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Seçim var

¥ Yeni Cumhurbaşkanı
Katerina Sakellaropoulou
da Türkiye topraklarındaki
Eşek Adası’nı ziyaret edip
saçmalamayı seçti
Yunanistan
Cumhurbaşkanı Katerina
Sakellaropulu, adanın anı
defterine "Tarihin derinlik-
lerindeki bu ada,
Yunanistan'ın ayrılmaz bir
parçasıdır. Buraya sahip
çıkacağız" ifadelerini
yazdı. Yunanistan'ın eski
Savunma Bakanı Panos
Kammenos 2017 yılındaki
Eşek Adası ziyareti, Ankara
ve Atina arasında gerilime
yol açmıştı.  n 7’de

Erkek kadın fark etmiyor
Bu Yunan akıllanmıyor!..
Yunanistan’da makama çıkanın cinsiyeti fark etmiyor. Yunanlı yeni
bayan Cumhurbaşkanı’nın ilk icraatı Türkiye’yi tahrik etmek oldu

BALKANLAR’DA
2. dalga korkusu
¥ HırvatıStan, bölge
ülkeleri Bosna Hersek,
Sırbistan, Kosova ve Kuzey
Makedonya'dan gelecek-
lere 14 günlük karantina

uygulayacak. Sırbistan'da
şehirlerarası ve şehir içi
ulaşım araçlarında maske
takma zorunluluğu 
getirildi.  n 10’da

Kur-an’la tanışan 13
yavrunun mutluluğu
¥ bulgariStan Müslü-
manları Diyaneti Sofya
Bölge Müftüsü Mustafa
İzbiştali:"Allah'a şükür
ki bu yıl 53 öğrencimiz

salgın ve başka engel-
lere rağmen Kur'an kur-
suna devam etti ve on-
lardan 13 çocuğumuz
Kur'an’ı hatmedebildi"

dedi. İzbiştali, geçen yıl
Kur'an kursuna 27 öğ-
rencinin katıldığına, bu
yıl sayının 53’e çıktığına
işaret etti. n 10’da

Sırbistan’da azınlıklar
18 milletvekili çıkardı
¥ SırbıStan'da yapılan
seçimlerde, Arnavut,
Boşnak ve Macar  azınlık-
lar 18 milletvekili
çıkararak önemli bir
başarıya imza attılar.
Yüzde 3 seçim barajı
zorunluluğu bulunmayan

azınlık partileri arasında
Voyvodina Macarlar Birliği
9, Adalet ve Barış Partisi
(SPP) 3, Arnavut Demokrat
Alternatifi 4, Sancak
Demokratik Eylem Partisi
(SDA Sancak) 2 milletvekili
çıkardı. n 5’te

Sancaklı çocuklara
TİKA’dan oyun parkı
¥ Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ka-
radağ’ın Sancak bölgesindeki
Berane şehir merkezinde yaptırı-
lan oyun parkı ve yeşil alanı yeni
tip korona virüs salgını sonrası
sokağa çıkma kısıtlaması kaldırı-
lan çocukların ve yetişkinlerin
hizmetine sundu. n 2’de

YTB’nin gurbetçi hizmeti Sırbistan’dan başlıyor…
¥ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve
tatillerini ana vatanlarında geçirmek için
memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını
Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor.
Başkanlığın, kara yolu ile Türkiye'ye doğru
yola çıkan yurt dışındaki Türk vatan-
daşlarını sınır kapılarında karşılayarak
sorunlarına çözüm ürettiği ve danışmanlık
hizmeti verdiği kaydedildi. n 5’te
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2019 yılının
Ekim ayında
alınan erken

parlamento seçim
kararı ile seçim ta-
rihi 12 Nisan olarak
siyasi parti liderleri
tarafında belirlendi.
Ancak Şubat ayında
ilk korona vakasının
meydana gelmesi ve pandemi ile
mücadele edebilmek için seçim ta-
rihi ertelenmek zorunda kaldı.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 15
Temmuz 2020’de yapılacak genel
seçimlerde ,,Yapabiliriz’’ itifakı an-
ketler neticesinde seçimin galibi
olacak gibi görünüyor. Peki neden
bu ittifak genel seçimleri kazana-
cak? Bu başarının sebebi geçtiğimiz
üç yılda Makedonya Sosyal Demo-
kratlar Birliği’nin (SDSM) önücü-
lüğündeki bu ittifakın, ülke için
yapıcı, ilerici ve geliştirici politika-
ları hayata geçirmesidir. Özellikle
mevcut iktidarın uyguladığı şeffaf
yönetimin, özlendiği ve vatandaşlar
tarafından çok büyük destek gör-
düğü kanatindeyim. Kuzey Make-
donya Mart 2020’den itibaren 30.
NATO üyesi ülkedir, aynı ayda AB
ile müzakere tarihi alınmıştır. Bu
iki ana stratejik hedef bağımsızlığı-
nın 29. yılında bu iktidar ile müm-
kün olabilmiştir. Sonbaharda AB
müzakerlerini başlamasını bekleyen
Kuzey Makedonya’yı gelişmeden
yana olan iktidar yönetecektir. Bu
iktidar Makedonlar, Arnavutlar,
Türkler, Boşnaklar, Romanlar,
Ulahlar ve diğer etnik ve dini tüm
unsurlar tarafından destek görmek-
tedir. Kuzey Makedonya NA-
TO’daki büyük güçler ile ortak
kararlar alan kendini ve toplumunu
geliştiren disiplinli bir ülke olma
yolundadır. Bu bağlamda Zoran
Zaev yeniden başbakanlık koltu-
ğuna oturup, ülkenin aydınlık gele-
ceğini inşa edecek uluslarası
kamuoyu tarafından bugüne kadar
olduğu gibi, bugünden sonra da
destek görecektir.
2016 yılının sonuna kadar ülkeyi
sağ VMRO DPMNE partisi 10 yıl
boyunca yönetti. Bu süre zarfında
yönetim adeta bir ,,dikta rejimine’’
dönüşmüştür, özellikle iktidarın son
yıllarında baskı gittikçe artmıştı.
Dışardaki dostlarımızı kaybetmiş,
AB ve NATO üyeliği hedeflerimiz-
den uzaklaşmış, Yunanistan ve Bul-
garistan ile gerginlik artmıştı. O
kadar ki hak ettiğimiz NATO üye-
liği yolunda Yunanistan, Makedon-
ya’yı birkaç defa veto etti. Elbetteki
,,rejim’’ ülkedeki Türk temsilcileri
de boyunduruğu altına almıştı. Türk
Demokratik Partisi (TDP) de aşırı-
cıların yanında yerini almıştı, en
baskın dönemde yöneticileri onlar
gibi hareket etmekteydi. 2017 yı-
lında iktidar değişimi ile TDP saf
değişitirip, Sosyal Demokratlar Bir-
liği ile iktidarını devam ettirdi.
Türk Hareket Partisi (THP) ise yı-
lardır muhallefette kaldığı Sosyal
Demokratların yanından iktidara
geldi, bu anlamda kırmızı çizgiler
ve parti prensiplerinden ayrılmaya-
rak Türkleri en iyi şekilde temsil et-
meye çalışmıştır. THP diğer iki
Türk partisi gibi devamlı taraf de-
ğiştirerek Türk toplumunun saygın-
lığını yitirtmek taraftarı olmadığını
gösterdi ve her zaman bu doğrul-
tuda hareket etti. Önceki baskıcı ik-
tidar döneminde ,,Antik Makedon’’
anlayışı yaygınlaştırıldı. Ağırlıklı
olarak Üsküp meydanında ve başka
bazı şehirlerimizde, Üsküp 2014
projesi adı verilerek, çok sayıda
heykel ve barok stilinde binalar di-
kildi, bunlar için devlet bütçesinden
milyonlarca euro harcandı, ülke
borçlandırılarak, vatandaşların ver-
gileri ve geleceği hibe altına alına-
rak, günlük hayatlarındaki temel su,
kanalizasyon, yol gibi altyapı çalış-
maları ihmal edildi. Bu tür projeler-
den esinlenerek yerel yönetimler de
heykel, haç, kilise vs. yapma ve ay-
rılıkçığı tetiklemeye başladılar. Di-
kilen heykeller arasında Osmanlı
karşıtı kişilerin de heykelleri bulun-
maktaydı. Bölge AB yönünde iler-
leken, Kuzey Makedonya yerinde
saymaya ve komşuları ile ilişkileri
her zamankinden daha gergin oldu.
Ülke genelinde bu kötü gidişata
karşı özellikle 2014, 2015 ve 2016
yıllarında halk ayaklanması, yürü-
yüşler, Özgürlük kampı kuruldu,
mitingler, barok binaları önünde
protestolar halk tarafından gerçek-
leştirildi. Türk toplumu da, THP
yöneticileri, Ufuk Derneği yönetici-
leri başta olmak üzere aktif olarak
hükümet karşıtı gösterilerde yerini
aldı. Türklerin gösterilerde yer
alma sebebi ise ayrılıkçı iktidarın
Türklere yönelik çifte standardı,
baskılar, sindirme politikaları ve
toplumsal refah için hiçbir yatırım
yapmamalarıydı. Renkli devrime
vatandaşların desteği, Özgürlük
kampı ve çoğu şehirde yapılan yü-
rüyüşler bu kötü tabloyu değiştirdi.
Aralık 2016 yılındaki erken genel
seçimler ile Sosyal Demokratlar
Birliği lideri Zoran Zaev ve koalis-
yon partnerleri ciddi bir atılım ya-
parak, herşeye rağmen 31Mayıs
2017 tarihinde hükümeti kurmayı
başardı. Parlamentoda eski iktidarın
milletvekillerinin ve onların sırala-
rından olan meclis başkanının en-
gellemeleri neticesinde hükümet
seçimlerden 5 ay sonra kurulabilidi.
27 Nisanda eski iktidarın destekçi-

