotoğ-
raf ve ses kayıtlarının medyada
yer alması üzerine düzenlediği
basın toplantısında, Radev'in ken-
disini drone ile görüntülediğini

savundu. Cumhurbaşkanı Ra-
dev'in artık her türlü sınırı aştığını
ifade eden Borisov, "Açık olarak
şunu söylemek isterim: Radev
drone uçurtup beni görüntülüyor.
Ben korumalarıma droneyi düşü-
receğimi söyleyince onlar bunu
Radev'e iletiyor ve Radev de dro-
neyi geri çekiyor." ifadelerini kul-
landı. Bu arada, daha önce
gerçekten drone sahibi olduğu
açıklayan Radev, komşu devlet
konutlarında kaldığı Başbakan

Borisov'u asla takip etmediğini
belirtirken, Borisov'un açıklamala-
rını ise "paranoya" olarak nitelen-
dirdi. Eski Komünist Partinin
devamı olan ana muhalefetteki
Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin
(BSP) adayı olarak cumhurbaş-
kanlığına seçilen Radev, muhalif
gördüğü AB yanlısı Borisov'u sü-
rekli olarak eleştirirken, bir süre
önce de hükümetle tüm temasla-
rını kestiğini ve yalnızca yazışma-
lar yapacağını açıklamıştı. (AA)

ANKEtLER doĞRuysA 
çöZÜm içiN AciL hAREKEt

yANLış yA dA yANLıysA 
o ZAmAN tAm BiR fELAKEt

İlginçtir dört araştırma (Anket)
şirketi anketler yapıp benzer so-
nuçlar elde etti ve bu sonuçları

yakın zamanda peşi sıra  yayınladı-
lar. Bu yazıda bu sonuçların anali-
zini yapmaya çalışacağım ama
öncesinde bu anketlerle ilgili ciddi
sorular var. AK Parti ARGE Baş-
kanlığı bu anketlere tepki gösterdi.
Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun
da anketlerin yapılış şekline ve de-
taylı bilgi vermeyişlerine itiraz etti.
Anketlerin nerede, kimlerle ve ne
zaman yapıldıkları, kimin için yap-
tırıldıkları, soruların soruluş şekli ve
detayları hakkında doyurucu bilgi-
nin olmadığı ifade ediliyor ve eleşti-
riliyor. 
Burada çok önemli iki durum söz
konusu. 
1-Eğer anketler doğru ama reisten
saklanıyorsa bu felakettir. Derhal
bilgi verilmeli ve zaman varken
çözüm için harekete geçilmelidir.
2- Eğer anketler yanlış ve yanlı ise
bu durumda seçmen üzerinde kur-
gulanmış sinsice bir algı oluşturma
planı olabilir, bu durumda bu ikinci
felaketin ayak sesidir.  Anketlerin
özellikle tam da salgın döneminde
yaptırılması oldukça manidar. Dört
şirketin aynı anda anket yapması ve
AK Parti için olumsuz sonuçlar ver-
meleri istenmeyen algılar da oluştu-
rabilir. Birileri Türkiye’yi erken
seçime götürmeden önce böylesi al-
gılarla doldurmak isteyebilir. 
Taraflı bir yazı yazdığımı düşüneler
olabilir. Kimseyi korkutmak ve ya
yönlendirmek de istemiyorum.
Ama lütfen herkes eğri otursun ve
doğru konuşsun. Şunu iyi bilmek
gerekiyor; eğer bu anketler bilerek
bir algı operasyonu için yapılıyorsa,
ülkeye çok büyük zarar vermek isti-
yorlar. Tamam, bazı hatalar olabilir,
özeleştiri yaptığımız pek çok konu
da var. Ama şunu çok iyi bilin ki ik-
tidarın ciddi bir alternatifi yok. Mu-
halefet kesinlikle iktidara hazır
değil. Recep Tayyip Erdoğan’ı eleş-
tirebilirsiniz ama değişik oyunlarla
onu indirmeye kalkarsanız, ülkede
çok ciddi sorunlar yaşamaya hazır
olmanız gerekir. En çok eleştirdiği-
niz ekonomi, çok daha beter olur.
Bunu bazı sağduyulu CHP’ye
gönül veren sanayiciler ve iş adam-
ları çok iyi bildikleri için, Recep
Tayyip Erdoğan’ın devam etmesini
isterler. Bu bir gerçektir. Hepimiz
bu geminin yolcularıyız. Gemi ba-
tarsa hepimiz gideriz. Ciddi bir al-
ternatif yokken sadece birilerinin
siyasi arzuları nedeniyle hükümet
değişikliği Türkiye için büyük fela-
kettir. Üstelik bunu birikmiş bir si-
yasi kin ve intikam arzularıyla
yapanlar Allah korusun ülkede
büyük bir kargaşa ortamı oluşturur-
lar. O yüzden aman ha anketlerle
algı oluşturup spekülasyon yap-
maya kimse kalkmasın. 

Bu durumda;

AK Partili yetkililerin bunlara karşı
yapacakları üç önemli çalışma var
1-Bu anketler araştırılacak, eğer algı
oluşturmak için bilerek yalan yanlış
ve yanlı anket yapıldıysa dava açı-
lacak. 
2-Bunlara karşı AK Parti de kap-
samlı ve güvenilir bir anket yapıp
kamuoyu ile paylaşacak.
3-Ola ki bu anketler gerçek ve doğ-
rudur o zaman derhal Reisle payla-
şılacak, gereken önlemler ve
çalışmalar acilen başlatılacak

Peki, ama bu anketleri yapan ku-
ruluşlar kimler? 
1-Avrasya Araştırma şirketi
2-Metropoll Araştırma şirketi
3-Konda Araştırma şirketi
4-İstanbul Ekonomi Araştırma şir-
keti

Anketlerde çıkan sonuçlara ba-
kacak olursak;

1-Partilere destek ve siyasete güven
azalıyor
2-Karasızlar, cevapsızlar ve sandığa
gitmeyip, oy kullanmayacakların
sayısı artmış görünüyor
3-Kararsızların toplam payı %20
olmuş
4-Daha önce AK Partiye oy vermiş
%6’lık bir grup kararsıza geçmiş,
AK Partiye tepki var ama bunlar
kesinlikle de CHP’ye oy vermiyor-
lar
5-Türkiye’de %40 oranında bir seç-
men grubu, iktidarın ekonomik so-
runları çözebileceğine inanıyor
6- Siyasete soğuk bakan Apolitik
dediğimiz bir kitlenin sayısında artış
var
7-Türkiye’de 30 yaşın altında 19
Milyon seçmen var, 2023 yılında
ilk kez oy kullanacak olan 4 milyon
kişi bulunuyor
8-Anketler Cumhur ittifakını
%50’nin altında gösteriyor ama
buna mukabil karşı tarafın  %50’nin
üzerinde olmadığı görünüyor  zira

çok sayıda kararsız var
Bu sonuçlardan şu yorumları çı-
kartıyoruz
1-Kararsızlar artmış ve çok etkili
olacaklar
2-AK Parti’de küskünler var
3-Gençler önümüzdeki dönemde
belirleyici durumda ama apolitik bir
gençlik geliyor. Gençler içinde Z
kuşağı ise siyasetten tamamen
kopuk
4-Türkiye’de ciddi bir muhalefet
sorunu var
5-Siyasi bir erozyon yaşanıyor
6-Bazı küskünler seçimlerde san-
dığa gitmeyebilir ve oy kullanma-
yıp tepki gösterebilir, bu durumda
bu seçmenin oyu o bölgedeki bi-
rinci partiye yarar. Mesela, İzmir’de
CHP’nin oy oranı yüksek olduğu
için, İzmir’de oy kullanmayarak
tepki gösteren AK Partili seçmenin
oyu otomatikman CHP’ye gider.

YAPıCı özeleştiriler 
YAPAnlArı hAin olArAk

YAftAlAmAk

Tüm bu açıklamalardan sonra genel
bir yorum yapmak gerekirse, vatan-
daşlar bir değişiklik yapılmasını ve
bu değişikliği de AK Parti’nin yap-
masını bekliyorlar. Çıkan sonuçla-
rın doğru veya yanlış demeden
Reis’e net bir şekilde arz edilmesi
gerek. Bu konuda nihai kararı el-
bette Reis verecek. Ancak dediği-
miz gibi, her şeyin eksiksiz olarak
kendisine anlatılması gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın hassa-
siyetini ve çözüm odaklı bir lider ol-
duğunu çok iyi biliyoruz. Sahadan
gelen tüm bilgiler, yorum katılma-
dan ve değiştirilmeden kendisine
iletilmelidir. 
Bugüne kadar Reise yanlış anket
sonuçları veya eksik bilgiler veril-
diyse, bu durum partiye ve davaya
büyük zarar vermiştir. Yapıldı mı
bilmiyorum ama yapıldıysa adeta
partinin dibine dinamit koymak gibi
bir şeydir bu. Zira bu yüzden yanlış
adaylar, yanlış atamalar, yanlış
planlamalar olacaktır, Bu yüzden de
pek çok samimi insan kaybedile-
cektir. 
Ayrıca parti içinde yapılan samimi
ve yapıcı özeleştirilere düşmanca
yaklaşmamak, onlara hemen hain
damgası vurmamak gerekiyor. Biri
samimiyetle bir özeleştiri yaptı-
ğında, parti içindeki bazı kötü ni-
yetli gruplar hemen harekete geçip
kendisini DEVA partisi ile görüştü-
ğünü, Fetocu olduğunu veya Gele-
cek partisinde bulunduğunu
söyleyerek çamur atıyorlar ve AK
Partideki diğer samimi insanlar üze-
rinde olumsuz algı oluşturup, onlara
düşman ediyorlar. Bu, çok çirkin ve
alçakça bir yöntemdir. Zaman
zaman biz de özeleştiri yazıları ya-
zıyoruz. Bundan dolayı rahatsız
olan bir grup bize de böyle bir iftira
atabilir. Aslında bunları yazmaya
ihtiyaç yok, bizi bilen bilir. Her
şeyin başında Allah (CC) bilir ve
onun bilmesi de yeter zaten. Ama
ileride atılabilecek bazı fitne ve ifti-
ralar karşısında bazı dava arkadaşla-
rımız, hakkımızda Allah korusun
Suizanda bulunmamaları için aşağı-
dakileri yazma ihtiyacı duyuyorum. 
“Daha önce hiçbir siyasi partide
görev almadım, ilk kez AK Partide
siyasete başladım. AK Parti’de sıra-
sıyla il yönetim kurulu üyeliği, Be-
lediye meclis üyeliği,
Milletvekilliği, Genel Merkezde
Başkan yardımcılığı görevlerinde
bulundum. Reisi Allah için severim.
AK Parti dışında hiçbir siyasi parti
ile temasım olmadı. Nokta” 
Ayrıca şunu da özellikle belirtmek
istiyorum. Kimse bizi yanlış anla-
masın. 
Dava adamlığı, ne kavga edip -
yumruk atmak, ne ekranlara sık sık
çıkıp çok konuşmak ve sonra da
saçmalayıp partiye ve davaya zarar
vermek, değildir
Dava adamlığı, samimi olmak,
Allah rızası için hareket etmek,
halka dokunmak, insan kazanmak,
devlet, millet ve insanlık için hizmet
etmektir. Bu konuda yani Siyaset-
teki en güzel gösterge ve örnek aldı-
ğımız kişi Sayın
Cumhurbaşkanımızın kendisidir.
Aksini yapanlara ne olur prim ver-
meyin, doğruya doğru yanlışa yan-
lış demeyi bilelim. Bundan
çekinmeyelim. Çünkü çok büyük
vebali var. 

Anketler ne diYor?

Şimdi tekrar anketlere ve siyasi ge-
lişmelerin yorumlarına dönecek
olursak. Bakın konuyu çok ince de-
tayla anlatmak istiyorum. Çöple sa-
manı, Sakalla bıyığı ayırt etmek
lazım. Birileri üzerindeki yanlışları
farklı alanlara çekip olayı sulandırı-
yor. Halkın devlete veya Sayın
Cumhurbaşkanımıza bir tepkisi yok.
Önce bunu bilmek lazım.  Birileri-
nin tepkisi olabilir bu gayet doğaldır.

Herkesin sevmesi de beklenemez.
Ama Vatandaşlarımızın çoğu Sayın
Cumhurbaşkanımızı çok seviyor.
Hatta halkımız, hükümetin uygula-
dığı ve uygulamayı planladığı politi-
kalara yönelik kamuoyu
araştırmalarında ağırlıklı olarak
olumlu çıkıyor. Bilhassa son dö-
nemde İçişleri bakanımız Sayın Sü-
leyman soylu ’ya, Sağlık bakanımız
Sayın Fahrettin Koca’ya ve Milli
Savunma Bakanımız Sayın Hulusi
Akar’a hakikaten büyük bir sevgi
gösterip destek veriyorlar. Ama va-
tandaş her şey mükemmel her kes
tamam demiyor. İşte bu kısmı iyi
analiz etmemiz lazım. Anketler doğ-
ruysa çıkan sonuç bu. Bu olayı çok
iyi anlamak gerekiyor.  Gerçekleri
kabul etmeyip deve kuşu misali ka-
famızı toprağa gömersek 2023 bize
çok vahim bir tablo çizebilir. (Tabi,
öncesinde bir seçim olmazsa) 
Anketler yalan ya da doğru, ama biz
sahada bazı şeyleri görüp avazımız
çıktığı kadar yazıyoruz (bağırıyo-
ruz).  Bir kısım halkın ve teşkilatın
memnuniyetsizliği var mı evet var.
Buna yalan dersek Allah çarpar.
Ama bu memnuniyetsizlik farklı bir
yere çekilip konu saptırılmasın.
Reise veya hükümete karşı değil
ama bazı bürokrat ve siyasilere karşı
tepki var. İşte bu yüzden anketlerde
çıkan %20 oranında bir kararsız seç-
men var. Ama daha önemlisi ki esas
bunun üzerinde durmak gerekiyor,
tekrar söylüyorum, eğer anketler
doğruysa şu çıkan sonuç çok önemli
ve mutlaka araştırılmalı ve çözülme-
lidir. O da şudur: Daha önce AK
Partiye oy veren %6’lık bir kesimin
kararsızlara kayması söz konusu de-
niyor. Bir de ilginç tarafı ki hakika-
ten tutarlı görünüyor. Anketlere göre
AK Parti’de bir oy kaybı var ama bu
seçmen kitlesi CHP’ye ve ya diğer
partilere gitmemiş. Karasız olarak
bekliyor ama karşı tarafa da gitmi-
yor. Gerçekten de AK Partili seçme-
nin karakteristik özelliği budur yani
CHP’ye gitmez. Bunlar, bizim siya-
sette tanımladığımız küskünler kit-
lesi olabilir. Önceki seçimlerde
benzer bir olay yaşanmıştı. Çoğun-
luğu ülkücü kökenden gelen ve ya
milliyetçi muhafazakâr AK Partili
seçmenlerin küçük bir bölümü
Cumhur ittifakını da bahane edip
MHP’ye geçiş yapmışlardı. Bu açık-
lanabilir ve ya bir yere kadar anlaşı-
labilir. Ancak daha önce AK partiye
oy verip şimdi kararsız kısma geç-
mek, bu eğer doğruysa ciddi bir so-
rundur ve mutlaka acilen tedbir
alınmalıdır. Zira çok doğaldır ki,
gözden ırak olan kalpten ırak olur.
Olay sıcakken bu küskünler kazanı-
labilir. Ama maazallah zamanında
tedbir alınmazsa ve olay soğursa,
yara kabuk bağlar ve çözüm yarın
geç ve imkânsız olur.  

Anketlerin teYidi (
SAğlAmASı) mutlAkA

YAPılmAlıdır

Yapılan anketler ve sonuçlar külli-
yen yalandır, fitnedir veya spekülas-
yondur diyebilirsiniz. Hatta
hakikaten belki öyle de olabilirler.
Ama bana göre anketler araştırıl-
malı, az da olsa doğruluk payı varsa
çıkan sonuçların nedeni saptanıp,
daha zaman varken çözümü sağlan-
malıdır. Çünkü eğer anketler doğ-
ruysa AK Parti için bir sorun var ve
mutlaka acilen çözülmelidir. 
Diğer yandan burada ilginç bir tutar-
lılık görünüyor. Bu özellikle yapıl-
mış olabilir. Yani bu anket sonuçları
yanlış ve yanlı ise birileri tarafından
çok sağlam bir kurgu kurulmuş. De-
niyor ki, AK Parti oy oranlarında bir
düşme var ama bu oylar başka bir
yere gitmemiş. Hakikaten de AK
Parti seçmeni küskün olabilir ama
gidip karşı tarafa oy vermez. Ayrıca
Pandemi nedeniyle halkın moral ve
psikolojisinin düştüğü, sokağa
çıkma yasakları nedeniyle işsizliğin
arttığı ve ekonominin olumsuz etki-
lendiği bir dönemde özellikle böyle
bir anket yaptırıp çıkan sonuçları ik-
tidar aleyhine siyasi olarak pekâlâ
kullanabilirsiniz. Bu açıdan çok
doğru bir zamanlama. Ama bu sizin
teyit ve sağlama yapmanıza engel
değildir. Nitekim Sayın Cumhurbaş-
kanımız da bu konuda hassastır ve
yeni anketler yaptıracaktır. Bizim ri-
camız yeni yapılacak anketleri farklı
kurum ve kişiler yapsın, birkaç yer-
den çaprazlama olsun, her kese de
güvenilmesin. İşi garantiye almak
fevkalade iyidir. Rahmetli Cennet
mekân Abdülhamid han, ülkeye
kendisine bilgi vermek üzere güven-
diği hafiyelerini gönderirmiş, onları
da ayrıca takip ettirip, teyit alırmış.
Devletin bekası için bu çok önemli-
dir. Sonucunda kimse melek değil,
İnsanoğlu beşer şaşar. Hatasız olan
bir tek Allah (CC) Hele bir de belli
makamlarda belli bir süre kalındı-
ğında ister istemez metal yorgun-
luğu veya gözden kaçan şeyler
olabiliyor.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile
Başbakan arasında "drone" krizi

NEDEN SEÇİM YAPILAMIYORDU?

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
Hırvat polisine dikkati çekti
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Af Örgütü, Hır-
vatistan polisinin Bosna
Hersek sınırında göçmen

ve sığınmacılara yönelik işkence
uyguladığına işaret ederek, insan
hakları ihlallerinin önemli derece
arttığını vurguladı. Uluslararası
Af Örgütü’nden yapılan açıkla-
mada, mayıs ayı sonunda Batı Av-
rupa'ya geçmek isterken Plitvice
Gölü yakınında Hırvat polisi tara-
fından durdurulan bazı Pakistan
ve Afganistan vatandaşlarıyla gö-
rüşmeler yapıldığı belirtilirken, bu
kişilerin bağlanarak darp edildiği
ve işkenceye maruz kaldığı kay-
dedildi. Hırvatistan Özel Polis
Teşkilatı’nın kullandığı kar mas-
kelerinden takmış, siyah ünifor-

malı 8 ila 10 kişinin silahlarıyla
havaya ateş açtığı aktarılan açıkla-
mada, "Bu kişiler, hareket edemez
hale getirdikleri sığınmacıları tek-
meledi ve bu kişilere metal sopa-
lar, coplar ve tabanca kabzalarıyla

defalarca vurdu. Daha sonra, göç-
menlerin sırt çantalarında bulduk-
ları ketçap, mayonez ve şekerleri,
kanayan başlarına, saçlarına ve
pantolonlarına döktü." denildi.
(AA)

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşa-
nan savaşın ardından 6 belediyeye
bölünen Mostar, bu şekilde yönetili-
yordu. Şehirdeki bölünmüşlüğü son-
landırmak üzere dönemin Bosna
Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy
Ashdown tarafından 2004'te hazırla-
nan Mostar Statüsü ile şehir tek be-
lediye haline getirildi. Yeni statüye
göre, icranın başı belediye başkanı,
yasama organı ise şehir konseyi
oldu. Ancak söz konusu düzenleme-
nin Hırvatların karşı çıkması nede-
niyle hala onaylanamaması, kentteki
birçok konunun "kilitlenmesine"
neden oldu. Statüyle ilgili bu sorun
yüzünden 2008'den beri şehirde
yerel seçim yapılamıyordu. Anlaş-
maya varılan yeni statüyle Mostar
şehri, 6 seçim bölgesine ayrılırken,
seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve
bir ortak listeyle gidilecek. Daha

önce de benzer bir uygulama var-
ken, Hırvatlar şehir konseyi üyeleri-
nin seçiminde her oyun eşit
olmadığını savunarak, buna karşı çı-
kıyordu. Yani, bir seçim bölgesinde
1000 oy alan biri şehir konseyine se-
çilebilirken, başka bir seçim bölge-
sinde daha çok oy alan aday
konseye giremiyordu. Yeni statüyle
her oyun eşit değerde sayılmasının
sağlandığı bildirildi. Eskiden olduğu
gibi her seçim bölgesinden 3'er,
ortak listeden de 17 konsey üyesi
seçilerek 35 üyeli şehir konseyi belir-
lenecek. Şehir Konseyi ise şehrin
belediye başkanını seçecek. Bu
arada, Boşnak ve Hırvat liderlerin
imzaladığı anlaşmanın ülke parla-
mentosunda da 15 günde görüşül-
mesi ve onaylanması bekleniyor.
Bosna Hersek'teki yerel seçimin, 15
Kasım'da yapılması planlanıyor. (AA)
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Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1.
Murad Hüdavendigar vefatının 631’inci yılında Kosova ve Bursa’daki ka-
birleri başında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programı ile yad edildi

Murad Hüdavendigar Bursa 
ve Kosova'da dualarla anıldı

Lavrov ve Vucic’in Kosova buluşması
BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, Sırbistan'a gerçek-
leştirdiği ziyarette, Cum-

hurbaşkanı Aleksandar Vucic ile
Kosova meselesini ele aldı. Sırbis-
tan'da yapılacak seçimler önce-
sinde başkent Belgrad'da
temaslarda bulunan Lavrov, son
dönemde yeniden gündemde

olan Sırbistan ile Kosova arasın-
daki meseleyi de Sırp temsilcilerle
masaya yatırdı. Lavrov, Cumhur-
başkanı Vucic ile yaptığı görüşme-
nin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında, Rusya'nın Ko-
sova meselesine yaklaşımının de-
ğişmediğini belirterek, "Rusya'nın,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nin (BMGK) 1244 sayılı kararı
çerçevesinde hem Priştine hem de
Belgrad yönetimi tarafından karşı-

lıklı kabul görecek her türlü adım
ve hareketi destekleyeceğini
bugün bir kez daha belirtmek iste-
rim" dedi. Kosova ile Sırbistan
arasındaki meselede arabuluculuk
görevini üstlenen Avrupa Birliği-
nin (AB) bu sorumluluğundan
kendisi soyutlamaması gerektiğini
vurgulayan Lavrov, iki ülke ara-
sındaki nihai çözümün ise
BMGK'de onaylanmasının gerekli
olduğunu kaydetti. (AA)

Ahmet GÖKSAN

ÇÖZÜMÜN 
GÖNÜLSÜZÜ

"Bu mücadelede hiç kimsenin tek ba-
şına kendine ayrı bir şeref payı ayır-
maya hakkı yoktur... Mukavemeti
başlatan da mukavemeti sürdüren de
Türk toplumudur. Bu şeref topluma
aittir".1973

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Korona virüsü salgınının bütün
dünya ekonomilerini açmaza
doğru sürüklediğini kaydet-

mek gerekiyor. Ülkeleri etkisi altına
almış olan salgın bazı gerçeklerle
yüzleşmelerin d nedeni oluyor. Ber-
lin duvarının yıkıldığı günlerden
sonra Soğuk Savaş'ın biteceği ve
güzel bir dünya düzeninin kurulacağı
yaygın bir kanı idi. Sovyet sistemi-
nin ünlü muhaliflerinden Soljenitsin
"Duvarın sonuyla gelen mutluluk
çok kısa sürdü. Yeryüzü daha hu-
zurlu bir gezegen olmadı" diye dert
yanıyordu.
Şimdilerde ise genel beklenti olarak
korona salgınından sonra da daha
güzel bir dünyaya ulaşacağımız umut
ediliyor. Umutsuz yaşanamayacağına
göre onu korumak durumundayız.
Buna koşut yapılan açıklamalara ba-
kacak olur isek ne yazık ki umudu-
muzu törpülemek durumunda
kalabiliriz. Nedenine gelince, bir
yandan salgınla mücadele ettikleri
savında olan gelişmiş ülkelerin diğer
yandan silahlanmaya devam ettikleri
biliniyor.
O zaman sormak durumundayız. Si-
lahlanmaya neden devam ediliyor?
Bu yaklaşıma devam ederken güzel
bir dünyaya nasıl ulaşılacağına da
açıklık getirmeleri gerekiyor. İnandı-
rıcı açıklama yapmamaları halinde
çok yüzlü olduklarını bir kez daha
kanıtlamış olacaklardır.
Konuya ilişkin olarak açıklamalar
yapan ve güven veren bir kuruluş
olarak bilinen SIPRI(Stockholm
Uluslararası Barış Araştırmaları Ens-
titüsü) geçtiğimiz günlerde 2019 yı-
lına ilişkin verileri açıklıyordu. Buna
göre askeri harcamaların yüzde 3,6
oranında artarak 1,9 trilyon dolara
ulaştığı belirtiliyor. Açıklanan bu ve-
riye göre 1988 yılından bu yana en
yüksek düzeye ulaştığının da altı çi-
ziliyor.
Silahlanma yarışı içinde oldukları
anlaşılan ilk 5'e giren ülkelerden sı-
rası ile Birleşik Amerika Devletleri
başı çekiyor. Devamında Çin-Hindis-
tan-Rusya ve Suudi Arabistan olarak
sıralanıyor. AB ülkeleri içinde ise
Almanya'nın 49,3 milyar dolar ile
başı çektiğine de vurgu yapılıyor.
Kısaca dünyada silahlanma yarışının
hız kesmeden devam ettiğini bir kez
daha kaydetmek istiyoruz.
Adı geçen kurumun açıkladığı ra-
kamlar doğrultusunda Korona Virüsü
diyerek dünyayı ayağa kaldıranların
silahlanmayı bir yana bırakarak in-
sanların sağlıklı olmaları yönünde
bilimsel çalışmalara hız vermelerinin
doğru bir yaklaşım olduğu görüşü-
müzü ısrarla yineliyoruz. Silahlan-
maya devam ederlerken Korona
virüsünden ölmeyen insanları silah-
lanma yolu ile öldürmeyi mi planlı-
yorlar diye insanın aklına bazı
sorular takılıyor.
AB ülkeleri ise Birlikten yeterli yar-
dımı alamadıklarının rahatsızlığını
yaşıyorlar. Açmazlarını aşamadıkları
noktada Amerika'dan yardım iste-
meye yüzlerinin olmadığı da bilini-
yor. Zor duruma düşen ülkelerin
Uluslararası Para Fonu'nun kapısına
koşmaları şaşırtıcı olmayacaktır.
Ekonomilerini düzlüğe çıkarabilmek
için yön değiştirerek Asya ülkelerine
yöneldikleri noktada karşılarında
Çin'i bulmaları sürpriz olmayacaktır.
Buna koşut umutlarını gerçekleştire-
medikleri noktada Çin ve Amerika
rekabeti ile karşılaşacaklarını kaydet-
mek gerekiyor.
BM Genel Yazmanının Özel eski
Temsilcisi EspenBarthEide'nin kendi
görev süresi içerisinde Maraş konu-
sunun müzakerelerin ana konusu ol-
mayacağını söyleyerek görevine
başladığı biliniyor. Böyle bir yakla-
şım karşımızdaki unsurun çözümsüz-
lüğün devam etmesine doğrudan
katkı vermiştir.
Çözüme ilişkin olarak yeni yapının
nasıl olması gerekeceği konusunda
hep birlikte hazırlık yapılması gere-
kiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