leri meclis binasını basarak Zoran
Zaev’e ve yeni iktidarın milletve-
killerine linç girşiminde bulundular.
Yaşanan bu olay demokrasimize
bağımsızlığımızdan bugüne kadar
yapılan en büyük darbe olarak de-
ğerlendirilmektedir, hem güvenlik
güçleri hemde üst düzey yandaş yö-
neticilerin zafiyeti söz konusudur.
Her halukarda Zaev’in başbakan se-
çilmesiyle, ülke yeni ve öncekiden
çok daha farklı bir döneme girmiş
oldu.
Günümüze kadar ülkede özellikle
dış politikada büyük gelişmeler
kaydedildi. Bulgaristan ile iyi kom-
şuluk anlaşması ve ülkemizin Ana-
yasal isminin değişmesi kararı
alınan Prespa Anlaşması ise Yuna-
nistan ile imzalandı. Karşılıklı ta-
raflar anlaşmalara uygun olarak
hareket ederek gerekli adımları attı-
lar, böylece ikili ilişkilerde ciddi
yol alındı. Kuzey Makedonya artık
izole edilen, komşuları ile devamlı
sorun yaşayan değil, komşuları ta-
rafından ve uluaslararası kamuo-
yunda desteklenen NATO
üyeliğinden sonra AB üyeliği yolu
açılmış bir ülke oldu.  Brüksel pan-
demi döneminde bile ülkedeki
olumlu gelişmeleri takip edip geçti-
ğimiz Mart ayında ,,yeşil ışık’’ yak-
mayı ihmal etmedi. Ülkedeki tüm
etnik gruplar  birlikte yaşama ve
çok kültürlülüğün gelişmesi için
çaba sarfetmektedir, Ortak Toplum
Stratejisi bakanlar kurulunda onay
görüp uygulamaya konuldu. Nite-
kim NATO üyeliği ülkedeki Türk-
ler için de önemli yer arz
etmektedir, çünkü Türk Silahlı
Kuvvetleri ile aynı çatı altında bu-
lunmak Kuzey Makedonya Türkleri
için bir gururdur. Ülkenin güvenliği
ekonomik istikrar demektir ve son
yıllardaki yatırımlar da bunu gös-
termektedir. NATO bir anlamda dış
yatırım da demektir, ülkenin refa-
hına katkı anlamına gelmektedir.
Nitekim son iki yılda rekor olarak
741 milyon avrodan fazla dış yatı-
rım, 60 bin civarında yeni istihdam,
işsizlik oranları 2017 yılından
%22,6 dan 2019 yılına kadar 16,6’a
düşmesi, GYSH %3,7 artış kaydet-
mesi, asgari maaşlar 9.000 denar-
dan (150 euro civarında) 14.500
denara (237 euro civarında) yüksel-
mesi, ortalama maaşta da büyüme
kaydeden Makedonya ekonomisi
bağımsızlığından bu güne kadar ilk
defa bu kadar canlandı. Bunların
yanı sıra gerçekleşen çok sayıda
altyapı projeleri, sosyal ve sağlık
alanındaki reformlar ülkeyi yaşanı-
lacak daha güzel bir yer yapmakta-
dır.
Dünyamızda olduğu gibi Kuzey
Makedonya ekonomisi de pandemi-
den dolayı olumsuz etkilenmiştir.
Pandemi ile mücadele için hükümet
üç ekonomi paketi uygulamıştır. Bu
paketlerin içeriklerinden bazıları,
özel şirket çalışanlarının asgari
ücret kadar maaşlarının ödenmesi,
işsiz kalan vatandaşlara asgari maaş
ödenmesi, geliri olmayan veya
kayıt dışı ekonominin parçası olan
vatandaşlara verilen destekler,
düşük gelirli vatandaşlara Makedon
ürünleri tüketimi için verilen öde-
nek (banka kartı), gençlere turi-
zimde kullanılmak üzere verilen
ödenek (banka kartı) ile özellikle
hizmet sektörüne destek amaçla-
mıştır, nitekim bu sektör pandemi
döneminde en fazla etkilenen sek-
törlerden biridir.
Pandemi döneminde ülkeyi yöneten
Seçim (teknik) hükümeti ise tüm
sorumluluğu üstlenerek çok zor bir
sınav vermiştir. Parlamentonun fes
edilmiş olması, tüm kararların hü-
kümet tarafından alınması mecburi-
yetini doğurmuştur. Kuzey
Makedonya Sağlık Bakanlığı bu sü-
reçte büyük bir mücadele verdi ve
vermeye de devam etmektedir. Ni-
tekim Mayıs ayının sonu, Haziran
ayının başından itibaren ikinci dal-
ganın başlaması süreci zorlaştır-
maktadır, ancak virüs ile
mücadelede ikinci dalgada da kont-
röllü şekilde yürütülmeye devam
etmektedir. Eski dost Türkiye Cum-
huriyeti pandemi döneminde de
herzamanki gibi ilk yardıma koşan
ülkelerden biri olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki
tarihi güçlü bağlardan, hareket ede-
rek bugüne kadar olduğu gibi
Kuzey Makedonya’yı desteklemeye
devam edeceği kanatindeyiz. Var
olan güçlü tarihi, siyasi, kültürel,
ekonomik, uluslarası platformlarda
sergilenen güçlü bağların, ilişkilerin
gelecek dört yıllık dönemde daha
üst safhaya çıkacaktır. Nitekim
Kuzey Makedonya’daki Türk top-
lumunun beklentileri de her zaman
bu yönde olmuştur. Ekonomik bağ-
ların güçlenmesi ve ticari hacmin
artışı için, özellikle Türk iş adamla-
rını bir kez daha buradan yatırım
yapmaya davet etmek istiyorum,
dostunuz olan Kuzey Makedonya
ve buradaki soydaşlarınız sizleri ül-
kenin kalkınmasında ve sanayileş-
mesinde daha çok yer almanızı
bekliyor...
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Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti Devlet Bakanı 

elvinhasanbtt@gmail.com

Ayvaz Dede’nin ruhu
510. kez özgür kaldı
Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden

Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, yüz-
lerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla son buldu

PRUSAC
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Boşnakların İslam'ı kabul
etmesinin en önemli sem-
bollerinden Akhi-

sarlı Ayvaz Dede
anısına Bosna
Hersek'te
510'uncusu dü-
zenlenen
Ayvaz Dede
Şenlikleri, Pru-
sac kasabası
yakınındaki açık
alanda yüzlerce
kişinin katılımıyla
kılınan öğle namazıyla
sona erdi. Ülkenin en uzun so-
luklu etkinliğine katılmak için
günler öncesinden farklı şehir-
lerden yola çıkan 244 atlı, mer-
kezi programın yapıldığı alana
ulaştı. Sıcak havaya rağmen
alanı dolduran kalabalık, gele-

neksel kıyafetler giymiş atlıları
coşkuyla karşıladı. Atlıların
alana varmasının ardından
sancaktarlar eşliğinde, rivayete
göre 510 yıl önce yaşanan ku-
raklıkta Ayvaz Dede'nin dua

etmesiyle suyun çık-
tığı kayalık alan-

dan geçildi.
Şenlikler için
Prusac'a gelen
Boşnaklar, ka-
yanın yarılıp
suyun çıktığı

ve kuraklığın
son bulduğu bu

noktada dua etti.
Yeni tip korona virüs

salgını nedeniyle geçmiş yıl-
lara kıyasla katılımın düşük ol-
duğu merkezi programda,
Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi-
ler söylendi. Bu yıl Türki-
ye'den mehteran ve semazen
gruplarının katılamadığı mer-

kezi program, salgın nedeniyle
daha mütevazı geçti. Travnik
Müftüsü ve Ayvaz Dede Şen-
likleri Organizasyon Komitesi
Başkanı Ahmed Adilovic, bu-
rada yaptığı konuşmada, salgı-
nın şenlikler de etkilediğini
aktararak, devletin ve yerel
makamların tedbirle-
rine uymaya gay-
ret ederek bu
yılki şenlik
programını
daha müte-
vazi gerçek-
leştirdiklerini
söyledi. Mo-
dern yaşam
tarzının, temel
insani ve kültürel
değerlerin zayıflama-
sına neden olduğunu kayde-
den Adilovic, "Bunun sonucu
toplumda ve doğada birçok
olumsuzluk ortaya çıkıyor.

Böyle bir durumdan çıkışı her
şeyden önce dinimizde ve ge-
leneğimizde aramalıyız. Geç-
mişimize değer verirsek, iyi bir
geleceğimiz olabilir." dedi.
Bosna Hersek İslam Birliği (Di-
yanet İşleri) Başkanı Husein

Kavazovic'i temsilen prog-
ram katılan Salem

Dedovic ise Boş-
nak kimliğini

ve gelenekle-
rini koruma-
nın önemine
işaret ede-
rek, Boşnak-
ların

gelenekleri
bakımından

büyük bir millet
olduğunu vurguladı.

510. Ayvaz Dede Şenlikleri,
Adilovic'in okuduğu duanın
ardından öğle namazının kılın-
masıyla sona erdi. (AA)

TİKA Karadağ'da oyun
parkı ve yeşil alan kurdu
BERANE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA), Karadağ’ın

Sancak bölgesindeki Berane
şehir merkezinde yaptırılan
oyun parkı ve yeşil alanı
yeni tip korona virüs salgını
sonrası sokağa çıkma kısıtla-
ması kaldırılan çocukların ve
yetişkinlerin hizmetine
sundu. TİKA'dan yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, Berane
şehrinin merkezinde bulu-
nan ve yaşayanların bu-
luşma noktası olan alan,
TİKA tarafından düzenlene-
rek yeni çehresine kavuştu-
ruldu. Hayata geçirilen
projeyle rekreasyon alanının
ihtiyaç duyduğu otomatik

sulama sistemi, aydınlatma,
peyzaj, kent mobilyaları ve
çocuk oyun alanının kuru-
lumu gerçekleştirildi. Salgın
nedeniyle açık alanların
daha da önem kazandığı bu
dönemde çocuklar, yetişkin-
ler ve yaşlılara güvenli bir

şekilde zaman geçirmelerine
imkan tanıyacak bir alan ka-
zandırılırdı. Türkiye tarafın-
dan yaptırılan oyun parkı ve
yeşil alan, güvenlik tedbirle-
rine uyulması şartıyla Be-
rane Belediyesi yetkililerine
teslim edilerek hizmete

açıldı. Açılış törenine Türki-
ye'nin Podgoritsa Büyükel-
çisi Songül Ozan, Berane
Belediye Başkanı Dragoslav
Dado Scekic, TİKA Podgo-
ritsa Program Koordinatörü
Muhammed Ünal, belediye
yetkilileri, bölgede yaşayan
vatandaşlar ve çocuklar ka-
tıldı. Büyükelçi Ozan, yapı-
lan iş birliğiyle Berane
şehrine güzel bir park ve
yeşil alanının kazandırıldı-
ğını, TİKA’nın halkın yaşam
kalitesinin artırılmasına
imkan tanıyacak projelerine
devam edeceğini belirtti. İçe-
risinden geçilen bu zor za-
manda Karadağ devletinin
verdiği başarılı mücadeleyi
kutladığını dile getiren
Ozan, projede emeği geçen-
lere teşekkürlerini iletti.
(AA)