BURSA - PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmangazi Belediyesi, Os-
manlı Devleti’nin savaş
meydanında şehit olan ilk

ve tek padişahı 1. Murad Hüda-
vendigar’ı vefatının 631’inci yı-
lında Kosova ve Bursa’daki
kabirleri başında eş zamanlı olarak
düzenlenen anma programları ile
yad etti.
1389 yılında düzenlenen Kosova
Savaşı’nı kazanan Sultan Murad,
muharebe sonrası savaş meydanını
gezerken bir Sırp askeri tarafından
hançerlenerek şehit edildi. Murad
Hüdavendigar’ın kalbi ve iç organ-
ları şehit düştüğü Kosova’da gö-
mülürken, bedeni ise tahnit
edilerek Bursa’ya getirildi ve Çe-
kirge Mahallesi’nde yaptırılan tür-
beye defnedildi. Osmangazi
Belediyesi, Osmanlı’ya Avrupa ka-
pısını açan ve İslamiyet’in Balkan-
lar’da yayılmasını sağlayan şehit
padişah 1. Murad Hüdavendigar’ı
yad etmek için Kosova ve Bur-
sa’daki kabirleri başında eş za-
manlı olarak anma programları
düzenledi.
Bursa ve Kosova’da dualar edildi
Şehit padişah için her yıl farklı za-
manlarda hem Kosova hem de
Bursa’daki kabri başında anma
programları düzenleyen Osman-
gazi Belediyesi, bu yıl korona virüs
salgını nedeniyle anma programla-
rını eş zamanlı olarak düzenledi.
Pandemi dolayısıyla Kosova’daki
programa Türkiye’den katılım ol-
mazken, Bursa’dan Sultan Mu-
rad’ın Kosova’daki türbesine canlı

bağlantı yapıldı. Eş zamanlı olarak
her iki türbenin başında okunan
dualar ile Sultan Murad yad edildi.
Murad Hüdavendigar Han’ı anma
programında Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı
sıra AK Parti Bursa Milletvekili
Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Murat Demir,
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı
Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe
Başkanı Seyfi Seyfioğu ile davetli-
ler katıldı. Kosova’da düzenlenen
programa ise; Kosova Bölgesel
Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Ko-
sova Piriştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Kosova İslam Birliği Baş-
kanvekili ile milletvekilleri katılım
sağladı.
Korona virüse karşı alınan tedbir-
ler kapsamında sosyal mesafenin
korunup, maske takılarak gerçek-
leştirilen Murad Hüdavendigar’ı
anma programında ilk olarak Çe-

kirge’deki 1. Murad Hüdavendigar
Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu.
İkindi namazının ardından Sultan
Murad’ın türbesine geçilerek şehit
padişahın kabri başında dua
edildi.
www.haberler.com’a göre; Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, Osmanlı Devleti’nin 3. pa-
dişahı Sultan Murad Hüdavendi-
gar’ı şehadetinin 631’inci yılında
rahmet ve minnetle andıklarını
söyledi. Murad Hüdavendigar için
15 yıldır her yıl hem Bursa’da hem
de şehit edildiği Kosova’da anma
programı düzenlediklerini belirten
Başkan Dündar, “Osmangazi Bele-
diyesi, ilk olarak 2005 yılında
Recep Altepe döneminde Sultan
Murad için Bursa’daki kabri ba-
şında anma programı düzenledi.
2006 yılından itibaren ise de Koso-
va’daki kabri başında da şehit pa-
dişah için anma programları

gerçekleştirildi. 15 yıldır Koso-
va’da ve Bursa’da Sultan Murad’ı
anıyoruz. Allah gani gani rahmet
eylesin. Tüm dünyayı etkisi altına
alan korona virüs nedeniyle bu yıl
1. Murad Hüdavendigar’ı Anma
Programı’nı diğer yıllardan farklı
bir şekilde düzenledik. Koso-
va’daki anma programına maalesef
bu yıl katılım sağlayamadık. Sos-
yal mesafeye kuralına uyup, mas-
kemizi takarak Bursa’dan şehit
padişahımızı anıyoruz. Sultan
Murad, İslamiyet’in Balkanlara ya-
yılmasını sağlarken, Osmanlı’ya 3
kıtanın kapılarının açılmasına da
vesile oldu. Gitmiş olduğu yere de
huzuru, barışı ve güveni götürdü.
Bugün bizler iki farklı ülkede şehit
padişahımızı anıyorsak, bu O’nun
insani düşüncesi, insanları dil, din,
ırk ayrımı gözetmeksizin kucakla-
masının ve güvence altına alması-
nın yansımasıdır” dedi..
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Kosova'da ‘Çatışmalarda Cin-
sel Şiddetin Ortadan Kaldı-
rılması Uluslararası Günü’

kapsamında düzenlenen yürüyüşte
savaş sırasında cinsel şiddete
maruz kalan "20 bin Kosovalı kadın
için adalet" çağrısı yapıldı. Yürü-
yüşte, Kosova'da 1998-1999 yılla-
rında yaşanan savaşta cinsel

istismara uğrayan kadınlara destek
verildi.Başkent Priştine'de gerçek-
leştirilen destek yürüyüşüne Ko-
sova Meclis Başkanı Vjosa Osmani,
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı
Atifete Jahjaga, büyükelçiler, millet-
vekilleri, kadın dernek başkanları
ve sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri katıldı. Yürüyüşte, devlet
ve Kosova toplumunun cinsel istis-
mara maruz kalan kadınların ya-

nında olduğu mesajı verildi. Prişti-
ne'nin ana meydanından Kosovalı
kahraman kadınları sembolize eden
Kahraman Kadınlar Anıtı’na kadar
devam eden yürüyüşün sonunda
anıta çiçek koyuldu. Kosova Meclis
Başkanı Vjosa Osmani yaptığı ko-
nuşmada, savaşın sona ermesinden
20 yıl geçmesine rağmen cinsel is-
tismara uğramış 20 bin Kosovalı
kadın için hala adaletin sağlanma-

dığını belirtti. Osmani, "Sadece ada-
let istemiyoruz, bu suçları işleyen-
lerin adalet karşısına çıkarılması ve
hak ettikleri cezayı almalarını talep
ediyoruz" ifadelerini kullandı.
www.haberler.com’a göre; Osmani
savaş sırasında cinsel istismarların,
soykırımın bir yöntemi olarak kul-
lanıldığını ve bunun, gerçekleşen
suçların en iyi kanıtını teşkil ettiğini
vurguladı. 
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Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek
Yunus Emre Enstitüleri, yeni tip ko-
rona virüs salgını nedeniyle zor şart-

larda çalışan eğitimcilere destek için dijital
saygı konseri düzenledi. Priştine, Prizren
ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordine-
sinde geçen yıl kardeş okul olan Priştine
"Prenk Jakova" Müzik Lisesi ve İstanbul
Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi iş birli-

ğinde düzenlenen dijital saygı konserine,
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Le-
vent Yazıcı, Priştine, Prizren ve İpek Yunus
Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker
ve Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü
Shpresa Shala gönderdikleri görüntülü me-
sajlarıyla destek verdi. Büyükelçi Sakar,
mesajında, bu güzel etkinlikte fiziken ol-
masa da dijital ortamda bir araya gelmek-
ten duyduğu mutluluğu belirtti..

Priştine’de 
kadınların

adalet 
yürüyüşü

Y.E.E öğrencilerinden dijital saygı konseri…
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Karadağ'daki Sırp kilise-
lerinin "devlet malı" sa-
yılmasını öngören Dini

Özgürlükler Yasası, yeni tip
korona virüs tedbirlerinin gev-
şetilmesinin ardından yeniden
protesto edildi. Karadağ'da
1918'e kadar inşa edilmiş dini
yapıların devletin mülkiyetine
geçmesini öngören yasaya
karşı çıkan Karadağlı Sırplar,
salgın nedeniyle martta ara
verdikleri protestolara, ülke
genelinde düzenlenen ayin-
lerle devam etti. Başta başkent
Podgoritsa olmak üzere
Budva, Bar ve Niksic gibi şe-
hirlerde toplanan kalabalık,
salgın tedbirleri kapsamında
en fazla 200 kişilik gruplar
oluşturdu. Ülkedeki Sırp Orto-
doks Kilisesi Başpiskoposu

Amfilohije, başkentteki ayini
yönetirken, salgın tedbirlerine
uyulması çağrısında bulu-
nuldu. Karadağlı Sırplar, Noel
Bayramı'nda başlattıkları pro-
testolar çerçevesinde ayinler
düzenleyerek yasayı protesto
etmişti. Bu arada, Karadağ
Meclisi’nde 2019 Aralık'ta
kabul edilen yasa, Birinci

Dünya Savaşı'nın ardından
kurulan ve Sırp, Hırvat ile
Sloven Krallığı'na dahil olma-
dan önce Karadağ'da inşa edi-
len kiliselerin "devlet malı"
haline gelmesini öngörüyor.
Cumhurbaşkanı Milo Djuka-
novic tarafından da imzala-
nan yasa, Karadağ ile
Sırbistan arasında diplomatik

krize de neden oldu. 21 Mayıs
2006'da düzenlenen referan-
dumda, Sırbistan-Kara-
dağ'dan ayrılarak
bağımsızlığını ilan eden Kara-
dağ'da, Karadağ Ortodoks Ki-
lisesi’nin yanı sıra Sırp
Ortodoks Kilisesi de halen
aktif şekilde faaliyet gösteri-
yor. (AA)

Karadağ'da 1918'e kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geç-
mesini öngören yasaya karşı çıkan Karadağlı Sırplar, salgın nedeniyle martta
ara verdikleri protestolara, ülke genelinde düzenlenen ayinlerle devam etti

Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası
pandemi koşullarında protesto edildi

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın Arnavutça’ya
tercüme edilen, çocuklara

yönelik yayınları Türkiye'nin
Tiran Büyükelçiliği Din Hiz-
metleri Müşavirliği himaye-
sinde Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da tanıtıldı. Tiran'daki
Paskuqan Camisi'nde düzenle-
nen tanıtım programına Tiran
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Bekir Yanılmaz, yetki-
liler, çocuklar ve vatandaşlar
katıldı. Yanılmaz, burada yap-
tığı konuşmada, Türkiye Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın
yayınlarını tercüme ederek Ar-
navut vatandaşlarına sunduk-
larını söyledi.
Türkiye-Arnavutluk kardeşliği-
nin tesisini sağladıklarını kay-
deden Yanılmaz, şöyle devam
etti: "Biz yıllarca kardeş olarak

yaşadık. Şu anda da o kardeşli-
ğimizin gereğini burada Din
Hizmetleri Müşavirliği olarak
sunmaya çalışıyoruz. Türki-
ye’den gelen din görevlisi kar-
deşlerimiz burada camilerde
görev yapıyorlar. Müşavirlik
olarak hem Türkiye’den hoca
getiriyoruz, hocalarımız bu-

rada görev yapıyor, aynı za-
manda buradaki kardeşlerimi-
zin dinlerini öğrenmeleri için,
dinimizi öğrenelim diye Türki-
ye’deki Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının yapmış olduğu
yayınlarından tercüme ederek
siz kardeşlerimize sunuyoruz
burada."(AA)

TİKA, AzerBAycAn'dA TArİHİ
MİrAsı yenİden cAnlAndırıyor
BAKÜ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA)
Başkanlığı, Azerbay-

can'da bulunan Ömer Sultan
Türbesi’nin restorasyon çalış-
malarına başladı. İslam tasav-
vuf geleneğinde önemli yere
sahip olan, Kafkaslar'dan
Anadolu'ya Balkanlar'dan Af-
rika'ya kadar geniş bir coğraf-
yada İslam'ın yayılmasında
önemli rol üstlenen Pir Ömer
Halveti'nin Azerbaycan'ın Şa-
mahı bölgesi Avahıl Köyünde
bulunan Ömer Sultan Tür-
besi, TİKA tarafından restore
ediliyor. TİKA'nın başlattığı
çalışmalar kapsamında, tür-

benin restorasyonu ile ilgili
mimari, inşaat ve peyzaj pro-
jeleri geçtiğimiz yıl tamam-
landı. Şimdi ise türbenin
bulunduğu alanda yerel ar-
keologlar ve bilim adamları
tarafından arkeolojik kazı ve
araştırma çalışması yürütülü-
yor. Azerbaycan
Milli İlimler Aka-
demisi Arkeoloji
ve Etnografi Ensti-
tüsü, Azerbaycan
Kültür Bakanlığı,
Azerbaycan Bilim-
sel Araştırma Proje
Enstitüsü, Şamahı
Valiliği ve TİKA ta-
rafından ortak yü-
rütülen arkeolojik

kazı çalışmaları kapsamında
türbenin duvarları, kabir, ki-
tabeler ve çeşitli tarihi eserler
bulundu. Sona gelinen arkeo-
lojik kazı çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından
türbede TİKA tarafından res-
torasyon işlerine başlanılacak.

“Bosna- Hersek ve Kuzey
Makedonya dahil herkese

yardımcı olduk”
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir’de yapılan yangın
söndürme tatbikatı göz
doldurdu. Tatbikatın baş-

langıç noktası olan İzmir
Adnan Menderes Havalimanı
apronunda hazırlanan tören
alanında konuşan Tarım ve
Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, başta
Bosna-Hersek ve
K.Makedonya
olmak üzere on-
larca ülkeye
yangın sön-
dürme konu-
sunda yardımcı
olunduğunu ve
eğitimler verildi-
ğini söyledi. Orman
Bölge müdürlüğü
bünyesinde organize edilen
ve İzmir Adnan Menderes ha-
valimanı apronunda düzenle-
nen basın toplantısına Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli ve Orman Bölge Mü-
dürlüğü bürokratları ve basın
mensupları katıldılar. Bakan

Pakdemirli, basın toplantı-
sında yaptığı konuşmada
İzmir Orman Bölge Müdür-
lüğü bünyesine 2 adet orman
yangını söndürme uçakları,
1adet İHA ve çok sayıda araç-
lar katılarak, güçlendirilmiş-
tir” dedi. Pakdemirli, yangına
müdahale günümüzde 12 da-
kikaya inmiştir. Bosna Hersek

ve K. Makedonya gibi on-
larca ülkeye de yar-

dımcı olunmuş,
eğitimler verilmiş
olup dünyada
haklı gururunu
yaşıyoruz. Başta
bu kutlu müca-
dele esnasında

olmak üzere tüm
şehitlerimize Al-

lah’tan rahmet dili-
yorum,

çalışanlarımıza ve emek
verenlere şükranlarımı sunu-
yorum, dedi. Toplantı öncesi,
muhabir arkadaşımızla fotoğ-
raf çektiren Bakan Pakde-
mirli, Balkan Günlüğü
gazetesini inceleyerek tebrik
etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları
Arnavut çocuklarının hizmetinde
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ŞİİRİN GÜCÜ 
OLSAYDI

Şiirin gücü olsaydı. İnsanlık daha bir
insancıl/uysal adımlar atardı.

Saygıdeğer şiirseverler,

İçinde bulunduğumuz malum durum, bizleri
bir kez daha adamakıllı düşünmeye adeta
davet ediyor. İnsan ilişkilerinde olduğu

gibi, doğaya da kin kusarcasına, acımasızsa
‘saldırı’da bulunuyoruz. Oysaki o doğa o denli
cömert ki, bütün güzellikleriyle “alın beni” der-
cesine. Alın beni tepe tepe kullanın da, vahşice
bütün güzelliklere demiyor her halde.

İnsanlar arasındaki ilişkilerdeki  durumlarda da
işler hiç  içaçıcı değil.  Göstermelik gülüş
hariç… Bu da o denli belli oluyor ki. Neyse.