KÖPRÜLÜ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başta Orta Doğu olmak üzere,
dünyanın çeşitli bölgelerinden
savaş ve ekonomik zorluklardan

kaçarak daha iyi bir yaşam için 2015 ila
2016 yıllarında Kuzey Makedonya'dan
geçen sığınmacı, mülteci ve göçmenler
ardında anılar bıraktı. Balkan göçmen
rotası olarak bilinen Yunanistan-Kuzey
Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattı-
nın 9 Mart 2016'da kapatılmasının ar-
dından sığınmacılar yasa dışı yollardan
daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Av-
rupa ülkelerine ilerlemenin yollarını
arasa da artık eskisi gibi bir yoğunluk
yaşanmıyor. Kuzey Makedonya'nın

orta kesimlerinde bulunan Köprülü
şehri de sığınmacı akının gerçekleştiği
dönemlerde en yoğun şehirler arasında
yer alıyordu. Köprülü şehrinde yaşa-
yan insani yardım aktivisti Lençe
Zdravkin, 20 Haziran Dünya Mülteci-
ler Günü nedeniyle AA muhabirine o
dönem sığınmacılarla olan etkileşi-
mine, onlara nasıl yardım ettiğine ve
sığınmacıların umutlarına dair izle-
nimlerini anlattı. Şehrin ortasından
geçen ve sayısız trenin gelip-gittiği ta-
rihi demiryoluna yakın yaşadığını kay-
deden Zdravkin, ilk başlarda
sığınmacıların demiryolu üzerinden
yayan bir şekilde ülkenin kuzey sını-
rına doğru gittiğini anımsattı. (AA)

Balkan rotası şimdi anılarıyla başbaşa
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Kuzey Makedonya Eğitim
ve Bilim Bakanlığı ve
Eğitimi Geliştirme Bü-

rosu, 2019-2020 eğitim – öğre-
tim yılından itibaren
müfredatlara seçmeli ders ola-
rak, Türk Dili ve Kültürü dersi
eklendi. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre;
Türk Demokratik Partisi tara-
fından yayınlanan bilgilendir-
mede şu ifadelere yer verildi;
“Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti, Eğitim ve Bilim Bakanlığı
ve Eğitimi Geliştirme Bürosu
tarafından, 2019-2020 eğitim-

öğretim yılından itibaren müf-
redatlara seçmeli ders olarak,
Türk Dili ve Kültürü dersi de
eklenmiştir. Ancak, çoğu okul-
larda ebeveynler ve öğrenciler,
bu konu hakkında pek fazla
bilgilendirilmemiştir. Kendisi
Türk olup, belirli sebeplerden
dolayı Türkçeyi bilmeyen veya
Türk olmayıp çocuklarına
Türkçeyi öğretmek isteyen çok
sayıda aile olduğu da bilin-
mektedir. Bu vesileyle, eğitim
dili Türkçe olmayan okullarda,
Türk Dili ve Kültürü’nü öğren-
mek isteyen tüm öğrencilerin
bu dersi seçme hakkı vardır. Bu
konu hakkında herkesi duyarlı
olmaya davet ediyoruz.”

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Eğitimi Geliş-
tirme Bürosu, 2019-2020 eğitim – öğretim yılından itibaren müf-
redatlara seçmeli ders olarak, Türk Dili ve Kültürü dersi eklendi

Kuzey Makedonya’da
Türk Dili seçmeli oldu

GOSTİvAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ana muhalefet partisi
VMRO DPMNE Gos-
tivar’da miting dü-

zenledi. VMRP DPMNE’nin
düzenlemiş olduğu mitinge
koalisyon ortağı Türk Milli
Birlik Hareketi (TMBH)
Genel Başkanı Erdoğan
Saraç ve heyeti katıldı.

www.timebalkan.com site-
sinden alınan bilgilere göre;
TMBH Milletvekili adayı
Furkan Çako sosyal medya
hesabından yaptığı payla-
şımda şu ifadelere yer verdi;
TMBH Genel Başkanımız
Sayın Erdoğan Saraç ile bir-
likte Gostivar’da Başbakan
adayımız ve koalisyon orta-
ğımızın lideri Sayın Hristi-
jan Mickoski’nin

düzenlemiş olduğu mitin-
gine katıldık. Gostivar mer-
kezinde düzenlenen
mitinge, Gostivar ve yöre-
sinden gelen destekçileri-
mizle birlikte geniş katılım
sağladık. Mitingte yapmış
olduğum konuşmada da
ifade ettiğim üzere, önü-
müzdeki seçimlerin sadece
milletvekili seçimleri değil
aynı zamanda ülkemizin ve

milletimizin kaderini belir-
leyecek olan seçimler olaca-
ğını burada bir kez daha
vurgulamak isterim. Halkı-
mıza karşı düzenlenen bas-
kıya rağmen, gerçekten de
yoğun katılım sağlandı. Bu
yolda halkımızla birlikteyiz.
Ama en önemlisi bu yolda,
Başbakan adayımızla bir-
likte, Biz Türkiye’yleyiz
Türkiye bizimle.)

TMBH’nin adayları
GosTivar MiTinGinde

Yazımızın başlığı, Türki-
ye’deki birçok siyaset-
çinin ve siyaset severin

ilgisini çekecektir. Son gün-
lerde erken seçim o kadar çok
konuşulmaya başlandı ki bu
son derece normal. Önce İP
Genel Başkanı Meral Akşener,
Erdoğan’ın masasında bir
erken seçim kararı duruyor,
dedi. Ardından CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
son yaptığı açıklamada MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
desteği çekerse erken seçim
olur, dedi. Türkiye’deki erken
seçim konusunu ayrı bir köşe
yazısında inşallah yazacağım.
Yazımın başlığından Türki-
ye’de seçim var beklentisi
içinde olanları biraz üzeceğim
ama bizim burada bahsettiği-
miz seçim, Balkanlardaki se-
çimler. Dediğim gibi
Türkiye’deki seçimleri inşallah
yakında yazacağım. 

Son dönemde  Kosova, Sırbis-
tan, Hırvatistan gibi Balkan ül-
kelerinde seçimler yapıldı.
Önümüzdeki dönemde ise (15
Temmuz’da) Kuzey Make-
donya ‘da seçimler kısmetse
yapılacak. Evet, Balkanlarda
seçim var. Balkanlardaki bu
seçim rüzgârından Türkiye
nasıl etkilenir veya buna ne
kadar uyar hep birlikte 
göreceğiz.

Kosova'da Ekim 2019’da yapı-
lan erken genel seçimlerde
Kendin Karar Al Hareketi Par-
tisi (Vetvendosje – VV)  yüzde
25.79 ile seçimin galibi olmuş
ve uzun süren koalisyon görüş-
melerinden sonra seçimlerde
oyların yüzde 25.05'ini alarak
ikinci parti olan Kosova De-
mokratik Birliği (LDK) ile
koalisyon yaparak hükümeti
kurmuştu. Başbakan Albin
Kurti’nin kurduğu bu koalis-
yon hükümeti uzun sürmedi.
Albin Kurti hükümeti kurul-
duktan 2 ay sonra Pandeminin
de getirdiği karışıklık içinde
adeta sivil bir darbe yapılarak
26 Mart 2020’de güvenoyu ve-
rilmeyerek düşürüldü. Ardın-
dan 4 Haziran 2020’de kurulan
yeni hükümette Abdullah
Hoti’nin kabinesi güvenoyu
aldı. Yeni hükümete Sırplar ve
diğer azınlıklar destek verdiler.
Yeni hükümet, 61 evet, 24 ret
ve 1 çekimser oy ile onaylandı.
Böylelikle Kosova’da mevcut
Başbakan Albin Kurti hüku-
meti düşerken ülkenin yeni
Başbakanı Abdullah Hoti oldu.
Bu yeni hükümette Sırplar
güçlü bir şekilde yer aldılar.
Türklere de bir bakanlık ve iki
bakan yardımcılığı görevi ve-
rildi. Ancak görünen o ki bu
hükümet halkın desteğini yeteri
kadar almadı. Pandemi nede-
niyle tepki ve itirazlar da çok
fazla olamadı. Ancak şunu söy-
leyebiliriz ki Albin Kurti’nin
başkanlığını yaptığı VV partisi
giderek güç kazanacak ve ya-
kında Kosova’da tekrar seçim
yapılacak gibi görünüyor. Bu
defa Kurti tek başına da hükü-
met kurabilir. Bu bizim öngö-
rümüz. 

Diğer bir Balkan ülkesi Sırbis-
tan’da 21 Haziran’da yapılan
genel seçimlerde aşırı sağcı
olan  Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic'in liderliğini yaptığı
Sırp İlerleme Partisi (SNS) ka-
zanmıştı. Sırbistan, Balkan-
larda etkin ve önemli bir ülke.
Dini ve soy kökeni olarak Slav
– Ortodoks Rusya ile tarih bo-
yunca yakınlığı var. Sırbistan,
eski Yugoslavya’nın temelini
oluşturan bir ülke. Son gün-
lerde Türkiye ile ilişkilerinde
önemli gelişmeler kaydetti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Er-
doğan’ın 7-8 Ekim 2019’da
yaptığı Sırbistan resmi ziyare-
tine ben de davetli olarak katıl-
mıştım. Türkiye-Sırbistan
ilişkilerinin fevkalade iyi oldu-
ğunu yakından gördüm. Sırbis-
tan’ın Fetoculara karşı
Türkiye’nin yanında yer alması
oldukça olumlu. Ayrıca son
dönemde Sırpların ,  Sırbistan

toprakları içinde bulunan ve
Müslüman Boşnakların yaşa-
dığı Sancak özerk bölgesine
karşı tutumları olumlu. Tabi
bunda Türkiye’nin çok büyük
etkisi var. Yoksa Sırpların
Bosna Hersek’te Boşnaklara
yaptıkları zulüm ve insanlık
dışı hareketler asla unutulma-
yacaktır. Türkiye’nin devreye
girmesiyle  bunlar unutulmadı
ama derin dondurucuya konu-
larak Balkanlarda barış ve is-
tikrar için imkan sağlandı. 
Sırbistan’da azınlıklar dediği-
miz Sancak bölgesindeki Boş-
naklar, Preşova vadisi,
Buyonovs  ve Medvesa’da Ar-
navutlar, Voyvodina özerk böl-
gesinde Macarlar yaşıyor.
Ülkede ayrıca Makedonlar,
Romanlar ve az sayıda Ulahlar
da var. Bu seçimlerde Arnavut-
lar birleşerek 4 milletvekili çı-
kardılar. Boşnaklardan oluşan,
Süleyman Uglanin’in başkanlı-
ğını yaptığı Sancak Demokra-
tik Eylem partisi (SDA) 2
milletvekili, Cumhurbaşkanı
Alexandır Vuçiç’in partisi ile
koalisyon yapan Boşnak Rasim
Lajij’in partisi 10 tane millet-
vekili çıkarırken bunlardan 3
tanesi Boşnak kökenli ve eski
müftü Muammer Zukorliç’in
Boşnak partisi 3 milletvekili çı-
kardılar. Sırbistan seçimlerini
ayrıca detaylı olarak yorumla-
mak isterim. 