Sözü bir kez daha şiire bağlamak istiyorum.
Keşke diyorum, şiirin gücü elle tutulur, belirgin
bir şekilde olabilse. Bir şeyler iyiye doğru deği-
şir miydi?

Ama, tabii, ‘olsa, olabilse’lerle bu iş olmuyor.
Güçlerin çıkar çarkları başka dönüyor. İnsanlı-
ğın, insancıl kavramının ters yönünde adımlı-
yorlar. Hoşgörü, merhamet, acıma
duygularından yoksun bir kesim, insanı da, do-
ğayı da, dünyayı güzel yapan ne varsa kıyım
peşinde adeta.

Bu korona 19 virüsünden bir ders alınır mı?
İyimser olmak isterdim doğrusu.

Evet,  gönül köprülerimizden dünyaya barış gü-
vercinleri uçurmak belki de şu an her zaman-
kinden daha çok gerekli. Dünya her
zamankinden daha çok barışa, dostluğa ve tabi
ki sevgiye ve her türlü duyarlılığa  ihtiyaç du-
yuyor.

Bir şair böyle bir zamanda ve her zaman ne
der? Elbette şiirden yana söz söyler. Barıştan
yana haykırır. Kardeşliğin yokluğundan yakı-
nır. Gibi.

Daha önce de bir fırsatta şiirden söz etmiştim.
Gene ona sözü bağlamak istiyorum.

DUYGUNUN FAY HATTI

“Şiir; derinlerde bir yerlerde uyuyan heyecanı,
duygunun fay hattını tetikleyendir. Şiir, güzel-
liğe kürek çekmektir. Şiir, büyük, koskoca bir
yürektir. Şiir, savunmanın değil, atağa durma-
nın harcıdır. Şahlanan at, yağmur sonrası gök-
leri süsleyen gökkuşağıdır. Evet, şiir mutlaka
gökkuşağı olmalı, yaşamın tüm renklerini içine
almalı. Şiir, gönülden gönüle giden köprülerin
ip ince duygularla, ağını ören örümcek, bal
yapan arı misali işçiliği sırtlayandır. Temmuz
ayında yağan kardır, borandır. Şiir, insanlık ko-
nutunun çimentosudur. Sadık bir arkadaştır şiir.
Nankörlük etmez. Yol ortasında bırakmaz in-
sanı. Arkadaşın arkadaşı bıraktığı gibi… Yal-
nızlığın gür korosu, çaresiz anların insanı
derbeder eden bir ney taksimidir. Şiir, yaraya
tuz değil, melhem sürendir.

Şiir, zalimlere inat mazlumların elinden tutan-
dır. Yolunu şaşırmış gemicilere deniz feneri,
Afrika’da açlık çeken çocuğa umuttur… Evet,
şiir dediğin delikanlı olmalı, gözü pek…Adam
gibi olmalı yani! Zaten çocuk gibi pak, çocuk
gibi gerçek, çocuk gibi dürüst değil mi? Öyle
ya şiir dediğin söz sahibi olmalı. Geçtiği yer-
lerde kırmızı halılar döşenmeli. Sultanı, kralı
selama durmalı. Şiir dediğin kalp gibi atmalı,
kalp gibi, güm güm güm! Evet, şiir bir ırgattır.
Gün 24 saat erdemlik tarlasında, güzellik bah-
çesinde ter döken, yakan güneşe, susuzluktan
çatlamış toprağa inat, ırgatlık yapmaktan onur
duyandır. Şiir dağ gibidir, dağ! Yüzyıllara mey-
dan okuyan: hüznün, heyecanın, zulmün, mut-
luluğun dört mevsim nöbetine durandır… Şiir,
dünya barışı uğruna bir an bile göz yummayan,
büyük aşkların tanığı, gözyaşının sırdaşı, incin-
miş yüreklerin vazgeçilmez tesellisidir. Şiir, bir
şelale, engin bir okyanus, insanların uğramayı
ihmal etmediği vazgeçilmez bir limandır. Bili-
yoruz şiir, ekmek, aş vermiyor, işsize iş bulmu-
yor. Bir sözle şiir karın doyurmuyor. İnsanları
ev bark sahibi yapmıyor. Yaptıramıyor. İnsan
harabesi olmuş nankörlerin dersini verebilecek
gücü yok belki de. Akan kanın durmasını, dün-
yanın hemen her yerinde insanlar arasındaki
hıncı bertaraf edemiyor. Silahlarını satmak için
savaşları başlatıp bunu adeta düğün bayram gö-
renlerin haddini bildirecek kadar da bileği
güçlü değil. Tüm bu olumsuzluklara belki de
hiçbir zaman son verecek bir güç konumunda
olamayacak. Olsun, şiir buna rağmen görevini,
direncini, misyonunu dünya durdukça sürdüre-
cektir. Bize kalan şiire inanmak, onun gün geç-
tikçe dünya barışı için, yaşamın güzelliği için
bir nebze de olsa katkısının olabileceğine
olumlu bakmak ve inanmaktır.

Yaşasın Şiir!

Yaşasın her şeye rağmen güzelliklere sahip çık-
manın savaşımını ısrarla sürdürmeye devam
eden insanlık!

Hiç soğumayan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı mücadelesi, alandaki en aktif iki ülke olan
Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı hamleleriyle daha da karmaşık bir hale geldi. Türkiye’nin ve
Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda verdiği hukuk mücadelesi sadece hukukla ilgili bir mesele
değil; Doğu Akdeniz jeopolitiğinde siyasi, diplomatik ve askeri yetenek gerektiren bir mesele

Yunanistan Doğu akDeniz’De
sahiplik hezeyanından kurtulmalı
HÜSEY�N I�IKSAL

Hiç soğumayan Doğu
Akdeniz’deki deniz
yetki alanı mücadelesi,

alandaki en aktif iki ülke olan
Türkiye ve Yunanistan’ın karşı-
lıklı hamleleriyle daha da kar-
maşık bir hale geldi. Bu
noktadan hareketle, bu maka-
lede iki tarafın tezlerini ve böl-
gede bizi hangi gelişmelerin
beklediğini kısaca anlatmaya
çalışacağım. Daha önce de pek
çok kez dile getirdiğim gibi,
Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türkle-
rin uluslararası alanda verdiği
hukuk mücadelesi sadece hu-
kukla ilgili bir mesele değil.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
dönemi sonrası daha da karma-
şık hale gelecek olan Doğu Ak-
deniz jeopolitiğinde siyasi,
diplomatik ve askeri yetenek
gerektiren bir mesele.

‘İZANSIZ POLİTİKA’

Öncelikle Yunan dış politikasını
kısaca anlamakta fayda oldu-
ğunu düşünüyorum. Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’de son
yıllarda yaptığı askeri, siyasi ve
diplomatik hamlelerden hiç
memnun kalmayan Yunanis-
tan’da Türkiye karşıtı, provoke
edici demeç ve kamuoyu algısı-
nın arttığını gözlemlemekte-
yim. Siyasi kanat Türkiye’yi
saldırgan olmakla ve uluslar-
arası hukuka saygı duyma-
makla suçlarken, Yunanlıların
deniz geleneğine sürekli atıf-
larda bulunan medya kanadı
ise Ege’nin ve Doğu Akdeniz’in
bir Yunan gölü olduğuna inan-
mış durumda. Bu inanç, asırlar-
dır süren bir yanılsamanın çok
daha ötesine geçmiş durumda.
Yunanistan’ın Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan bağımsızlığını ka-
zandığı 1829’dan sonra Megali
İdea (Büyük Fikir) siyaseti al-
tında Yunanca konuşan tüm
bölgeleri yeni kurulan devlete
katma amacı, Yunan dış politi-
kasının bugüne dek süren
temel yapıtaşlarından biri ol-
muştur. Yunan devletinin sınır-
larının o tarihten sonra

neredeyse üç kat daha genişle-
miş olmasına ve aralarında
önemli Türk nüfus bulunduran
on iki ada dahil olmak üzere
Ege denizindeki neredeyse tüm
adalara hâkim olunmasına rağ-
men, bu fikir hiçbir zaman do-
yuma ulaşmamıştır. Bu fikrin
kısa vadedeki en önemli iki he-
defi ise Akdeniz’in en büyük
üçüncü adası olan Kıbrıs ve Ar-
navutluk sınırları içinde kalan
Kuzey Epir (Epirus) bölgesidir.
Özellikle Kıbrıslı Türklere uy-
gulanan siyasi ve ekonomik
baskılar ve beşinci kol faaliyet-
leri, bu siyasetin canlılığını gös-
teriyor.  Yunanistan sınırlı
nüfus, kara parçası, askeri ve
ekonomik güce rağmen, siyasi
anlamda elindeki tek koz olan
adaları kullanarak Doğu Akde-
niz’de yayılmacı bir siyaset izli-
yor. Yunanistan ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
deniz yetki alanlarının “orta
hat” ilkesine göre belirlenmesi
gerektiğini ve adaların da ken-
dilerine ait karasuları oldu-

ğunu savunuyor. Böylelikle
orta hat çizgisinin, olması gere-
ken ana karalar değil, Yunan
adalarından itibaren uygulan-
ması gerektiğini öne sürüyor-
lar. Bir başka ifadeyle Türkiye
ile Yunanistan arasındaki kıta
sahanlığının, Meis Adası da
dahil olmak üzere “en yakın
Yunan adaları ile Anadolu ara-
sından geçen ortay hatta da-
yandırılmasını” ve böylelikle
Türkiye’nin yaklaşık 104 bin
km karelik bir deniz alanını
kaybetmesine ve sadece An-
talya Körfezi ile sınırlı kıta sa-
hanlığı bırakılmasına yönelik
bir siyaset izlemekteler.

YUNANİSTAN’IN AB
ÜYELİĞİ KOZU

Avrupa Birliği (AB) üyeliği Yu-
nanistan’ın şımarık ve yayıl-
macı tavırlarını daha da
körükledi. Günümüzde AB’nin
kendi güvenliği için en çok
önem verdiği iki konu olan
göçmenler ve enerji transferi
konusu, Yunanistan tarafından
oldukça “başarılı” bir şekilde
sömürülüyor. AB ülkelerinin
Rusya’ya olan enerji bağımlılı-
ğını azaltmak istemesi ve Doğu
Akdeniz’de yeni keşfedilen do-
ğalgazın Avrupa pazarı için bir

alternatif olabileceği düşüncesi
ve bu gazın Kıbrıs, Yunanistan,
İtalya güzergâhından Avru-
pa’ya taşınma ihtimali Yunanis-
tan’a olan desteği artırdı.
Bunlara ilave olarak, daha önce
Türkiye’ye de uygulanan “AB
üyeliği umut tacirliği” ile Yuna-
nistan kendi ulusal çıkarlarını
AB’ye aday ülkelere dayat-
maya çalışıyor. Bu siyasetle,
Makedonya ile uzun süredir
devam eden isim sorununu
Makedonların geri adım atma-
sıyla birlikte “Kuzey Make-
donya” adlandırmasıyla çözen
Yunanistan, Arnavutluk’un AB
üyelik sürecini de dayattığı
deniz sınırlandırma anlaşması-
nın kabulüne bağlamıştır.
2009’da Yunanistan ile Arna-
vutluk arasında imzalanan
deniz alanlarının sınırlandırıl-
ması anlaşması, Arnavutluk’un
ulusal çıkarlarını zarara uğrat-
tığı
gerekçesiyle Arnavutluk Ana-
yasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmişti. Gerçekten de bu

anlaşmanın Arnavutluk’a
önemli kayıplar verdirdiğini
söyleyebiliriz; çünkü ortay
hat Arnavutluk ana kıtasından
başlarken Yunanistan için Ar-
navutluk’a en yakın adasından
başlamıştı. Daha trajik olan şey
ise Yunanistan’ın ortay hat çiz-
gisini başlattığı yerin, üzerinde
yaşam dahi bulunmayan hatta
gelgitlerle zaman zaman kay-
bolan Barketa kayası olmasıydı.
Yunanistan Arnavutluk anlaş-
masını Türkiye’ye karşı bir koz

olarak kullanarak, üzerinde
yaşam olmayan kayalıkları bile
Türkiye’ye karşı emsal olarak
kullanmak istemektedir.

İTALYA ANLAŞMASI

Türkiye’nin Libya’daki başarılı
hamlesinden sonra Yunanis-
tan’ın telaşa kapıldığını ve
1977’den beri kabul etmediği
İtalya deniz yetki anlaşmasını 9
Haziran’da imzaladığını görü-
yoruz. Buradaki en ilginç iki-
lem, Türkiye, Libya
ve Arnavutluk’a karşı adaların
karasuları olması tezini tüm ag-
resifliğiyle savunan Yunanis-
tan’ın, AB üyesi İtalya’ya karşı
bu temel tezinden vazgeçmesi
ve bu anlaşmanın anakara sa-
hilleri esas alınarak yapılması-
dır. Yunanistan’ın içinde
bulunduğu ekonomik ve siyasi
darboğaz ve uzun zamandır ül-
keye sinmiş olan rant anlayışı-
nın bu siyasette rol oynadığını
belirtmekte fayda var. Üretimi
son derece sınırlı olan ve
AB’nin büyük ekonomik güçle-
rine bağımlı olan Yunanistan,
umudunu Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon yataklarına bağla-
mış durumda.

HUKUKA UYGUN
TÜRK TEZLERİ

Öte yandan Türkiye, uluslar-
arası hukuka göre yarı kapalı
deniz statüsünde olan Doğu
Akdeniz’de deniz yetki alanı sı-
nırlandırmalarının ancak bütün
ilgili ülkeler arasında ve bütün
tarafların hak ve çıkarlarını gö-
zetecek şekilde, hakkaniyet il-
kesine dayalı anlaşmalarla
belirlenmesi gerektiğini savu-
nuyor. Daha detaylı anlatacak
olursak, Türkiye hukuki argü-
manlarını, aşağıdaki gibi, ulus-
lararası hukukta sağlam
temelleri olan prensiplere da-

yandırıyor:
- Coğrafyanın üstünlüğü: Sınır-
landırmalar yapılırken ana ka-
raların esas alınması, ortay hattı
bozan adaların deniz yetki
alanlarının karasularıyla sınırlı
olması.
- Oransallık: Sınırlandırmalarda
devletlerin sahip olacakları
deniz yetki alanlarının kıyı
uzunluklarıyla orantılı olması
gerektiği ki bu noktada  Doğu
Akdeniz’de en uzun kıyı şeri-
dine sahip olan ülkenin Tür-

kiye olduğunu bir kez daha
vurgulamakta fayda var.
- Ekonomik aktivite ve demo-
grafik durum: Ülkelerin nüfus
yoğunluğu ve ekonomik aktivi-
telerinin de göz önünde bulun-
durulması.
- Kapatmama: Sınırlandırmala-
rın başka bir devletin kıyılarına
yakın adaların bu ülkenin de-
nize açılımını engellememesi.
Türkiye’nin tezini destekleyen
çok sayıda uluslararası mah-
keme kararı ve devlet uygula-
ması bulunuyor. Buna ilave
olarak, Türkiye resmi olarak ta-
nımadığı GKRY hariç tüm kıyı-
daş Akdeniz ülkeleriyle deniz
sınırlarının belirlenmesi için di-
yaloğa hazır olduğunu deklare
etmiştir.