Kuzey Makedonya'da 12 Ni-
san'da yapılması planlanan
erken genel seçim, yeni tip Ko-
ronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında ertelenmişti. Bu
seçimler Kuzey Makedon-
ya’nın en büyük iki siyasi par-
tisi olan Sosyal Demokratlar
Birliğinin (SDSM) Genel Baş-
kanı Zoran Zaev ile İç Make-
don Devrimci
Örgütü-Makedonya Ulusal De-
mokratik Birliğinin (VMRO-
DPMNE) Genel Başkanı
Hristiyan Mickoski, arasındaki
anlaşma ile 15 Temmuz'da ger-
çekleştirilmesi yönünde uzla-
şıya varıldı. Son anda bir
aksilik çıkmazsa seçimler 15
Temmuz’da kısmetse yapıla-
cak. Bu seçimlere ülkedeki üç
Türk partisi de ayrı ayrı gire-
cekler. Anketlerde Başbakan
Zoran Zaev’in partisi Sosyal
Demokratlar Birliğinin önde
gittiği görünüyor. Make-
donya’da Türklere bir Devlet
bakanlığı verilmiş durumda.
Ayrıca iki milletvekilliği de
Türklerin elinde. Seçim sonra-
sında Türklerin bir bakanlık ve
3 milletvekilliği hedefleri var.
Türkler birleşseler çok daha
güzel sonuçlar da alabilirler. 

Balkanlar adeta bir pandora
kutusu gibi. Bir çok Balkan ül-
kesinde Türkler olduğu gibi
Boşnaklar veya Arnavutlar da
yaşıyor. Türkler, Arnavutlar,
Boşnaklar; Balkan ülkelerinde
siyasi denge unsuru. Türkler
özellikle Bulgaristan’da çok
güçlü bir siyasi oya sahipler.
Ancak K.Makedonya , Ro-
manya ve Kosova’da da etkili-
ler. Kosova ve
K.Makedonya’da Türklere bir
bakanlık verilmiş durumda.
Asıl problem Balkanlardaki
Türklerin siyasi olarak kendi
aralarında birleşememeleri ve
ayrıca Kosova ve K.Makedon-
ya’da iki Müslüman ve akraba
topluluk olan Türkler ile Arna-
vutların siyasi birlik 
kurmamaları. 

Son olarak bir başka Balkan ül-
kesi Hırvatistan’da da genel se-
çimler iki gün önce 5
Temmuz’da yapıldı. Resmi so-
nuçlar henüz gelmediği için
yazamadık. Avrupa Birliği'nin
(AB) en genç üyesi Hırvatis-
tan'da genel seçim 4 yılda bir
yapılıyor.
Balkanların en küçük ülkesi
Karadağ’da genel seçimler kıs-
metse 30 Ağustos’ta yapılacak.
Arnavutlar ve Boşnaklar, Kara-
dağ’daki seçimlerde önemli si-
yasi faktörler olarak dikkat
çekiyor.

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

Seçİm vAR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Beyoğlu-novi Grad
kardeşliği büyüyor

ÜskÜp’te yatırım 
fırsatları konulu 

toplantı dÜzenlendi

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıl-
dız, Saraybosna'nın

Novi Grad Belediye Başkanı
Semir Efendic ile gerçekleş-
tirdiği telekonferansta, pan-
demi süreci ile yeni
dönemde Beyoğlu ve Novi
Grad şehirleri arasında ya-
pılabilecek işbirliklerini de-
ğerlendirdi.
www.haberler.com’a göre:
Beyoğlu Belediyesi salgının
ardından başlayan normal-
leşme süreciyle birlikte kar-
deş belediyelerle ilişkilerini
yeniden güçlendirmek için
harekete geçti. Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Saraybosna'nın Novi
Grad Belediye Başkanı ve
Türk Dünyası Belediyeler
Birliği (TDBB) Yönetim Ku-
rulu Üyesi Semir Efendic,
Bosna Hersek ile İlişkileri
Geliştirme Merkezi (BİG-
MEV) Bosna Hersek Ofisi
Sorumlusu Nadis Çetin ile
telekonferans yöntemiyle

bir araya geldi. Beyoğlu ile
Novi Grad şehirleri ara-
sında 2014 yılından günü-
müze devam eden kardeş
şehir ilişkisinin daha da
güçlendirilmesi için atılabi-
lecek adımların görüşül-
düğü toplantıda, salgın
sürecinde yapılan çalışma-
larla ilgili karşılıklı bilgi
paylaşımında bulunuldu.
İki şehir arasında sosyal ve
kültürel alanlarda kısa, orta
ve uzun vadede yapılabile-
cek işbirliklerinin de değer-
lendirildiği toplantı yaklaşık
bir saat sürdü. Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Ali

Yıldız, Beyoğlu'nda Ekim
ayı itibariyle uluslararası
festivaller düzenleyecekle-
rini belirterek, "Uluslararası
Gastronomi Festivali ile
dünyanın dört bir yanından
katılan ülkeler burada kendi
milli yemeklerini tanıtma
fırsatı bulacak. Yine farklı
ülkelere ait filmlerin yer ala-
cağı Uluslararası Film Festi-
valimiz olacak. Uluslararası
birliğin ve kardeşliğin pe-
kiştirileceği festivalleri-
mizde, kardeş şehrimiz
olarak sizleri de aramızda
görmekten büyük bir mem-
nuniyet duyarız" dedi.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Kuzey Make-
donya İş Konseyi tarafından in-

ternet üzerinden “Kuzey
Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları”
konulu toplantı düzenlendi. DEİK Tür-
kiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi
Başkanı Dr. Bilal Kara’nın moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantıya, DEİK
Başkanı Nail Olpak, Kuzey Make-
donya Dış Yatırımlardan Sorumlu Dev-
let Bakanı Dr. Elvin Hasan, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşa-
viri Oğuzhan Berber ve Halkbank
Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucu-
başı konuşmacı olarak katıldı. DEİK
Başkanı Olpak, burada yaptığı konuş-
mada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
sürecinde yaptıkları toplantılar ile yeni
normal şartları arasında süreci en iyi
götürmeye gayret eden kurumlardan
biri olduklarını söyledi. 
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Avrupa Birliği'nin (AB)
arabuluculuğu ile Sırbis-
tan ve Kosova arasında

normalleşmeyi hedefleyen Diya-
log Süreci'nin gelecek ay tekrar
başlatılacağı duyuruldu.  Basın
toplantısında konuşan AB Ko-
misyonu Sözcüsü Peter Stano,

AB'nin Belgrad-Priştine Diya-
loğu Özel Temsilcisi Miroslav
Lajcak'ın iki ülkeye ziyaretinin
önemli sonuçlar verdiğini ifade
etti. Stano, tam tarihin belli ol-
madığını ancak diyaloğun tem-
muz ayında tekrar
başlatılacağını belirterek, "İki
taraf da diyaloğun tekrar başla-
tılması konusunda mutabık
kaldı" diye konuştu.  Brüksel'de,
19 Nisan 2013 tarihinde eski Ko-
sova Başbakanı Thaçi ve Sırp
mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve
uluslararası toplum tarafından
"tarihi" olarak nitelendirilen İki
Ülke Arasında İlişkilerin Nor-
malleştirilmesi Anlaşması'nı im-
zalamıştı. (AA)

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından inşa edilen ve eski Yugoslavya döneminde
Arnavut mahkumlar üzerindeki Sırp zulmünü sembolize eden Kosova'nın
başkenti Priştine'deki hapishane, yakında müze olarak hizmet verecek

ISTOK/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da 1999 yılından
bu yana KFOR barış gücü
bünyesi altında görev

yapan Türk askeri Kosova halkı-
nın yanında olmaya devam edi-
yor. Prizren'de görev yapan
Türk askeri, Aile Sağlık Merkezi
Jinekoloji Bölümü'nü yeniledi.
Kosova'da 1999 yılından bu
yana KFOR barış gücü bünyesi
altında görev yapan Türk askeri
Kosova halkının yanında ol-
maya devam ediyor. www.ha-
berler.com sitesinden alınan
bilgilere göre: Istok şehrindeki
Aile Sağlık Merkezi Jinekoloji
Bölümü KFOR barış gücü bün-
yesi altında görev yapan Türk
askeri tarafından yenilenerek
hizmete kazandırıldı. Istok'taki
açılış törenine, Kosova Bölgesel
Kalkınma Bakanı Enis Kervan,

T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Kosova Türk Temsil He-
yeti Başkanı Albay Savaş Ya-
nar'ın yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı. Korona virüs sal-
gını nedeniyle faaliyetlerine ara
verilmek zorunda kalındığını
söyleyen Albay Yanar, Türk as-
keri olarak her zaman Kosova

halkının yanında olacaklarını
söyledi. Büyükelçi Çağrı Sakar
da dost ve kardeş ülke Koso-
va'nın her zaman Türkiye Cum-
huriyeti olarak yanlarında
olacaklarını söyledi. Konuşma-
ların ardından Aile Sağlık Mer-
kezi Jinekoloji Bölümü'nün açılış
kurdelesi kesildi.

Sırp zulmü Priştine’deki 
müzede sergilenecek…

Kosovalı liderler, ABD'deki
görüşmelere gitmeDi

Mehmetçik'ten Istok’taki
hastaneye yardım eli uzandı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İkinci Dünya Savaşı'nın ar-
dından inşa edilen ve eski
Yugoslavya döneminde

Arnavut mahkumlar üzerin-
deki Sırp zulmünü sembolize
eden Kosova'nın başkenti
Priştine'deki hapishane, ya-
kında müze olarak hizmet
verecek.
Kosova'nın 1999'daki kurtu-
luşuna kadar "dönemin ikti-
dar rejiminin temel anlayışı
dışında" fikirleri olan Koso-
valı Arnavutların mahkum
edildiği hapishanede, bugün
eski mahkumların tecrübeleri
yeni nesillere aktarılıyor.
Başkent Priştine'nin merke-
zinde bulunan ve labirentvari
uzun kemerli koridorlara
sahip iki katlı hapishanenin

tuvaletsiz, az ısı ve ışığın gi-
rebildiği ufak camlı küçük
odalarında Kosovalı Arna-
vutlara zulümler edildi.
Mahkumların dış dünyayla
tek temas edebildiği yer ha-
pishane binasının ortasında
bulunan bahçeyken, binanın
ikinci katından mahkumlar
gözetleniyordu. Bir dönem

"Pişmanlık Hapishanesi" ola-
rak bilinen hapishaneye atı-
lanlar, "Kosova için
cumhuriyet ilan etme",
"kendi kaderini tayin etme"
ve "anayasa isteme" fikirlerin-
den "tövbe etmiş" olarak çıkı-
yordu. Kosova'nın
bağımsızlığı için eski Yugos-
lavya döneminde 28 yıl ha-

piste yatan ve bu nedenle
"Kosova'nın Mandela'sı" ola-
rak adlandırılan Kosovalı si-
yasetçi-yazar Adem
Demaçi'nin daha önce düzen-
lediği protestodan esinlene-
rek 1981'de Priştine
Üniversitesi’nin öğrencile-
rince düzenlenen eylem so-
nucunda yüzlerce kişi

gözaltına alınarak bu hapis-
haneye yerleştirilmişti. Döne-
min gazetelerindeki
haberlere göre, protesto sonu-
cunda yüzlerce öğrenci yara-
lanmış, 9'u ise hayatını
kaybetmişti. 226 öğrenci ve
işçi, mahkeme tarafından 15
yıla kadar hapis cezasına
çarptırılmıştı. (AA)

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim
Thaçi ile Başbakan Avdullah
Hoti, Thaçi ve eski Meclis Baş-

kanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu
işlediklerine dair hazırlanan iddianame-
nin kamuoyu ile paylaşılmasının  ardın-
dan, ABD'deki Sırbistan-Kosova
görüşmelerine katılmaktan vazgeçti. La-
hey'deki Kosova Özel Savcılığı’nın,
Thaçi ile Veseli'nin Kosova'daki savaşta
(1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş
suçu işlediklerine dair iddianameyi
mahkemeye sunduğunu açıklaması
sonrası, önce Thaçi ardından Hoti Was-
hington'da yapılacak diyalog süreci top-
lantısına katılmadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıkla-
mada, savcılığın duyurusunun ardın-
dan Thaçi'nin diyalog süreci
kapsamında yapılacak toplantıya katıl-
mak üzere hareket ettiği ABD yolculu-
ğunu yarıda kestiği ve konuyla ilgili
Beyaz Saray'ın bilgilendirildiği kayde-
dildi. Başbakan Hoti ise sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, özel
savcılık tarafından itham edilen suçla-
malar sonrasında Priştine'ye dönerek
konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirte-
rek, ABD'nin Sırbistan-Kosova Diyaloğu
Özel Temsilcisi Richard Grenell'e de
Beyaz Saray'daki toplantıya katılmaya-
cağını bildirdiğini ifade etti. Grenell ise
Thaçi'nin ABD'ye gitmekten vazgeçme-
sinin ardından yaptığı açıklamada, Ko-
sova Cumhurbaşkanı’nın oluşan durum
sonrası Washington'daki toplantıya katı-
lamayacağını kendisine bildirdiğini be-
lirterek, iddialarla ilgili yasal
meseleler çözülene dek Thaçi'nin top-
lantılara katılmama kararına saygı duy-
duğunu kaydetti. (AA)

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Dışişleri ve Diyas-
pora Bakanı Meliza Ha-
radinaj Stublla, korona

virüs salgınına karşı mücade-
lede Kosova'ya yönelik destek
ve tıbbi yardımı nedeniyle Tür-
kiye'ye teşekkürlerini ifade etti.
www.haberler.com’a göre; Ko-
sova Dışişleri Bakanlığı tarafın-

dan yapılan açıklamada, Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar'ı makamında kabul
eden Dışişleri Bakanı Stubl-
la'nın, pandemi sırasında Koso-
va'ya tıbbi yardım gönderen
Türk devletine şükranlarını
ifade ettiği belirtildi. Dışişleri
Bakanı Stublla'nın görüşmede,
Kosova'nın devlet olarak ilerle-
mesinin tüm süreçlerinde Tür-
kiye'nin desteğinden dolayı

şükranlarını ilettiği ve Büyük-
elçi Sakar'a salgınla mücade-
lede, Türk devletinin desteği ve
tıbbi yardımları için teşekkür
ettiği kaydedildi. Açıklamada,
görüşmede ayrıca Türkiye'nin
Kosova'dan bir sonraki liderliği
aldığı Güneydoğu Avrupa İş-
birliği Süreci'nde (SEECP) gün-
demin ve önceliklerin
uyumlaştırılması konusunun
da ele alındığı belirtildi. 

Bakan Stublla'dan pandemi teşekkürüBakan Stublla'dan pandemi teşekkürüBakan Stublla'dan pandemi teşekkürüBakan Stublla'dan pandemi teşekkürüBakan Stublla'dan pandemi teşekkürüBakan Stublla'dan pandemi teşekkürü

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki 
Diyalog Süreci'ni yeniden başlatıyor
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Mehmet KOÇAK

BELGRAD BiLsiN Ki;
sANcAK vE 

sANcAKLıLAR 
sAhipsiz DEĞiL

Sancak, benim de çok önem verdiğim ve
yakından takip ettiğim bir bölgedir.
Çünkü Sancak’ın tarihi, kültürel, siyasi

ve nüfus yoğunluğu bakımından önem arz et-
mektedir. Osmanlı döneminin ardından San-
cak’tan ayrı kalsak da bizim Sancaklılarla
akraba bağlarımız var ve Türkiye’de çok sa-
yıda Sancaklı vatandaşlarımız bulunmaktadır.
Sancak bölgesi günümüzde kuzey ve güney
olmak üzere ikiye ayrılır. ‘Kuzey Sancak’ bu-
günkü Sırbistan’ın güneybatısındaki araziyi
teşkil eder ve tamamen Sırbistan’ın idaresin-
dedir. Bunun dışındaki kısım ise ‘Güney San-
cak’ bölgesi olup, (2006’da) bağımsız olan
Karadağ Cumhuriyeti sınırları içinde bulun-
maktadır. Sancak Eyaleti bir bütün halinde dü-
şünüldüğünde yüzölçümü 8687 km2’dir ve
günümüzde toplam nüfusu 450.000’i aşmakta-
dır. Müslüman nüfus 365.000 civarında olup
toplam nüfusun % 81,1’ini oluşturur. Sırpların
azınlıkta olduğu Sancak, tarihten bugüne Müs-
lüman Boşnak ve az da olsa Arnavut ve diğer
Müslüman kardeşlerimizden oluşan; Müslü-
man çoğunluğun yaşadığı Balkanlar’ın önemli
merkezlerinden birisidir.Sancak Eyaleti den-
mesinin sebebi de Osmanlı Devleti’nin Avru-
pa’daki son sancağının burada kalmış
olmasıdır. 

SırbiStan’ın ihanet 
dereceSindeki 

ihmalleri

Son günlerde Sancak Eyaleti bu sefer Covid-
19 salgını ile yaşanan olumsuzluklar nedeniyle
yeniden gündeme geldi. Sırbistan’ın ihanet de-
recesindeki ihmalleri ve tüm uyarı ve yardım
çağrılarına rağmen ilgisizliğinden kaynakla-
nan toplu ölümler söz konusudur. Sancak Eya-
leti’nin başkenti Yeni Pazar’dan farklı
kanallardan bana ulaştırılan bilgi notları bu
gerçeği doğruluyor. 
Dile getirilen şikâyetlerin özeti ise şöyle: 
“21 Haziran seçimlerinden sonra koronavirüs
vakalarının patladığı Sancak’ta hastane ve
sağlık personeli çaresiz kaldı. Doktorların ta-
mamına yakını virüs kaptı, insanlar koridor-
larda sedye üzerinde tedavi bekledi ve pek çok
Sancaklı sağlık hizmeti alamadığı için yaşa-
mını yitirdi.”Toplamda 450 binden fazla nü-
fusa sahip olan Sancak’ta sadece bir hastane
bulunuyor. Tıbbi malzeme ve doktor sayısı sı-
nırlı olan bu hastaneye bölgeden gelen hasta
sayısı ve salgının güçlü bir şekilde yayılışı
karşısında çaresiz kalan bölge halkı isyan eder
duruma geldi.Sırbistan Sağlık Bakanlığı’nın
hiçbir şikâyeti ciddiye almaması halk arasında
infiale sebep oldu.Herkesin “körleri sağırları”
oynadığı o sıkıntılı süreçte feryatların verdiği
ıstırap karşısında çaresiz kalan Sancak Boş-
nakları Milli Meclisi Başkanı Jasmina Curiç,
son çare olarak güven duydukları dost ve kar-
deş gördükleri Türkiye Cumhurbaşkanı Sn
R.Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak yar-
dım talep etti. Ayrıca, Sancak diasporası so-
runu kamuoyuna duyurur mahiyette
girişimlerde bulundu.İşte her şey o mektup ve
o girişimler sonrasında değişmeye başladı ve
Sancak bir anda Sırbistan ve Avrupa başkent-
lerinde gündem oldu. “Günlerce kaderine terk
edilen Sancaklı Boşnaklar için bir anda hare-
kete geçildi. Önce Kragujevac şehrinden 18
doktor gönderildi. Bu da yetmedi Başbakan
Ana Brnabiç, Sağlık Bakanı Zlatibor Lonçar
ve kabinenin Boşnak Bakanı Rasim Ljajiç
skandal hastanede incelemelerde bulundu.
Basın toplantısı için kameralar karşısına geçti
ve “her şey yolunda, devlet burada” mesajını
verdi.Ancak öncesinde yaşananlar kelimenin
tam anlamıyla bir rezaletti.Asıl soru şu: Şim-
diye kadar bir vurdumduymazlık içinde ilgisiz
kalan Sırbistan ne oldu da harekete geçti?
Veya Sırbistan böyle bir şehri olduğunu ve bu-
rada insanların çaresizlik içinde ölüme terk
edildiğini nasıl hatırladı?

Gündemi belirleyen
mektup

Jasmina Curiç o mektubu ülkesindeki yetkili-
ler yerine, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sn. Er-
doğan’a göndermesinin sebebi ise tamamen
bir zorunluluktan kaynaklanmıştır.Çünkü San-
cak Boşnak Milli Meclisi Başkanı Jasmina
Curiç, çare için başvurduğu Belgrad’daki tüm
kapılar yüzüne kapanmış ve istekleri cevapsız
bırakılmış olduğundan dolayı Türkiye Cum-
hurbaşkanına başvurmak mecburiyetinde kal-
mıştır.Aslen Sancaklı olan kısa adı TİKA olan
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkan-
lığı Saraybosna eski Koordinatörü olan Davut
Nuriler aracılığıyla ulaştığım Sancak Boşnak-
ları Milli Meclisi Başkanı Jasmina Curiç, San-
cak’ta o mektup ve diasporanın girişimleri
sonrası yaşananlar hakkında şu bilgileri
verdi.“Belgrad yönetimi de nihayet bizi duy-
maya başladı ve harekete geçti. İhmal ve ilgi-
sizlik büyük kayıplar vermemize sebep oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan beni
arattı. Sırbistan ile diyalog içinde olduklarını
ve tıbbı malzeme yardımlarının yola çıktığını,
yakın zamanda Belgrad ile iş birliği içinde bir
grup doktorun da bölgeye ulaşması için ge-
rekli temasların kurulduğunu ifade ettiler. San-
cak halkı adına Sn. Erdoğan’a teşekkürlerimizi
bildirdim.”
Kısa bir not: Sancak, Sırbistan’ın sınırları
içinde ve Sancaklılar, Sırbistan vatandaşı olsa-
lar da onlar bizim de öz be öz kardeşlerimiz-
dirler. Onların acıları bizim de acılarımızdır.
Onların bizden yardım istemeleri doğaldır ve
bizim de onları sahiplenmemiz kardeşlik hu-
kukunun bir gereğidir.