LİBYA 
MUTABAKATININ

ÖNEMİ

Bu noktada Libya’nın Tür-
kiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs
ve hidrokarbon siyaseti için ne
kadar önemli olduğunu vurgu-
lamakta fayda var. Kanaatimce
uluslararası kamuoyu Tür-
kiye’nin neden Fayiz es-Serrac
hükümetini sonuna kadar des-
tekleyeceğini hâlâ tam olarak
kavrayabilmiş değil. Türki-
ye’nin Libya’da bulunma ne-
deni, diğer dış aktörler gibi

sınırlı bir stratejik katılım değil-
dir. Yukarıda bahsettiğim Yuna-
nistan’ın Doğu Akdeniz
stratejisinin engellenmesi ve
Türkiye’nin Doğu Akde-
niz'deki yasal ve siyasi hakla-
rını savunabilmesi için Libya
hayati önem taşıyor. Uluslar-
arası hukuka tamamen uygun
olarak ve Türkiye’nin savun-
duğu yukarıda bahsettiğim
uluslararası hukuk prensiple-
rine uygun olarak yapılan Tür-
kiye-Libya Mutabakatı sadece
Türkiye’nin değil, Libya’nın da
Doğu Akdeniz’deki hak ve çı-
karlarının korunmasını sağla-
mıştır. Bu anlaşmada
Yunanistan’ı en fazla kızdıran
hususlardan biri de Libya’nın
daha önce Yunanistan’a kaptır-
dığı yaklaşık 36 bin kilometre-
karelik bir bölgeyi geri
kazanmış olmasıdır. Bu anlaş-
manın bir başka önemli boyutu
da diğer bölge ülkelerinin
GKRY ile yaptığı deniz yetki
alanı sınırlandırma anlaşmala-
rını gözden geçirmeye teşvik
etmiş olmasıdır. Ayrıca Türki-
ye'nin bölgesel rakipleri olan
Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Fransa ve
Rusya’nın darbeci general Ha-
life Hafter’e verdikleri destek,
Libya hükümetinin düşmesi
halinde, Kıbrıs ve Suriye gibi
diğer meselelerde Türkiye üze-
rindeki siyasi baskının artaca-
ğını gösteriyor. Bunlara ilave
olarak, Libya’da önemli ve si-
yasi-ekonomik hayatta etkili bir
Türk nüfus oluşu, Türkiye’nin
Libya'nın yeniden yapılanma
sürecinde kilit rol oynamasını
zorunlu hale getiriyor.

TÜRKİYE NE 
YAPABİLİR?

Peki Doğu Akdeniz’deki bu
büyük jeopolitik siyasi-hukuki
savaşta Türkiye bundan son-
rası için hangi adımları takip et-
meli?
Yunanistan’ın çığırtkan sin-
dirme siyasetine karşı, Tür-
kiye’nin yaygaralara kulağını
tıkayarak hem sahada hem de
diplomaside etkin bir şekilde
yoluna devam etmesi gereki-
yor. Yakın zamana kadar AB
üyelik süreci ve Kıbrıs’ta çö-
zümü desteklemek adına Doğu
Akdeniz’de gerilimden kaçınan
bir tutum izleyen Türkiye daha
aktif bir siyaset sergileyerek ön-
celikle Libya, daha sonra ise
Lübnan, İsrail ve Mısır ile anla-
şarak münhasır ekonomik böl-
gesini ivedilikle ilan edebilir. Şu
an ikili ilişkiler çok iyi olmasa
da, ortak çıkarlar göz önünde
bulundurulduğunda, Mısır ile
ana kıtalar ortay hat prensibine
dayalı olacak şekilde yapılabi-
lecek bir anlaşma bölgedeki
tüm senaryoyu değiştirecek ve
GKRY’nin bugüne kadar yap-
tığı tüm ikili anlaşmaları an-
lamsız hale getirecektir.
Türkiye kendisinin ve
KKTC’nin kıta sahanlığı hakla-
rını kararlılıkla korumaya, Lib-
ya’nın meşru hükümetiyle
işbirliği yapmaya ve diğer
bölge ülkeleriyle yapıcı diyalog
ve işbirliğine devam ettiği sü-
rece, Yunanistan Doğu Akde-
niz’in bir “Yunan gölü”
olmadığını er geç anlayacaktır.
(AA)
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Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin pandemi sonra-
sı  turizm sezonunun açılma-

sı nedeniyle Ayvalıklı otel, motel,
restoran ve benzeri işletmeciler ile
bir araya geldiği toplantıda müjdeyi
verdi. Başkan Ergin,” Kentin çeşitli
bölgelerinde on bir ayrı yerde bulu-
nan birimlerimizin önemli bir bölü-
mü bu binada hizmet vermeye baş-
layacak” dedi. Turizm işletmecileri
ile Paşa Limanı restoranda bir araya
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin fikir alışverişinde bulundu.
Her işletmecinin söz aldığı değer-
lendirme ve önerilerde bulunduğu
toplantıda hizmet binasının yeter-
sizliğini hatırlatan Başkan Ergin
ardından müjdeyi duyurdu.

‘ ÇOK YAKIŞACAK’

Turizmcilere Ayvalık Belediyesi’ni
yeni bir binaya taşıyacaklarını
duyuran Başkan Ergin       “O bina
babalarımız döneminde hastaneydi,
bizim gençliğimizde vergi dairesiy-
di. Bina 1800’lerin sonlarında yapıl-
mış daha sonra devlet bir şekilde
kullanmış. Bu bina Ayvalık
Belediyesi’ne hizmet verecek. Bunu
neden böyle düşündük? Bu kentin
bir hikayesi var. Herkes yeni bir
bina yapmaktan yanaydı belediye

için. Ben belediye binasının bir hika-
yesi olmasından yanaydım. Belki
yüzde 50’si sığacak ama olsun. O
hikayeyi yazmak önemli. Kuruluşu
yüz yıllara dayanan belediyemize
yine tarihi bir yapı çok yakışacak“
dedi.

YAPININ HİKAYESİ

Ayvalık’ta yaşayan hemen herkesin
ve her yapının binlerce hikayesi
bulunduğunu belirten Başkan Ergin,
“Binlerce hikaye var ama önemli
olan hikayeleri doğru yazabilmek.
Bu hikayeleri de pazarlayıp satmak
lazım. Pazarlamayı yapar satarsak
ve yine söylüyorum Ayvalık’ın
birinci önceliği turizm. Zeytin ve
zeytinyağı da birinci önceliği ama

zaten benim için ikisi iç içe” diye
konuştu.

‘MARKALAŞMAK ‘

Markalaşmanın önemine değinen
Başkan Ergin şöyle konuştu:”
Bugün zeytinyağını üretirsiniz 15
liradır, zeytinyağını markalaştırıp
butik olarak satarsanız belki 30 lira
40 lira 50 lira olacak. Kime satacak-
sınız? Gelen turiste satacaksınız.
Yani Ayvalık’ta üretilen her şey
turizmle iç içe. Bunun öncelik sırası
yok. Zeytin birinci, turizm ikinci
diye bir şey yok. Ayvalık’ın bütün
değerlerini bütün olarak görmeliyiz.
Ayvalık tabi ki zeytinyağı kenti.
Ama önemli olan gelirimizi arttır-
mak. İyi pazarlamak. Bu masanın

çevresinde olan Ayvalık’ın çilesini
çeken esnaflar var. Onların ne yaşa-
dığını ben biliyorum, çünkü ben de
otelciyim. Hepsinin kafasında şu an
bu yaz nasıl geçecek, ödemeleri
nasıl yapacağız soruları var. Hem
umutsuzluk, hem de umuda dönü-
şür mü? şeklinde bir beklentileri
var. Doğal olarak önceliğimiz kısa
vadede bu sezonun kazasız geçme-
si. Herkesin ödemeleri yapabilmesi.
Her otelin yaz kış bakmak zorunda
olduğu çalışanları var. Bu işler zor.
Kısa vadede bu sezonu atlatmak
istiyoruz öncelikle. Orta ve uzun
vadede de Ayvalık önüne bir pro-
jeksiyon sunmak, yapacaklarımızı
anlatmak istiyoruz. Hep söylediği-
miz gibi “Ayvalık’ın kendine has
özellikleri, hikayeleri var.”

Budva Belediye Başkanı
Carevic gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren tarihi
bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edildi

Sevgili okurlar,

Yeni korona virüs salgını
nedeniyle Mart ayından
bu yana olağanüstü

zamanlar yaşadık. Evlere
kapandık, korku ve endişe içeri-
sinde kendimizin, sevdiklerimi-
zin sağlığından endişe ettik.
Büyüklerimize virüs bulaştırırız
korkusuyla onları aylarca ziya-
ret edemedik, ellerini öpüp
onlara sarılamadık. Nisan ayın-
daki yazımda bunları dile getir-
diğimde virüs Avrupa’yı derin
bir şekilde etkisine almıştı, o
dönemde hepimiz çok korktuk.
Tüm ülkeler sınırlarını kapata-
rak virüsle mücadele etmek için
bir dizi sert önlemler aldılar.
Almanya’da da federal hükü-
metin aldığı önlemler doğrultu-
sunda eyaletler de çok sıkı teb-
dirler uyguladılar. ABTTF ola-
rak federal hükümetin ve eya-
letlerin tebdirlerini dernekleri-
mize ilettik, virüs ile mücadele
kapsamında derneklerimizden
lokallerini kapatmalarını iste-
dik. Derneklerimiz de vakit
kaybetmeden önlemler aldılar,
lokallerini kapattılar.
Derneklerimizin özverili  ve
ciddi çabaları sayesinde
Almanya’da Batı Trakya Türk
toplumu olarak bu zorlu süreci
sağlıkla atlattık. Buradan tüm
derneklerimizin başkanları ve
yöneticilerini gönülden tebrik
eder, ABTTF Başkanlık Kurulu
adına derneklerimize bu süreci
çok iyi yönettikleri için teşek-
kür ederim. Çok şükür ki Mayıs
ayı ile birlikte hem Almanya’da
hem ülkemiz Yunanistan’da
yeni normal sürecine geçtik,
kısıtlamalar kademeli olarak
kaldırıldı ya da  gevşetildi.
Nihayet rahat bir nefes aldık!
Virüs tehlikesini unutmamalı,
hijyen ve sosyal mesafe kural-
larına uymaya devam etmemiz
gerektiğini bir an olsun aklı-
mızdan çıkarmamalıyız!
Ülkeler arasındaki sınırların 15
Haziran'dan itibaren yeniden
açılmaya başlamasıyla izin
dönemine dair umutlarımız
yeniden yeşerdi! Seyahat yasa-
ğının kalkmasıyla izin döne-
minde memleketimize, Batı
Trakya’mıza gidebilecek olma-
nın heyecanı sardı hepimizi.
Memleketimize gidecek tüm
Almanya’da yaşayan Batı
Trakya Türkleri olarak ülke
makamlarının verdikleri seyahat
tavsiyelerine uyarak gerekli
tüm tedbirleri almalı, buna
uygun olarak yola çıkmalıyız.
İzne gidecek herkese şimdiden
iyi yolculuklar olsun!
Memleketimizin o güzel havası-
nı soluduğumuz, memlekette
yaşayan yakınlarımızla ve akra-
balarımızla hasret giderdiğimiz
güzel bir tatil olsun!Ancak ken-
dimizi, sevdiklerimizi korumak
için lütfen tedbiri elden bırak-
mayalım. Yunanistan’da vaka-
ların tehlikeli boyutlarda olma-
sa da artışa geçtiğini unutma-
dan virüse karşı tüm önlemleri-
mizi alalım! Korkmayalım, ama
ciddiye alalım. Evlere kapan-
mayalım, ama aşırı kalabalık
ortamlardan uzak duralım!
Sarılıp, öpüşmeyelim ama sos-
yal mesafeye dikkat ederek sev-
diklerimizle bir araya gelelim.
Yeni normalimiz bu! Önce sağ-
lık diyerek herkese keyif dolu
bir yaz tatili dilerim! Kalın sağ-
lıcakla.

Halit HABİBOĞLU

YENİ NORMAL
DÖNEMYorgola’nın oteli Ayvalık

Belediyesi’ne hizmet verecek

Buca Göç ve
Mübadele

Anı Evi'ne
ödül 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve
Müzesi'ne bağlı Buca Göç ve

Mübadele Anı Evi, ÇEKÜL’ün
düzenlediği Tarihi Kentler Birliği
Müze Özendirme Yarışması'nda
"Göç Müzeleri" dalında ödüle layık
görüldü. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Ahmet Piriştina Kent
Arşivi ve Müzesi'ne (APİKAM)

bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı
Evi, Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın
(ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler
Birliği (TKB) Müze Özendirme
Yarışması'nda "Göç Müzeleri" dalın-
da ödüle layık görüldü. 16 beledi-
yeden farklı ölçeklerde 18 müzenin
katıldığı yarışmada Eskişehir
Odunpazarı Belediyesi Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar
Müzesi ve Antalya Manavgat
Belediyesi Giritli Müzesi ve

Giritliler Kültür Evi de ödüle layık
görülen müzeler arasında yer aldı.
Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'nde,
göç olgusuna odaklanan sergiler,
dinletiler ile çocuklar için drama
eğitimleri düzenleniyor, konuyu
bilimsel olarak ele alan uluslararası
sempozyum, panel ve söyleşiler ve
sözlü tarih çalışmaları yapılıyor.
Kurum, mübadeleyi yaşayan
Türkiye ve Yunanistan halkları ara-
sındaki dostluk, sevgi ve iş birliğini
de geliştirmeyi hedefliyor. Buca Göç

ve Mübadele Anı Evi, “Türk-Yunan
Nüfus Mübadelesi” başta olmak
üzere Türkiye'ye Balkan ülkelerin-
den yapılan göçlerin hikâyesini
aktarmak ve göçmenlerden kalan
kültürel mirası sergilemek için 2017
yılında faaliyete başlamıştı. Buca'da
Kasaplar Meydanı, Menderes
Mahallesi, 106. Sokak üzerindeki
Göç ve Mübadele Anı Evi hafta içi
08.30-17.30, cumartesi günleri ise
09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret
edilebiliyor.

BUDVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'ın Budva şehrinde,
yeni seçilen belediye yetki-
lilerinin görevlerini devral-

masını engellemek isteyen ve
polise karşı koyan toplam 23 kişi
gözaltına alındı. Polis müdahale-
sinde, kısa bir süre önce görev-
den alınan Belediye Başkanı
Marko Carevic ile Belediye
Meclisi Başkanı Krsto Radovic'in
de aralarında bulunduğu 23 kişi-
nin gözaltına alındığı belirtildi.
Budva Polis Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada, Carevic ve
Radovic'in seçilen yeni meclis
yetkililerinin görevi devralması-
na, diğer 21 kişinin ise polis gör-
evini yerine getirmesine engel
oldukları gerekçesiyle gözaltına
alındıkları ifade edildi. Meclis
binası önünde toplanan kalabalı-
ğın polisin görevini yerine getir-
mesine engel olduğu belirtilen
açıklamada, "Binanın önünde

toplanan grup, polisin içeriye gir-
mesine izin vermemiş, giriş kapı-
sının camlarını kırmıştır" ifadesi-
ne yer verildi. Açıklamada, gözal-
tına alınan kişiler hakkında yasal
işlem başlatılacağı belirtilerek bir
polis memurunun yaşanan arbe-
dede yaralandığı ve hastanede
gözetim altında tutulduğu akta-

rıldı. Belediye meclisindeki
çoğunluğu kaybetmelerinin
ardından Carevic ile Radovic
görevden alınmış, yerine ise
Vladimir Bulatovic ile Snezani
Kuc seçilmişti. Karadağ'da beledi-
ye başkanları ve diğer yetkililer,
belediye meclisinde yapılan oyla-
mayla belirleniyor. (AA)

Sloven Büyükelçi’den
Başkan Soyer’e ziyaret 
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovenya Ankara Büyükelçisi
Primoz Šeligo, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i

makamında ziyaret etti. Slovenya
İzmir Fahri Konsolosu Mazhar
İzmiroğlu ve Büyükelçilik Ekonomik
İlişkiler Danışmanı Bengü Yüksel’in
de katıldığı ziyaret, samimi bir hava-
da gerçekleşti. Soyer, konuklarına
İzmir hakkında bilgi verdi. Primoz
Šeligo, İzmir’e ilk kez geldiğini belirt-
ti. Slovenya’nın en büyük ticari lima-
nı Koper ile İzmir’in kardeş kent ola-
bileceklerini söyleyen
BüyükelçiŠeligo, işbirliği olanakları-
nın da altını çizdi. BüyükelçiŠeligo
bilişim teknolojileri, sağlık turizmi ve
kültürel alışverişin önemini vurgula-
yarak Koper’den özellikle bu alanlar-
da çalışan bir delegasyonun İzmir’i
ziyaret etmesi önerisinde bulundu.
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Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim, yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgınının Karadağ‘daki Türk yatırımlarını azaltmadığını ifade etti

Kovid-19 Karadağ’daKi
Türk yatırımlarını azaltmadı
POdgOritSa
BaLkan gÜnLÜĞÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Karadağ İş
Konseyi Başkanı Naser Alim,

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınının Karadağ‘daki Türk yatırımla-
rını azaltmadığını ifade etti. Alim,
Türkiye ile Karadağ arasındaki eko-
nomik ilişkileri ve salgının iki ülke
ilişkilerine etkisini değerlendirdi.
Alim, iki ülke arasındaki ticari ilişki-
lerin son birkaç yılda ciddi oranda
arttığına dikkati çekerek, “Ancak
halen olması gereken seviyede değil.
İki ülke arasındaki olumlu siyasi
iklim, mesafe yakınlığı ve akrabalık
ilişkilerinden dolayı bunun 2 ila 2,5
kat üzerine çıkabileceğini düşünüyo-
rum.” dedi. Karadağ‘a ihracatın
2019’da yüzde 66 artarak yaklaşık
131,5 milyon dolar seviyesine ulaştı-
ğını aktaran Alim, iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin ise 2019’da bir
önceki yıla göre yüzde 54,6 artarak
144,4 milyon dolara ulaştığını söy-
ledi. Alim, bu rakamın bugüne kadar
ulaşılan rekor ticaret hacmi oldu-
ğuna işaret etti. Karma Ekonomik
Komisyonu Protokolleri çerçeve-
sinde belirlenen 130 milyon dolar he-
definin aşıldığını kaydeden Alim,
“Bu durum, 2020 hedefi olan 165
milyon dolarlık ticaret hacminin ko-
laylıkla kaydedilebileceğine işarettir.
2022 için hedeflenen 250 milyon

dolar değeri için de umut vericidir.”
diye konuştu. Alim, Karadağ‘ın bir-
çok sektörde ithalata bağımlı ve ima-
lat sanayi bakımından gelişmemiş
bir ülke olduğunu belirterek, “Bu se-
beple, sanayi ürünlerine yönelik her-
hangi bir sektördeki istihdam
sağlayıcı yatırım, Karadağ ekonomisi
ve ülkemizin yurt dışı yatırımları
açısında önemli bir kazanım olacak-
tır.” dedi. İki ülke arasında turizm,
tarım, yenilenebilir enerji, altyapı,
üstyapı, liman işletmeciliği ve finans
sektörlerinde önemli fırsatlar gördü-

ğünü söyleyen Alim, özellikle de tu-
rizm, tarım ile otel ve konut inşaatı
alanlarında ciddi gelişmeler öngör-
düklerini aktardı. Alim, Türkiye’nin
daha çok bireysel firma ve girişimci-
lik bazında Karadağ‘a yöneldiğini
kaydederek, DEİK olarak Karadağ‘ın
doğru tanınması için çalışmalar yü-
rüttüklerini ifade etti. www.timebal-
kan.com’un A.A’dan aldığı bilgilere
göre; Türkiye’den Karadağ‘a 2019’da
34,4 milyon avro değerinde doğru-
dan yatırım yapıldığının altını çizen
Alim, “2018, Karadağ’a yönelik ülke-

miz yatırımları açısından dikkat çe-
kici bir yıl olmuştur. Ülkemiz Kara-
dağ’a yapılan doğrudan yabancı
yatırımlarda yüzde 6,3’lük payla
5’inci sıraya kadar yükselmişti.” ifa-
delerini kullandı. Alim, Karadağ‘da
kayıtlı 3 bin 100’ün üzerinde Türk
firması bulunduğunu, ancak bunun
350 ila 400’ünün aktif olarak çalıştı-
ğının tahmin edildiğini belirterek,
Karadağ‘ın 2006’da bağımsızlığını
ilan etmesiyle Balkanlar’da geliş-
mekte olan ülkelerin başında geldi-
ğini vurguladı.

atina - BaLkan gÜnLÜĞÜ

Başkentteki Omonia Meyda-
nı'nda bir araya gelen mülte-
ciler ve ırkçılık karşıtı

gruplar, mültecilerin evsiz kalma

riskine karşı seslerini yükseltti.
''Tahliyelere hayır'' şeklinde slogan
atarak parlamento binasının da
bulunduğu Sintagma Meydanı'na
yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, hükü-
metten tahliye kararını geri alma-

sını istedi. Yunan makamları, baş-
kent Atina ve diğer kentlerde yak-
laşık 11 bin mülteciyi, Avrupa
Birliği'nce finanse edilen konak-
lama programları kapsamında
kendilerine tahsisi yapılan evler-

den tahliye etmeyi planlıyor. Boş-
altılacak evlere Ege adalarındaki
aşırı kalabalık kamplarda kalan
mültecilerin yerleştirilerek yoğun-
luğun azaltılması hedefleniyor.
(AA)

YunanİsTan'da mÜlTecİler
GösTerİ dÜzenlendİ

Priştine’de çiftçilerden traktörlü protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hükümetin, mülteci konu-
mundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi

PriŞtine - BaLkan gÜnLÜĞÜ

Kosova'da korona virüs sal-
gını nedeni ile zor günler
geçiren çiftçiler, traktörleri

ile Tarım Bakanlığı önünden pro-
testo düzenledi.Korona virüs sal-
gını nedeni ile zor günler geçiren
Kosovalı çiftçiler başkent Prişti-
ne'de bulunan Tarım Bakanlı-
ğı’nın önünde toplanarak,
traktörleri ile yolları kapattı. Çift-
çiler, traktörlerine "Adalet istiyo-
ruz", "Hibe ve teşviklerde yapılan
yolsuzluklara son verilsin" yazılı
pankartlar astı. Tarım Sendikaları
Federasyonu Başkanı Tahir Tahiri,
yaptığı açıklamada Tarım Bakan-
lığını çiftçilere yardımcı olma-
makla suçlarken, teşvik ve
hibelerin dağıtılması konusunda
adaletsizliğin olduğunu savundu.

Bakanlığın bu yolsuzluğa göz
yumduğu iddiasında bulunan Ta-
hiri, çiftçilerin alın terinin çalındı-
ğını vurgularken, çiftçilere acilen
sübvansiyon ve hibe desteği ya-
pılması çağrısında bulundu. Çift-
çilerin dertlerini dinlemek için
yanlarına gelen Tarım Bakanı Be-
sian Mustafa, yaptığı açıklamada
korona virüs salgını nedeniyle 3
aylık bir karantina döneminin ya-
şandığını, bu nedenle teşvik ve
hibe verilmesinde gecikme oldu-
ğunu açıkladı. Bakan Mustafa,
normal sayılacak bir yıl içinde ol-
madıklarını, bu nedenle duru-
mun normale dönmesiyle
çiftçilere yapılan yardımların ak-
samayacağını aktardı. Mustafa,
çiftçilere 53 milyon Euro tuta-
rında teşvik ve hibe programını
imzalama sözü verdi. (AA)

Şafak SOL

Saygı göStermek
ne demektir?

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Kimi, dinin öğrettiği ahlak temeline da-
yandırıyor saygıyı, kimi de ideolojik
temellere… Bireyler, uluslar, kültürler

madem kendine göre yorumluyor saygı göster-
meyi, o zaman gerçekten saygı nedir?
Terminoloji saygıyı, bireylerin veya kurumla-

rın birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında
oldukları, yapıcı bir davranış tarzını benimse-
dikleri olumlu bir duygu olarak tanımlıyor.
Saygı göstermek bir başka deyişle ilişki ve ile-
tişim kurulan bir oluşumun hak, değer, inanç
ve her türlü özelliğini göz önünde tutarak, bu
kavramlara önyargısız yaklaşmayı kapsıyor.
Değeri, üstünlüğü, kutsallığı nedeniyle dik-
katli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan,
hürmet ve sevgi barındıran bir duygu…

Yaşadığı topluma saygılı, başkalarını rahat-
sız etmekten sakınan iki evlat yetiştirmiş bir
anne olarak, çeyrek asrı geçen sürede saygı
göstermeyi kendine ilke edinmiş çalışanlar ye-
tiştirmiş bir işveren olarak, saygının önemini
vurgulamak istiyorum.
Sağlıklı iletişimin ilk şartı karşımızdakine
saygı göstermektir. Yukarıdaki tanımda ol-
duğu gibi karşımızdaki insanı olduğu gibi
kabul etmekten söz ediyorum. Siyasi görüşü,
inancı, mezhebi, rengi, dili, ırkı ne olursa
olsun, bu saydıklarımın hepsini, tıpkı bir mo-
zaik gibi o insanın bir özelliği olarak görmek
ve bunu kabullenmek…
Davranışsal açıdan konuya yaklaştığımızda,
bunun kültür ve inançlar bağlamında değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Görgü kurallarını bilmesine rağmen -ki bana
göre bilinmesi ve özenli olunması gerekir- res-
toranda yüksek sesle konuşan bir vatandaşı-
mızı örnek verelim. İçinde bulunduğumuz
şehrin aşırı sosyal örgüsü içinde bu manzaralar
oldukça itici gelir. Kınamak, dışlamak, yakın-
mak yerine saygının olmazsa olmazı sabır kal-
kanıyla bu durumu her zaman karşılıyoruz. O
kişinin duygularını ve heyecanlarını kontrol
edemeyen biri olduğunu düşünerek empati
kurmalıyız ve sabırlı olmalıyız. Ona da bir
alan açmalıyız.
Ama tabii ki nereye kadar?
Tabii ki bu ‘saygısızlığa’ göz yummak, kulak
tıkamak demek değildir.
Saygılı olmalıyız ve saygıyı doğru bir dille an-
latmalıyız. Ailede alamadığı eğitimi okulda,
okulda alamadığı eğitimi toplumda, tam kıva-
mında hazırlanmış görgü reçeteleriyle anlata-
biliriz.
Kabul diyorum; kendilerine doğallık zırhı al-
tında ‘Ben olduğum gibiyim’ yaftası yapıştır-
mış, nezaketsizliği adeta iletişim biçimi olarak
benimseyen bazı insanlarla mücadele etmekten
yorulduk. Ekranlar denetimsiz yayınlarla, ki-
taplardaki müfredat korkunç yanlışlarla dolu.
Ancak yine de insanların birbirine saygılı ol-
masını öğretebiliriz. Başkalarının haklarına
saygı göstermeyi anlatabiliriz. Trafikte ya da
kaldırımda yürürken yol vermeyi, sıra bekle-
meyi, “Günaydın” demeyi, beşeri münasebet-
leri, aynı fikirde olmadan da kibarca
düşüncelerin savunulabileceğini hatırlatabili-
riz. Türk toplumunun dünyaya örnek davranış-
larını, büyüğe saygıyı küçüğe sevgiyi
anlatabiliriz.
Sözün özü; saygının ve sağlıklı iletişimin ol-
mazsa olmazı nezaket. Ve nezaket her şartta
öğrenilebilir, öğretilebilir.  
Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçil-
mez…
Saygılarımla…
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Suheyl ÇOBANOĞLU

DOĞU AKDENİZ 
VE KIBRIS

Kurtuluş Savaşı zaferiyle vata-
nın bağımsızlığını ve Türk
milletinin namus  ve şerefini

teminat altına alan Türk Ordusu,
1974’te de Kıbrıs Türkleri’nin varlı-
ğına kasteden Rum-Yunan ikilisine
hak ettiği dersi vermişti. Megalo
İdea peşinde her fırsatı Türk Mil-
leti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
aleyhinde kullanan bu ikili, AB des-
teğinde Akdeniz ve Kıbrıs’ta yine
oldu-bittilerle sonuç almaya uğraşı-
yor.
Adını, “kına çiçeği” olarak bilinen
Kypros, mitolojide Kiniros’un kızı,
aşk tanrıçası Kipris veya bakır anla-
mındaki Latince Cuprum kelimesin-
den aldığı ileri sürülen Kıbrıs Adası,
tarihin her döneminde uluslararası
kamuoyunun ilgi alanında olmuş-
tur.(1) Avrupa, Asya ve Afrika kıta-
ları arasında kilit noktada jeopolitik
ve stratejik önemi büyük olan 9251
km2 yüzölçümü ile Sicilya ve Sar-
dunya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü
büyük adası olan, jeopolitik ve stra-
tejik önemi büyük olan Kıbırıs’ta İn-
giltere sahip olduğu üslerini Rumlara
devretme kararı dikkat çekicidir. Ak-
deniz’deki günlük gemi trafiğinin
yarısından çoğunu tankerlerin oluş-
turduğu, 4.000 gemi sayısıyla dünya-
daki tüm gemi trafiğinin yarısına eşit
olan çok önemli bir denizdir. Daha
önceki yazımızda ekonomik değerini
yazmıştım. İstanbul ve Çanakkale
Boğazlarıyla, Süveyş Kanalı, Sicilya
kanalı, Cebeli Tarık Boğazı bu
büyük havuzun önemli kavşak nok-
talarıdır.