Sırbistan seçimlerinin
yıldızı Arnavutlar oldu

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB), yurt dı-
şında yaşayan ve tatillerini ana

vatanlarında geçirmek için memleket
yoluna çıkan Türk vatandaşlarını Sır-
bistan sınır kapılarında karşılıyor.
YTB'den yapılan açıklamada, Başkanlı-
ğın, kara yolu ile Türkiye'ye doğru
yola çıkan yurt dışındaki Türk vatan-
daşlarını sınır kapılarında karşılaya-

rak sorunlarına çözüm ürettiği ve da-
nışmanlık hizmeti verdiği kayde-
dildi. Yurt dışında yaşayan
vatandaşların memleket
yolculuğunun başladığı aktarılan açık-
lamada, YTB ile Dışişleri ve İçişleri ba-
kanlıkları iş birliğinde geçen yıl
başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyet-
lerinin bu yıl da devam ettiği ifade
edildi.  Uygulama kapsamında, Türk
polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB per-
soneli, Sırbistan'ın Bartovci, Horgos ve

Gradina sınır kapılarında vatandaşlara
yardımcı olmak için bekliyor.

7 GÜN 24 SAAT

YTB görevlileri ve Türk polisi, memle-
ket yolundaki vatandaşların gereksi-
nimlerini karşılamanın yanı sıra
seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve
hatırlatmalarda da bulunuyor. Ayrıca,
oluşturulan "+90 530 257 25 99" nolu
canlı WhatsApp hattı ile de vatandaş-

ların soruları 7 gün 24 saat cevaplanı-
yor.  YTB bu yıl yurt dışındaki vatan-
daşların yolculuklarının rahat geçmesi
için hizmetlerine bir yenisini daha ek-
ledi. Vatandaşların hem güncel transit
rotalara hem de yolculuk süresince ih-
tiyaç duyacağı bilgilere daha kolay
ulaşması için "Memleket Yolu" web si-
tesi (www.memleketyolu.com) hazır-
landı. Vatandaşlar web sitesinden
Türkiye'deki iş ve işlemleri hakkında
güncel bilgilere de erişebiliyor. (AA)

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da yapılan seçimlerde,
Arnavut, Boşnak ve Macar  azın-
lıklar 18 milletvekili çıkararak

önemli bir başarıya imza
attılar. Yüzde 3 seçim barajı zorunlu-
luğu bulunmayan azınlık partileri ara-
sında  Voyvodina Macarlar Birliği 9,
Adalet ve Barış Partisi (SPP) 3, Arna-
vut Demokrat Alternatifi 4, Sancak
Demokratik Eylem Partisi (SDA San-
cak) 2 milletvekili çıkardı. Sırbistan
genel seçimlerine birleşerek ittifaklı
bir şekilde giren Arnavut partileri,
açıklanan sonuçlara göre yüzde 7,39
oy alarak Sırbistan parlamentosuna 4
Arnavut milletvekili sokmayı başardı-
lar. İki Boşnak partisinden eski müftü
Muammer Zukorliç’in partisi SPP 3 ve

Süleyman Uglanin’in partisi SDA 2
vekil çıkartarak toplamda 5 milletve-
kili çıkarmayı başardılar. Kendisi Boş-
nak ama partisi Boşnak olmayan
Sırbistan Bakanı  Rasim Layiç’in  Za-
evropski Novi Pazar isimli partisi 10
milletvekili çıkardı ve bu milletvekil-
lerinden 3 tanesi Boşnak.
Bu arada yerel seçimlerde Sancak
özerk bölgesi başkenti Novipazar’ın
Belediye Başkanlığı’nı Nihat Bisevac
tekrar kazanarak bir başarıya imza
attı.
Sırbistan’ın Arnavutların yaşadığı
özerk bölgelerdeki belediyelerde ise,
Bujanovac’un Belediye Başkanı  PDD
partisinden  Shaip (Şayip) Kamberi ve
Preşeva’da Demokrat Parti’den Şip-
rim Arifi belediye başkanlığını kazan-
mışlardı. (AA)

Türk vatandaşlarını
Sırbistan'da karşılıyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatan-
larında geçirmek için memleket yoluna çıkan Türk vatandaşlarını Sırbistan sınır kapılarında karşılıyor

Karadağ'da genel seçim 
30 Ağustos'ta yapılacak
PODGOR�TSA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ'da genel seçimin 30
Ağustos'ta yapılacağı bildi-
rildi. Anadolu Ajansı’ndan

alınan bilgilere göre; Cumhurbaş-
kanlığından yapılan yazılı açıkla-
mada, Cumhurbaşkanı Milo
Djukanovic'in, genel seçim için 30
Ağustos tarihini belirlediği ifade
edildi. Aynı tarihte Andrijevci,
Budva, Gusinje ve Kotor şehirle-
rinde yerel seçimin de yapılacağı
belirtildi. Karadağ, 2006'da bağım-
sızlığını ilan etmesinin ardından
beşinci kez genel seçime gidecek.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile Arnavutluk
Yeniden İnşa Bakanı Arben

Ahmetaj,Arnavutluk’un Laç şehrine
yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite
ile 375 araçlık kapalı otopark inşaat-
larını içeren "Afet Sonrası Konut Ya-
pımı Alanında İşbirliği
Sözleşmesi"ni imzaladı.  Bakan
Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa
Bakanı Ahmetaj ile video konferans
yöntemiyle bir görüşme gerçekleş-
tirdi.  Görüşmede, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatla-
rıyla, dost ve kardeş Arnavutluk'a
yapılacak afet konutlarının mutaba-
kat zaptını imzalamak için bir araya
geldiklerini belirten Kurum, "As-
lında çok daha önceden bir araya
gelmeyi planlamıştık. Ancak tüm
dünyayı etkisi altına alan salgın ne-
deniyle buluşmamızı video konfe-
rans yöntemiyle
gerçekleştirebiliyoruz. Ben şimdi-
den birlikte yürüteceğimiz projele-
rin sizlere, Türkiye-Arnavutluk
dostluğu için ve depremzede kar-
deşlerimiz için hayırlı olmasını dili-

yorum" diye konuştu.  Türkiye'nin
bir kardeşlik vazifesi olarak, sadece
konut projeleri noktasında değil, her
zaman, her alanda dost ve
kardeş Arnavutluk halkının ya-
nında olduğuna vurgu yapan
Kurum,  2019'un Kasım ayında ya-
şanan depremden hemen sonra
devlet olarak, arama kurtarma ve
sağlık ekipleriyle Arnavutluk'taki

vatandaşlara yardım etmenin gayre-
tinde olduklarını anımsattı. Bu kap-
samda  Tiran ve Durres'te
konutların, kamu binalarının hasar
tespit çalışmalarına katıldıklarını
anlatan Kurum, depremde
yaşamını yitirenler için bir kez daha
Allah'tan rahmet, Arnavutluk Cum-
huriyeti'ne başsağlığı dileklerini
iletti. (AA)

Arnavutluk'a "afet konutu" 
sözleşmesi online imzalandı

www.yeniakit.com.tr
sitesinden alınmıştır



23.Avrasya Ekonomi
Zirvesi ile ilgili olarak
Balkan Günlüğü Ga-

zetesi’nin sorularını cevap-
layan Marmara Grubu
Vakfı'nın Genel Başkanı Dr.
Akkan Suver,"-Asyalı ve
Avrupalı katılımcı partner-
lerimizle yaptığımız tele-
konferanslar sonucunda,
23.Avrasya Ekonomi Zirve-
si'ni 7-8 Ekim 2020 günle-
rine almış bulunuyoruz"
dedi. 23.Avrasya Ekonomi
Zirvesi konu başlıklarının
değiştirildiğini de belirten
Dr. Akkan Suver'in soruları-
mıza verdiği cevapları aşa-
ğıda bulacaksınız.

Sayın Suver, 23.Avrasya
Ekonomi Zirvesi bu yıl ta-
lihsizliğe uğradı. Biliyoruz
uğranılan bu talihsizlik el-
bette sizden oluşmadı. Bu
konuda neler söylemek is-
tersiniz?
Öncelikle belirtmek isterim
ki, söylediğiniz gibi yaşa-
nan korona virüs salgını bir
talihsizliğin oluşmasına ve-
sile oldu. Oluşan bu talih-
sizlik bildiğiniz üzere yalnız
bizim ülkemize mahsus
değil! Dünya gözle görül-
meyen bir virüse, deyimi
gerekirse esir oldu. Sanayi
durdu. Ticaret durdu. Eği-
tim durdu. Turizm durdu.
Dini kurallar durdu. İnsan-
lar el sıkışamaz bir hale
geldi. Bu ortamda uluslar-
arası etkinlikler de askıya
alındı. Tedrici olarak, sem-
bolik bazı iş alanları açılır
gibi olduysa da, bunlar
henüz gereği gibi hayata
adapte olmuş değiller. Mar-
mara Grubu Vakfı olarak,
uluslararası alanda işbirliği
yaptığımız partnerlerimizle
gerçekleştirdiğimiz temas-
lar sonucunda, 23.Avrasya
Ekonomi Zirvesi'ni Ekim
Ayı içinde tertipleme kararı
aldık. Bu kararımız nihai bir
karar olup, eğer şartlar
oluşmazsa, bu defa teknolo-
jiye müracaat edip, video-
konferans yoluyla bu yıl ki

Zirve'yi gerçekleştirmeğe
çalışacağız.
Korona virüs salgınının
hemen biteceği yok! Elbette
23.Avrasya Ekonomi Zirve-
si'nin ertelenmesine neden
olan bu konuyu da, uluslar-
arası düzeyde ele alacaksı-
nız. Bu konularda neler
söylemek istersiniz?
-Hiç bir toplumun değişim-
den kaçamayacağını varsa-
yarsak, gelecek çizgimizi
bundan böyle korona vi-
rüsle ile birlikte çizeceğiz.
Yaşamakta olduğumuz bu
virüsün bir müddet daha
bizleri bırakacağı yok. Dola-
yısıyla ekonomimizi, enerji-
mizi, ticaretimizi ve iş
dünyamızı bu virüsle bera-
ber yaşamak üzerine tan-
zim etme zorunluluğumuz
olduğuna inanıyorum. Do-
layısıyla konu başlıklarının
bazılarında da günümüzün
şartlarını göz önüne alarak
bazı değişiklikler yapmış
bulunmaktayız. Zira tarih-
teki en yenilikçi döneme
girmek üzereyiz. Ortak
akılla, güçlü, kontrol edile-
bilen, daha küresel bir dün-
yaya doğru doludizgin
koşuyoruz. Bundan böyle
ekonomi olsun, enerji olsun
bu virüsün gölgesinde ele
alınacaktır. Biz de 23.Av-
rasya Ekonomi Zirvesi'ni
Bir Kuşak-Bir Yol girişimi-
nin aydınlığında, korona
virüs sonrası yeni dünya
başlığı altında toplayacağız.
Elbette, salgın sonrasının
küreselleşmekte yeni güç
dengelerini ele alırken, terör

ve bölgesel çatışmalar gibi
insani problemleri de gün-
deme getireceğiz. Özellikle
de Karabağ'ın işgali konu-
sunu, orada yaşanan insan-
lık dramını bütün
boyutlarıyla konuşacağız.
Kentler oturumunda, ko-
rona virüsün mahalli idare-
lere yüklediği
sorumlulukları ve saygı ile
yönetişim konularını da
gene 23.Avrasya Ekonomi
Zirvesi'nde konuşacağız.
Bu salgın sizin de belirttiği-

niz üzere iş dünyamızı ciddi
olarak etkiledi. Yaşamakta
olduğumuz bu virüsün etki-
leri hakkında ne düşünü-
yorsunuz?
Korona virüs salgını ulusla-
rın birlikte ve küresel bir
boyutta çalışması için yeni
fırsatlar oluşturmaktadır.
Anlaşmazlıkların terkedilip,
acilen rasyonel seslere,
uluslararası boyutta işbir-
liklerine yönelmemiz gerek-

tiğine inanıyorum. Zira çok
boyutlu, bir değişimin arife-
sindeyiz. İnsanlığı hedef
alan ve tehdit eden bu vi-
rüsle birlikte birçok fırsat
penceresinin de açılacağını
umuyorum. En hızlı ve ha-
zırlıklı davranan ülkeler, bu
fırsatlardan yararlananlar
olacaktır. Salgın sonrası
hayat normalleşme sürecine
girdiğinde ise üretim potan-

siyellerini arttırmış bulunan
ülkelerin çalışmaları büyük
önem taşıyacaktır.
Yeni bir inovasyonun ola-
cağına inanıyor musunuz?
-Korona virüsünün bugün-
den yıllar sonra azımsan-
mayacak miktarda
ekonomik zenginliğe ve iyi-
liğe de sebep olabileceğini
söyleyebiliriz. Bu bizim eli-
mizdedir. Daha temassız bir
yaşamda dokunmatik diji-
tal sistemlerin kullanımının
artacağına inanıyorum.

Nesnelerin interneti denilen
(IoT 'un) önemi ortaya çı-
karken, yapay zekâ ve ro-
botlarla ilişkilerimiz daha

da güçlenecektir. Örneğin
teletıp sistemlerinin yaygın-
laşacağı, online alışverişle-
rin artacağı ve e-spor gibi
yeni değerlerin ortaya çıka-
cağı korinavirüs sonrası
dünyamızı 23.Avrasya Eko-
nomi Zirvesi'nde tartış-
maya açacağız.
-Korona sonrasını, önü-
müzdeki günleri nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz.

-Korona sonrası yeni dün-
yanın yeni liderleri olacak.
Çok aktörlü, çok kutuplu ve
yeni hikâye sahibi yeni li-
derlerin ortaya çıkması,
kendi ülkelerinin ekono-
mik, siyasi ve toplumsal
modellerinin tartışılmaya
açılmasına neden olacağa
benzemektedir. Yeni dünya,
yeni liderleri de berabe-
rinde getirecektir. Halkın-

dan kopuk, otoriter, popü-
list liderler yerine daha
halkçı, sosyal yaşamıyla
örnek olabilen, halkı ile bir-
likte iç içe yaşayan, üreterek
büyümeyi benimseyen,
hakça paylaşmayı savunan
liderler yenidünyamızın li-
derleri olacaktır. Hatta bun-
lar, varlıklarıyla sadece
sembol olma özelliği taşıya-
caklar, daha ziyade kurum-
sal özellikleriyle işlevsel
olacaklardır.
-Geride bıraktığımız ayları
Marmara Grubu Vakfı,
nasıl değerlendirdi? Bu ko-
nuda da yaptıklarınızı öğ-
renmek isteriz.
-Bu fırsat için ayrıca teşek-
kür ederim. Videokonferans
yoluyla arkadaşlarımızla
toplantılarımızı sürdürdük,
sürdürmeğe de devam edi-
yoruz. Bu arada düşünce
alanında üç büyük proje
gerçekleştirdik. Bu üç proje-
mizi hem Türkçe hem de
İngilizce yaptık. Birinci pro-
jemiz Koronalı Günler adlı
çalışmamızdır. Bu çalışma-
mıza aktüel Cumhurbaş-
kanları, aktüel Bakanlar,
önceki cumhurbaşkanları
ve bakanların yanı sıra ak-
tüel dini liderler, akademis-
yenler, iş insanları büyük
rağbet gösterdiler. Korona
ile nasıl yaşayacağımıza ait
düşüncelerini bizlerle pay-
laştılar. İkinci projemiz Tür-
kiye Büyük Millet
Meclisi'nin yüzüncü şeref
yaşını idrak etmesiyle ilgi-
liydi. Eski Meclis Başkanla-
rı'nın aktüel ve önceki
milletvekillerinin katılı-
mıyla gerçekleştirdiğimiz
bu çalışmamız da, yurt
içinde ve yurt dışında
büyük ilgi gördü. Son çalış-
mamız ise ebediyete intika-
linin 5.yılında Süleyman
Demirel adlı kitap hazırlığı-
mız oldu. Büyük bir mutlu-
lukla söylemek isterim ki,
yurt dışından ve yurt içinde
önemli şahsiyetler cömert
davrandılar ve hatıralarını
yazmak lütfünde bulundu-
lar. Kısmet olursa önümüz-
deki günlerde bunları kitap
haline getireceğiz.
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Marmara Grubu 23.Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’ni topluyor

AvrAsyA Ekonomi ZirvEsi pArtnErlEri ilE ortAk kArArA vArıldı

Ekim ayında gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde terör ve bölgesel ça-
tışmalar, özellikle de Karabağ'da yaşanan insanlık dramını gündeme getirilecek

Balkanla-
rın en
eski

devletlerinden
biri olan Sırbis-
tan’da 21 Hazi-
ran Pazar günü
parlamento ve belediye se-
çimleri yapıldı. 2012 yı-
lında iktidara gelen
Aleksander Vuçiç liderli-
ğindeki SNS ile S.Miloş-
eviç’in partisi SPS ve onun
lideri halihazırdaki Dışiş-
leri Bakanı İvica Daciç, oy
oranlarını artırarak 4 yıl
daha ülkeyi idare etme vi-
zesi aldılar. Sayısal olarak
hiç ihtiyacı olmamasına
rağmen A. Vuçiç, Miloş-
eviç’in veliahdı İvica Da-
cic’i yanından hiç
ayırmıyor. Bir dönem baş-
bakanlık da yapan İvica
Daciç, Sırbistan’da dışiş-
leri bakanlığı koltuğunun
yıllardır değişmeyen sahibi
kalmaya devam ediyor.

KORONA 
NEDENİYLE 

ERTELENMİŞTİ

24 Nisan’da yapılacağı
açıklanan seçimler korona
virüs salgını sebebiyle erte-
lendi ve ancak 21 Haziran
Pazar günü yapılabildi.
Salgın sebebiyle son de-
rece sönük bir kampanya
dönemi yaşandı. Belki de
tarihinin en sönük kampan-
yasına şahit olunan bu se-
çimlerin ilgi çekmemesinin
önemli sebebi kimin kaza-
nacağının yüzde 100 belli
olmasıydı. Nitekim iktidar-
daki Vuçiç-Daciç koalis-
yonu oy oranını yüzde 70
in de üzerine çıkararak her-
hangi bir sürprize izin ver-
medi. Aslında bu seçimler
öncesinde siyasi yorumcu-
lar kimin iktidar olacağını
değil de kimin muhalefet
olacağının belirleneceğini
söylüyordu.  Demokrasi-
lerde seçimleri ilginç kılan
şey kimin muhalefet değil
de, kimin iktidar olacağı-
dır. Ama balkanlar usulü
demokraside böyle tuhaf-
lıklar normal karşılanmalı.

22 haziran günü öğle saat-
lerinde, Sırbistan Seçim
Kurulu’nun kesin olmayan
sonuçları açıklaması ile
kimin muhalefet olacağı
sorusu, tatmin edici bir
cevap bulamadı. Seçimleri
boykot çabasına giren mu-
halefet zaman zaman AB
yetkililerinin de katılımı ile
aylar süren müzakerelere
rağmen bir türlü anlaşa-
madı. Sonunda bölündü
parçalandı ve zaten düşük
olan oy oranları daha da
düştü. Bu dağılma sürecini
Vuçiç’in tezgahladığı dedi-
koduları konuşuluyor. Ama
ne sebeple olursa olsun
muhalefet paramparça
oldu.

Avrupa’da klasik demokra-
tik sistemlerde Hıristiyan
demokratlarla sosyal de-
mokratların yarıştığını bili-
yoruz. Ancak Sırbistan’da
böyle bir parti yapısından
bahsetmek mümkün değil-
dir. Son 15-20 yıl boyunca
yaşanan seçimlerde iktidar
ve muhalefet partileri ara-
sındaki yarış kimin daha
çok milliyetçi olacağı üze-
rine yapılmaktadır. 21 Ha-
ziran’dan önce 250
sandalyeden oluşan parla-
mentodaki ilk üç parti ara-
sında sosyal demokrat
söylemi seslendiren bir
partiye rastlamak mümkün
değildir. Hatta en çok mil-
letvekiline sahip üçüncü
büyük partinin başkanı
savaş suçundan mahkum
ve Srebrenitsa’da soykırım
yaşanmadığını ispata çalı-
şan Vojislav Şeşelj’dir. 

KİM KAYBETTİ?