YAY GİBİ

1830’da Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan bağımsızlığını kazanan Yu-
nanistan, Osmanlı İmparatorluğu’na
karşı besleyip büyüttüğü ve bir türlü
kurtulamadığı tarihi-psikolojik sap-
lantılarında köklerini bulan yayılma-
cılık ideolojisini “Megalo İdea
Stratejisi” adı altında şekillendirmiş-
tir. Nitekim Yunanistan’ın Osmanlı
İmparatorluğu aleyhine yayılma stra-
tejisi, Kurtuluş Savaşı’ndan ve daha
sonrasında İkinci Dünya Savaşı erte-
sinde Türkiye’yi kuşatma stratejisi
olarak gelişmiştir. Bu nedenledir ki,
On İki Ada, Girit ve Rodos bin bir
entrika ile Yunan egemenliğine so-
kulmuş ve Türkiye bir yay gibi Ege
Denizi’nden kuşatılmıştır.(2) Son
olarak Fransa’nın Ege’de NATO
görevinde bulunan firkateyni,
Libya’ya yardım götürdüğü gerekçe-
siyle Türk kargo gemisine müdahale
etmek istedi. Gemiye eşlik eden
Türk savaş gemisiyle de yakınlaşan
Fransız gemisi, daha ileri gidemedi,
geri çekildi. Fransa, olayı NATO Sa-
vunma Bakanları zirvesine taşıyarak,
“Türk gemilerinin NATO görevini
yürüten Fransız savaş gemilerini
taciz ettiğini” öne sürdü. Ancak bu
açıklamayı resmen yapamadı, ‘ismi
açıklanmayan bir yetkili’ye yap-
tırdı.(Basın) Yalnız Yunan değil,
ABD’si, Rus’u, İngiliz’i, İtalyan’ı,
Fransız’ı özetle alayının gözü bir
kısmı bizim mavi vatanımızın sınır-
ları içinde olan Ege, Akdeniz ve
Kıbrıs’ta...  Bu iş her Türk vatanda-
şının önemle üzerinde durması gere-
ken bir konudur. Günlük siyasetin
içinde gözardı edilmemelidir...

KAYNAK

(1)   ULUSAL GÜVENLİK BAĞLA-
MINDA KIBRIS:
JEOSTRATEJİK/JEOEKONOMİK
ÖNEM VE GELİŞMELER–Dr.Pınar
AKARÇAY-Dr.Gökhan
(2)   Prof. Dr. Ulvi KESER tarafın-
dan yayına hazırlanan Mare Nos-
trum’dan Casus Belli’ye: Bizim
Deniz Akdeniz(Ankara: 2013) baş-
lıklı kitapta Gökhan AK tarafından
yazılan “Ege’de Temel Sorun) ve
(Özmen 2007: 12.)

Genetik düzeydeki
etki,türlerin  de-
ğişen iklim ko-

şullarına uyup sağlayıp
sağlamıyacağı ile ilgili-
dir.Canlılar değişen ko-
şullara  mutasyon
yoluyla genetik olarak
uyum
sağlamaktadır.Ancak
değişimin hızlı olması
halinde uyum zorlaş-
maktadır.Yine iklim de-
ğişikliği organizmaların
yaşamsal döngülerini
etkilemektedir. Örneğin;
iklim değişikliğinin et-
kisiyle bitkilerin daha
erken çiçek açtığı, bü-
yüme döneminin uza-
dığı ya da kuşların daha
erken kuluçkaya yattık-
ları tespit edilmiştir. Bu
durum da beraberinde
birçok risk getirmekte-
dir. Örneğin, ısınmaya
bağlı olarak bitkilerin
daha erken çiçek açması
fakat artan sıcaklıklara
arılar gibi tozlaşmayı
sağlayan türlerin aynı

hızda uyum sağlayama-
ması halinde tohum ve
meyve oluşumunda so-
runlar yaşanabilmekte-
dir.
Yine artan sıcaklıların
ve buharlaşmanın etki-
siyle, bazı sulak alanla-
rın ve su
ekosistemlerinin
(akarsu, göller, bataklık,
turbalık, v.b.)de kuru-
ması ve buralarda  yaşa-
yan türlerin de yok
olması söz konusu ola-
bilecektir.
Biyolojik çeşitliliğin
üzerindeki baskılar(ha-
bitat değişimi, istilacı
türler, aşırı kullanım,
kirlilik) ve iklim deği-
şikliğinin gelecekteki
olası etkileri dikkate
alındığında birçok bilim
insanı 6.Yok oluş olarak
adlandırılan sürecin ya-
şanabileceğini öne sür-

mektedirler.

RAPORA GÖRE

IPCC yayınlanan 1.5 de-
rece Raporu’nda da sı-
caklık artışının 2 derece
olması halinde böcekle-
rin yüzde 18’i,omurgalı-
ların  yüzde 8’i ve
bitkilerin yüzde 16’sı
coğrafi yayılışlarının ya-
rısından fazlasının kay-
bedebileceği
açıklanmaktadır.
İklim değişikliği biyolo-
jik çeşitlilik üzerinde et-
kili olduğu gibi özellikle
ekosistem ve biyom dü-
zeyindeki biyolojik çe-
şitlilik de küresel ısınma
ve iklim değişikliği üze-
rinde etkilidir. Bu etki
ekosistemlerin karbo-
nun depolandığı
önemli havuzlar olma-
sından kaynaklanmak-
tadır.Dünya üzerindeki

karbon atmosfer, okya-
nuslar, vejetasyon ve
toprak gibi alanlarda
depolanmaktadır.Kar-
bonun bir havuzda
azalması,diğer havuzda
artmasına yol açar ki
biz buna karbon dön-
güsü diyoruz.
Karbon havuzlarının
tahrip olması, alanla-
rınn daralması gibi ne-

denlerle bu havuzlarda
depolanmış karbon at-
mosfere geri dönebil-
mektedir.Örneğin; otlak
ve tarım alanlarının
kaybedilmesi ve orman-
sızlaşma nedeniyle
1,1milyar t C/yıl atmos-
fere salınmaktadır.
Ekosistemlerin iklim
değişikliği ile mücade-
leye diğer bir katkısı da
sağlanmış oldukları
ekosistem hizmetleri ile
gerçekleşmektedir. Eko-
sistem hizmetleri, in-
sanların
ekosistemlerden doğru-
dan ve dolaylı olarak
elde ettiği faydalar ya
da mal ve hizmet olarak
tanımlanmaktadır. Ör-
neğin; ormandan üreti-
len odun, denizlerden
avlanan balıklar, tarla-
larda üretilen
meyve,sebze ve tahıllar
ekosistemlerden sağla-

nan mallardır.
Bu gibi ürün ve ham-
maddeler doğrudan
gelir getirirken, orman-
ların ürettiği oksijen,ön-
ledikleri takın ve
erozyon ya da depola-
dıkları karbon gibi hiz-
metler için herhangi bir
ödeme
yapılmamakta,ancak
yararlanılmaktadır.

Ekosisemden sadece in-
sanlar değil,diğer canlı-
larda

faydalanmaktadır.Örne-
ğin; ekosistemler canl-
lara habitatlar
sunmakta,beslenmeleri
için gıda üretmektedir.

DOĞA KORUMA

Ülkemizde başta orman
ekosistemleri olmak
üzere doğal ekosistem-
ler ile tarım alanlarının
iklim değişikliği ile mü-
cadele başta yutak alanı
olmaları nedeniyle
büyük önemi bulun-
maktadır.
Bu ekosistemler her ne
kadar GSMH içinde
gösterilmese de birçok
ekosistemi üreterek in-
sanlara ve diğer canlı-
lara mal ve hizmet
üretmektedir.
Yasalarımız da doğru-
dan iklim değişikliği ile
ilgili ifadeler olmasa da
orman, tarım ve mera
alanlarının korunması
ile ilgili olarak başta
Anayasa olmak üzere
çok sayı da mevzuat bu-
lunmaktadır.
Anayasanın 45,169 ve

63 nci md.leri ile 2872
sayılı Çevre Ka-
nunu,6831 SAYILI
Orman Kanunu,2863 sa-
yılı Kültür  ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Ka-
nunu, 4915 sayılı Kara
Avclığı Kanunu’dur.
Ekosistemlerdeki kar-
bon havuzlarındaki
stok karbon miktarları
yllık emisyon ya da tu-
tulum şekinde değişe-
bilmektedir.
Atmosferdeki CO2 foto-
sentez ile bitkiler tara-
fından alınmakta ve
bitkisel kütleye dönüş-
türül-mektedir. Bitkiler-
den dökülen yaprak,

dal ve meyve gibi artık-
lar ise ölü örtü ya da
toprak ta birikebilmek-
tedir.
Ancak, ağaç varlığının
azalması, ölü örtü ve
topraklardaki organik
karbonun hızlı bir şe-
kilde ayrışması ya da
kullanım değişikliği ile
karbon tekrar atmosfere
dönmektedir.
Ülkemiz de heer yıl dü-
zenli olarak Sera Gaz-
ları Ulusal Envanter
Raporu  hazırlanmakta
ve Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi Sekre-
taryasına
gönderilmektedir. 

İKLİM 
MÜCADALESİ

Türkiye ekosistemler ve
biyolojik çeşitlilikle il-
gili çok sayıda uluslar-
arası sözleşmeye
taraftır. Bu sözleşmeler-
den bir kısmı doğrudan
bir kısmı ise dolaylı ola-
rak biyolojik çeşitlilik
ve ekosistemlerle ilgili-
dir.
Ayrıca Türkiye, AB ile
adaylık müzakerelerini
yürüttüğü için AB mev-
zuatında yer alan biyo-
çeşitlilikle ilgili direktif,
tüzük ve kararlara da
uyması gerekmektedir.
Türlerin korunması ile
ilgili olarak 1956 yılında
kabul edilen ve Paris
Sözleşmesi  olarak bili-
nen “Kuşların Himaye-
sine  Dair Milletlerarası

Sözleşme” biyolojik çe-
şitlilikle ilgili mihenk
taşıdır. Diğer bir mi-
henk taşı da, 1971 yı-
lında İran’ın Ramsar
şehrinde imzalanan ve
bu nedenle de Ramsar
Sözleşmesi olarak bili-
nen “Özellkle Su Kuş-
ları Yaşama Alanı
Olarak Uluslararası
Öneme Sahip Sulak
Alanlar Sözleşmesidir.
2 nci Dünya Sava-
şı’ndan sonra ortaya
çıkan başta hava kirli-
liği ve asit yağışlar
olmak üzere çevre so-
runlarının ekosistemleri
olumsuz etkilemeye

başlaması çözüm ara-
yışlarına yol açmıştır. 
1972 Yılında Stock-
holm’’de düzenlenen
BM İnsan Çevresi Kon-
feransı çevre konu-
sunda ilk adım olarak
kabul edilmektedir.
1976 Yılında imzalanan
Barselona Sözleşmesi ve
bu sözleşmeye ait pro-
tokollerde hem hava
kirliliğin önlenmesi
hem de biyolojik çeşitli-
liğin yok olmasının ön-
lenmesi ile ilgili
hükümlerde bulunmak-
tadır. 1979 Yılında im-
zalanan Bern
Sözleşmesi de yaban
hayatının ve doğal ya-
şamın korunması ile il-
gili oldukça önemli bir
sözleşmedir.
Çevre sorunları ile ilgili
olarak günümüze kadar
ki en önemli toplantı sa-
yılan ve 1992 yılında
Riode Janeiro’da topla-
nan BM Çevre  ve  Kal-
kınma Konferansında
alınan kararlarda sür-
dürülebilir kalkınmaya
çok sayıda atıf bulun-
maktadır. Kısacası,Rio
Zirvesi olarak da blinen
toplantı da Gündem 21
ile Rio Bildirgesi ve Or-
mancılık Prensipleri
oluşturulmuş,aynı za-
manda İklim Değişik-
liği Çerceve Sözleşmesi,
Biyolojik Çeşitlilik Söz-
leşmesi  ve Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesi
imzaya açılmıştır.Bu üç
sözleşmeye Rio Sözleş-
meleri denilmektedir.

İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri
İklim değişikliğinin 
ekolojik sistemlerdeki yeri

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

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da
hizmet veren bir Türk lokantası,
yeni tip korona virüs (Kovid-19)

salgınında hijyen ve güvenlik kuralları-
na uyarak ayakta kalmayı başarırken,
aldığı önlemlerle de sektörde örnek
oldu. Lokantanın sahibi Türkan Türker,
salgın sürecinde aldıkları önlemler
sayesinde, kriz dönemini 26 çalışandan
hiçbirini işsiz bırakmadan geçirdiklerini
söyledi. Zorlu bir dönem geçirdiklerini
ancak kurallara uyarak ve titiz davrana-
rak ayakta kalabildiklerini vurgulayan
Türker, çalışanlarla birlikte adeta bir aile
olduklarını ifade etti. Restoran ve otelle-
rin, Kovid-19 salgınından en çok etkile-
nen işletmeler arasında bulunduğunu
dile getiren Türker, şunları söyledi:
"Devlet bize 'Yarın itibarıyla çalışmıyor-
sunuz' dediğinde, biz de ekipçe, ailece
karar aldık. Hijyen kurallarına uyarak
yemeklerimizi hazırlamaya başladık ve
onları uygun şartlarda paketleyerek

maske ve uygun kıyafetlerle evlere ser-
vis ettik." Türker, salgın döneminde
sadece evlere paket servis yapmadıkla-
rını belirterek, aynı zamanda
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili
birimleri olan hastanelerde çalışan sağ-
lık çalışanlarına da yemek gönderdikle-
rini kaydetti. Lokantasına giren tüm
müşterilerin ellerini dezenfekte ettikleri-
ni, çalışanların tamamının maske ve
eldivenle hizmet verdiğini anlatan
Türker, mutfakta da maksimum hijyen
kuralları uygulandığını, belirli saatlerde
ise havalandırma sisteminden virüsleri
yok eden ozon terbiyesi yapıldığını
aktardı. Çalışanlar arasında aile ortamı
olduğunu kaydeden Türker, gerek yaş-
ları gerekse daha önce geçirdikleri has-
talıklar nedeniyle risk grubunda olan 6
personeli salgında döneminde evlerin-
de dinlendirdiklerini ve maaşlarını öde-
meye devam ettiklerini ifade etti.
Türker, hiçbir çalışanın ücretli ya da
ücretsiz izne ayrılmadığını, işten çıkarıl-
madığını vurgulayarak, "Ailece burada
bu virüsle başa çıkmaya çalıştık." dedi.
(AA)

Başkent Sofya'da 11 yıldır Türk yemekleri hazırlanan lokanta, sal-
gınla mücadele kapsamında restoranların ardından evlere servise
başlarken, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına da yemek gönderdi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Bosna

Hersek Maarif Okulları iş birliğin-
de yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgınıyla mücadele kapsamın-
da el dezenfektanı üretimi gerçek-
leştirdi. TİKA'dan yapılan açıkla-
mada, proje kapsamında salgınla
mücadelede ihtiyaç duyulan mal-
zemeler sağlanarak, Saraybosna
Maarif Lisesi işbirliğinde Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
tavsiye edilen reçeteye göre 500
litre el dezenfektan üretildiği bildi-
rildi. Açıklamada, el dezenfektan-
larının ülkedeki eğitim ve sağlık
kurumlarının yanı sıra sivil top-
lum kuruluşlarına da dağıtıldığı
aktarıldı. Saraybosna Maarif
Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak
çalışan Adel Polutak, salgınla
mücadelede Bosna Hersek'e bu

tarz bir projeyle katkı sağlamaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Destek verilen kurumlardan
Saraybosna İşitme Engelliler

Merkezi çalışanı Naim Salkovic de
Türk halkına ve devletine teşekkür
ederek, TİKA ile iş birliği içinde
özel gereksinimli çocuklar ile

gençlerin eğitim ve yaşam şartları-
nın iyileştirilmesine katkı sağlan-
masından memnuniyet duyduğu-
nu kaydetti. (AA)

Balkanlar'da korona geri döndü
SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar'da yeni tip korona virüs
vakalarının yeniden artış gösterme-
siyle ülkeler de salgına karşı bazı

önlemleri geri getirdi. Slovenya hüküme-
ti, ülkede "ithal Kovid-19 vakaları" tespit
edilmesinin ardından Bosna Hersek,
Sırbistan ve Kosova'dan gelecekler için
yeniden 14 günlük karantina uygulama
kararı aldı. Hükümetin bu kararının
yarından itibaren uygulanacağı açıklandı.
Mayıs ayı sonunda aktif vaka kalmayan
ancak "büyük çoğunluğu ithal" 9 yeni
vaka tespit edilen Karadağ da Bosna
Hersek'ten gelecekler için negatif test
sonucu şartı koydu. Karadağ'da kamuya
açık yerlerde maske takma zorunluluğu
da getirildi. Kosova'da 77 yeni vaka tespit

edilirken hükümet de bazı önlemler aldı.
Çalışanlara maske takma ve ofislerde sos-
yal mesafeye uyma zorunluluğu getirildi.
Kurumlara ayrıca ofislerdeki kişi sayısı-
nın azaltılması için evden çalışma imkanı
sunulması talimatı verildi. Çekya Sağlık
Bakanı Adam Vojech, Kovid-19 vaka sayı-
sının halen yüksek olduğu Prag ve
Karvina bölgeleri hariç, 1 Temmuz'dan iti-
baren toplu taşıma ve kapalı alanlarda
maske kullanma zorunluluğunun kaldırı-
lacağını açıkladı. Tedbirlerin gevşetilmesi
kapsamında 22 Haziran'dan itibaren 1000
kişiye kadar toplantı ve gösterilere, ayrıca
en fazla 5 bin kişinin katılabileceği fuarla-
ra izin verileceği duyuruldu. Ülkedeki
hayvanat bahçeleri, yüzme havuzları ve
tarihi mekanlar da yeniden hizmete gire-
cek. (AA)

Bulgaristan’da Türk
lokantası örnek olduDamla Selin TOMRU

KORONALAŞMAK 
YA DA 

KORONALAŞMAMAK

Ecology Global Network’e göre
her dakika 105 kişi hayata göz-
lerini yumarken, aynı anda 250

bebek de dünyaya gözlerini açıyor.
Bankada beklediğiniz, telefonun ucun-
da müşteri temsilcisiyle konuşmak için
o müziği dinlediğiniz, bakkala yürüdü-
ğünüz, sevdiğiniz kişiye hayranlıkla
baktığınız, çocuğunuzun uyuyuşunu
izlediğiniz, yağmurda ıslandığınız,
yemeği yaktığınız, problemle boğuştu-
nuz o 1 dakika oluyor her şey. Siz
yaklaşık 15 nefes alırken birileri son
nefesini, birileri de ilk nefesini alıyor.
Bir süredir yeni bir virüs ile topyekûn
mücadele halindeyiz. Önce Çin’de en
kalabalık ülkelerden birinde, üretim
anlamında liderliğe oynayan bir ülke-
de, ABD’ye gelecekte rakip olabilece-
ği söylenen bir ülkede görülen bu
virüs aslında uzunca bir zamandır
doğada olan ancak insanlara bulaşma-
yan bir tür. Sonrasında mutasyona
uğruyor ve insanlar için tehlike arz
etmeye başlıyor. Bu virüse kısaca
korana diyoruz. Öte yandan bazen bir
şeylere yüklediğimiz anlamlar o şey-
lerden daha güçlü ve korkutucu olabi-
liyor. Hızlı bir şekilde yayılmaya baş-
landığı söylenen bu virüs can kayıpla-
rına da neden oluyor. Korona’nın ziya-
ret ettiği ülkeler güçlü önemler almaya
başladı, karantinaya alınan cruise
gemileri, kapatılan okullar, işyerleri,
dışarı çıkılması yasaklanan şehirler ve
dahası.

‘HİJYEN KURALLARI’

Peki durum gerçekten bu kadar vahim
mi? Uzmanlar hamdolsun ki virüsün
çocuklara bulaşmadığını söylüyor.
Bağışıklık sistemi güçlü olduğunda,
hijyen kurallarına uyulduğunda da ted-
bir alınabiliyor. Tedavi olup iyileşen
vakalar da her geçen gün artıyor. İşte
bu nedenlerle gönlü ferah tutup, gale-
yana gelmeden hayata devam etmek
gerekiyor. 
Sosyal medyada da paylaşıldığı gibi
dünya üzerinde her yıl 3.1 milyon
çocuk açlıktan ölüyor, 7.6 milyon
insan kanserden, yaklaşık yarım mil-
yon insan savaşlardan dolayı hayatını
kaybediyor. Bizler uzun zamandır
süregelen bu durumları iyileştirebil-
mek için ne yapıyoruz? 
Hayatta tesadüf değil tevafuk vardır. O
halde yaşanan her şey bize bir şeyler
göstermeye çalışır. Acaba korona bize
neyi göstermeye çalışıyor? O parıltılı
dünyalarımızın aslında bir anda nasıl
ters düz olabileceğini mi? Korkunun
bir anda insanları nasıl değiştirebilece-
ğini mi? Başkalarının korkuları üzerin-
den insanların para kazanmak uğruna
neler yapabileceğini mi? Karaborsaya
düşen maskeler ve kolonyalar buzda-
ğının sadece görünen kısmı…
Belki de bu virüs bize hatırlatmaya
çalışıyordur…
Dili, dini, rengi, ırkı, cinsiyeti, görüşü
ne olursa olsun, güçlü ya da zayıf
görünsek de hepimiz sadece insanız,
hepimiz kırılganız ve hepimiz ilahi
düzen karşısında yalınız. 
İşte bu noktada Bir olabilmek, birlik
olabilmek ayırmadan, ayrıştırmadan
var olabilmek gerekiyor. Problemleri
büyütüp korkunç canavarlar gibi gös-
termeden, insanların korku zaafların-
dan yararlanıp onlar üzerinden rant
sağlamadan çözüm odaklı yaklaşmak,
gemileri yakmadan sakin kalabilmek
gerekiyor.
“Rabbimiz derdimizden büyüktür” eli-
mizden geldiğince tedbirli olarak ama
korkunun pençesine düşmeden yaşa-
maya devam edelim. Her nefesin kıy-
metini bilelim.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

TİKA, Bosna Hersek'in salgın ile
mücadelesine desteğini sürdürüyor

Türkiye'den Bosna’ya polis üniforması desteği
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından Bosna
Hersek Araştırma ve Koruma
Ajansına (SIPA) polis üniforması

yardımında bulunuldu. Bosna
Hersek'teki en önemli emniyet birimle-
rinin başında gelen SIPA'nın merkez

binasında gerçekleştirilen teslim töreni-
ne Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç ile SIPA Müdür Yardımcısı
Djuro Knezevic katıldı.  Büyükelçi Koç,
burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile
Bosna Hersek arasındaki iş birliğinin en
güzel yansımalarından birinin güvenlik
alanında olduğuna işaret ederek,
SIPA'nın üniforma ihtiyacının geçen yıl

kendilerine iletildiğini anımsattı.
Türkiye'den gelen üniformaların tören-
le SIPA'ya teslim edildiğini söyleyen
Koç, "Yeni tip korona virüs salgınının
yaşandığı bir dönemde iş birliğinin
yoğun bir şekilde devam etmesi bizim
için oldukça anlamlı" dedi. Koç,
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
ile Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı

arasındaki iş birliği çerçevesinde temas-
ların sürdüğünü belirterek, birçok alan-
da güvenlik boyutlu çalışmalara devam
edeceklerini kaydetti. Knezevic ise
SIPA'nın teknik ve donanım altyapısını
güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade
ederek, Türkiye'nin sağladığı bu yardı-
mın kendileri için son derece önemli
olduğunu vurguladı. (AA)
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SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Barcelona Kulübü ve Bulgaristan
Milli Takımı'ndaki performansıy-
la 1990'lara damga vuran eski fut-

bolcu Stoichkov, Messi hakkında
Arjantin radyosu Villa Trinidad'a açıkla-
malarda bulundu.Stoichkov, Messi'nin
Barcelona'da gerek bireysel gerek
takımca kazanılmadık başarısı kalma-

masına rağmen Arjantin formasıyla
2014 FIFA Dünya Kupası, 2007, 2015 ve
2016 Kupa Amerika'da final oynaması
ama hiçbir kupa kaldıramamasına iliş-
kin "Leo'yu dünya şampiyonu ve mutlu
görmek için 1994 FIFA Dünya
Kupası'nda kazandığım Altın Ayakkabı
Ödülü'nden vazgeçmeye razıyım." ifa-
desini kullandı. www.haberler.com’a
göre; 1994 Altın Top Ödülü'nün de sahi-

bi Stoichkov, Arjantin'in kaybettiği
finallerde yalnızca Messi'nin sorumlu
tutulduğunu savunarak, "Messi, Sergio
Agüero ve Angel Di Maria'nın kariyer-
lerinin sonuna yaklaştığı ve alttan gelen
Lautaro Martinez, Paulo Dybala gibi
oyuncular düşünüldüğünde, Katar 2022,
Dünya Kupası hasretine son vermek
için belki de Arjantin'in son fırsatı ola-
cak." yorumunu yaptı.

Mihajlovic
Bologna’daki
sözleşmesini uzattı

ROMA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi
Bologna’da Sırp teknik direktör Sinisa
Mihajlovic‘in sözleşmesi yenilendi.

Bologna Kulübü, 51 yaşındaki Sırp teknik
direktör Mihajlovic ile 30 Haziran 2023’e
kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino,
Catania ve Sırbistan Milli Takımı’nda
görev alan Mihajlovic, Ocak 2019’da daha
önce de çalıştırdığı Bologna’nın başına
ikinci kez geçmişti. ww.timebalkan.com’a
göre; sezon öncesi lösemi hastası olduğu-
nu açıklayan ve kemik iliği nakli yapılan
Mihajlovic yönetimindeki Bologna, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle verilen aranın ardından 20
Haziran’da yeniden başlayacak Serie A’da
34 puanla 10. sırada yer alıyor.

Gemisini kurtaran
kaptan: Edin Visca

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, Ankaragücü karşısında bul-
duğu golle takımına şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kazandırmayı başardı
İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Medipol Başakşehir'in başa-
rılı futbolcusu Edin Visca,
Ankaragücü karşısında

bulduğu golle takımına şampi-
yonluk yolunda önemli bir üç
puan kazandırmayı başardı.
Boşnak oyuncu, aynı zamanda
ligde de 10 gol, 12 asiste
ulaştı.Trabzonspor ile kıyasıya
şampiyonluk yarışının içinde olan
Başakşehir, dün akşam zorlu

Ankaragücü deplasmanından 2-
1'lik galibiyetle dönerek yoluna
kayıpsız devam etti. Rakibi karşı-
sında 1-0 geriye düşen turuncu-
lacivertliler, önce Aleksic ile bera-
berliği yakaladı, daha sonra ise
Visca'nın ayağından gelen golle
altın değerinde 3 puanı alarak
İstanbul'a döndü.
www.haberler.com sitesine göre;
Başakşehir forması altında doku-
zuncu sezonunu geçiren Edin
Visca, takıma katıldığı günden bu

yana ortaya koyduğu performan-
sla her dönem turuncu-lacivertli-
leri sırtlayan oyuncuların başında
yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu,
2019-2020 sezonuna da Avrupa
Ligi ve Süper Lig'de attığı goller,
yaptığı asistlerle şimdiden damga
vurmuş durumda. Tecrübeli fut-
bolcu, sezon içerisinde
Başakşehir'in Süper Lig'de oyna-
dığı 28 müsabakanın 5'inde attığı
kritik gollerle takımına tam 11
puan kazandırdı.

Stoichkov: "Messi'nin Dünya Kupası kazanmasını isterim"