2013 yılında AB ile imza-
lanan Brüksel anlaşması ile
Sırbistan tam üyelik müza-

kerelerine başladı. Ancak
geçen zaman içinde başta
Kosova Hırvatistan ve
Bosna-Hersek ile mevcut
ihtilaflar, bölgede barış ve
istikrarı ciddi manada teh-
dit ediyor. Son iki yılda
Sırbistan, daha önce ba-
ğımsızlığını ilan eden Ka-
radağ Cumhuriyeti ile de
ciddi sorunlar yaşamaya
başladı. Özellikle Kara-
dağ’ın 2018 de NATO’ ya
katılma yönünde aldığı ka-
rardan sonra hem komşu
hem de tarihi müttefikin,
Sırbistan’dan iyice kopmuş
olması sebebiyle ihtilaf git-
tikçe derinleşmektedir. 21
Haziran seçimlerinde par-
lamento dışında kalan en
önemli iki isme dikkat çek-
mek istiyorum. Birincisi
Voyvodina Sosyal Demo-
kratlar Birliği Başkanı
Nenad Çanak, ikincisi Li-
beral Demokrat Parti baş-
kanı Çedomir
Jovanoviç’tir. 2000 li yıl-
lardan bu tarafa Belgrad si-
yasetinde yaptıkları ciddi
muhalefetle öne çıkan bu
iki isim Pazar günü yüzde
3 lük ülke barajını geçeme-
yerek parlamento dışında
kaldılar. Bu iki isim Sırbis-
tan demokrasisine renk
katan kişilerdi. Bence bu
iki ismin kaybı Sırbistan
demokrasisi açısından
büyük bir kayıptır. Her iki
isim geçmişte soykırımcı
Miloşeviç rejimine karşı
verdikleri mücadele ile
isimlerini evrensel manada
duyurmuşlardı. Evrensel
insan haklarını ve Voyvo-
dina otonomisini cesurca
savunan iki demokratın
yeri doldurulamaz görünü-
yor. 21 Haziran seçimleri-
nin sürpriz kazananın
Sırbistan’da yaşayan ve tek
vücut halinde oy kullanan
Arnavutlar’dır. Çoğunluk
olarak Preşevo Vadisi’nde
yaşayan Arnavut seçmenler
gayet iyi organize olarak
Belgrad’a gönderecekleri
milletvekili sayılarını 2 den
4 e çıkardılar.

SANCAK’TA  
NE OLDU.?..

Arnavut seçmenleri parça-
lamaya gücü yetmeyen
Belgrad rejimi yıllardır
Sancak’ta uyguladığı böl
parçala siyasetini çok acı-
masız bir şekilde sürdürdü.
SDA Sancak’ın 1990’dan
beri verdiği mücadeleyi et-
kisiz hale getirmek için her
çareye başvuran Belgrad
rejimi Boşnakların üzerine
devletin tüm müesseseleri
ile yüklendi. SDA ‘ya oy
verirseniz başınız belaya
girer diye tehdit edildiler.
Toplumun sevdiği ve itibar
ettiği kişiler Belgrad’a gö-
türülerek aday olmamaları
için tehdit edildiler. Tüm
bu çalışmalar neticesinde
SDA Sancak seçimlerde
beklenen sıçramayı yapa-
madı. Ancak oylarını ko-
rudu. Belgrad basınının
SDA’nın seçimi kaybetti-
ğini ilan eden propagandası
gerçeği yansıtmamaktadır.
Araştırmalara göre 4 veya
5 milletvekili alması bekle-
nen SDA Sancak 2 millet-
vekili ile yetinmek zorunda
kaldı. Sırbistan’da sayım-
lara göre Arnavutlardan
çok daha fazla nüfusa sahip
Boşnakların bu kadar az
milletvekili ile temsil edil-
melerinin tek sebebi Belg-
rad rejiminin uyguladığı
antidemokratik baskılardır.
Sancak’ta zor şartlarda ya-
şamaya çalışan ve dünya-
nın dört bir tarafında
kendine vatan arayan Boş-
naklar Sırbistan’ın bu bas-
kılara artık son vermesini
bekliyor.

SIRBİSTAN’DA 
SEÇİMLERİN 

KAZANANI KİM?

Davut NURİLER
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Son zamanlarda kabul edelim en çok
duyduğumuz cümle, “yeni dünyaya
hazır olun” oldu. Eyvallah, ama

yeni dünya bize hazır mı acaba? Bence bu
da ayrı bir sorun. Hatta sadece sorun
değil, binlerce cevaplanmamış soru da
bırakıyor ortaya. Ara sıra o soruları da
sorarım ben en basitlerinden başlamak
gerek…
Olaylar sarpa sarınca, kaçmak için “artık
buna alışın” diyenler, meseleden kaçmak
için mi bu cevabı veriyor. Kontrol gerçek-
ten elden çıktı mı, bizlerin tedbirsizliği mi
meseleyi bu hale getirdi acaba?  Kuzey
Makedonya’nın korona ile imtihanı biraz
farklı oldu, ilk başlarda her şey yolunda
giderken bir yerden sonra kayış koptu.
Çünkü yeni dünya bizi tanımıyor yeterin-
ce. Bu nedenle bence biz ona hazırken
aslında yeni dünya bize hazır değil. Biz
kim miyiz, “yahu her şey yalan biz ailece
geçen Aralık ayında koronayı geçirdik”
ya da “aman virüsten ne korkacam, yalan
her şey”, bilemedin “oo hayırdır maskeler
falan, korkuyor musun”, buna benzer
“şimdi gitmesen evine ayıp olur” en
vahim olanı “halaysız düğün mü olur, çal
şurdan bizim havaları” diyenleriz yani ve
bu şekilde devam eder bu… 
Bir de test yapmaktan çekinenler, virüslü
olup gizleyenler, koronayı yenmiş olanla-
ra öcü gibi bakanlar, yani ne ararsanız
var. Bütün bunların üstüne stres içinde
geçmiş birkaç aydan sonra sakinleştici
ilaçlara bağımlı olanlar,  burnu akıp da
kalbi küt küt çarpanlar, vitamin hamurda-
dır diyerek eve kapandıktan sonra una
bulananlar, evhamlanıp ellerini kollarını
hissetmeyecek şekilde dünyadan izole
olanlar, sakin ol şampiyon daha yeni baş-
lıyoruz…

EMOJİ

Hadi bunları geçtik, evde kapalı kalan
gençliğin sosyal medyaya gömüldüğü bir
dönemden sonra sokakta gülen yüzleri
emoji olarak görenler, doğru düzgün
konuşamayanlar,  hatta dışarı çıkmaktan
korkanlar… 
Bir de insanlık fıtratında kendine yer
bulamayanlar var, hani yüzüne konuşa-
madıklarını sana mesaj olarak yazmayı
daha kolay bulanlar, bu bir hastalık dere-
cesine gelmiş durumda, sosyal paylaşım
sitelerinde yorumlarda, paylaşımlarda
bambaşka olup da yüz yüze geldiğinde
süt dökmüş kedi gibi olanlar…. 
Bize yeni dünya hazır mı gerçekten?
Farklı insanların yazılarını paylaşıp, kendi
yazmış gibi görünenler, diğerlerinin eme-
ğinin üzerine konanlar, başka birinin çan-
tasını alıp rahatlıkla omuzunuza asabilir
misiniz, sanmam, ama yolda bulmuş gibi
cümleleri alıp kendinizmiş gibi o kelimle-
rin insanı, paylaşmanız normal değil mi?
Sorarsanız, “kimin bilmiyordum adını
yazmadım” derler, velhasılı kelam insan
olarak o kadar eksikliklerimiz var ki… 
Şimdi yaz aylarındayız, düğünler gırla
olmalıydı, “dur korona geçsin” neden?
Hazır masrafsız olanı var ya hani, “eee el
alem ne der” , kimse onun derdinde değil,
“ama böylesini hayal etmemiştim” olsun,
önemli olan muhabbet, “gelinliğimi kimse
görmeyecek ama” o zaten senin bir baş-
kası görmüş görmemiş kime ne, gibi tuhaf
dertlerimiz var bizim “yeni dünya”… 
Evde kapalı kaldıktan sonra birbirini yeni
tanıyanlar olmuş, geçmiş olsun, umarım
aile bağları güçlenmiştir bu süreçte, tek
umudum o açıkçası. Çünkü sağlam bir
toplumun en temelini aslında sağlam bir
aile oluşturur. Sonrasına alışırız herhal-
de… 
Bir de Kuzey Makedonya’nın 15
Temmuz’da yapılacak olan erken bir
genel seçimi var, o da apayrı bir konu,
Korona gibi bir derdin yanında ne ki,
günümüz düğünleri gibi o da, hazır telaşı-
mız var masrafsız atlatalım havası esiyor.
Telaştan mıdır bilemem ama bize yansı-
yanı yani halkın tepkisi, “koyun can der-
dinde kasap et derdinde”, halk seçimini
yaparken şu salgın sürecinde yaşananlara
göre oy verecek gibime geliyor, buradan
kim kazanır bilemem ama Temmuz bizim
için hayli hareketli geçecek. Bunu bilaha-
re yazarım, şimdiden tüm siyasilere
kolaylıklar dilerim, tek önerim biraz daha
güçlü PR yapmaları, bu konuda dediğim
gibi belki süreçtendir ama PR’ları zayıf
göründü bana, her halükârda onlar işlerini
iyi bilirler, ama yine de “el alem (halk) ne
der” bence siyasiler için en yerinde kulla-
nılması gereken bir düşünce… 
Bize gelince Yeni Dünya, yuvarlanıp
gidiyoruz işte, tedbiri elden bırakmamak
gerek, sen yine de umudunu kesme, ama
bir yandan da bize alışsan iyi olacak… 
Anlayacağınız “el alemin” derdi kendi
derdimizden büyük, sen diyorsun ki bana
alış, ama inan biz sana alışırız alışmasına
da sen bizi taşıyamazsın ağır geliriz
sana…

www.timebalkan.cm 
sitesinden alınmıştır…

Leyla Şerif EMİN

YENİ DÜNYA 
BİZE 

HAZIR MISIN?  

Bulgaristan’da hükümet
ortağı “milliyetçi” kanat
olan NFSB’nin parti baş-

kanı Valeri Simeonov tarafın-
dan parlamentoya şans oyunları
alanında yeni kanun teklifi
sunuldu. Parlamento’da kanun
teklifi oylandı ve şans oyunları
işletmeliği şahıstan alınarak
kamulaştırıldı. İşletme hakkı
devlete verildi. Daha önce içi
boşaltılan bankanın sahibi olan
ve şimdide şans oyunları işlet-
meciliği elinden alınan Vasil
Boşkov yurt dışına kaçarak
Borisov hükümetini yıpratma
girişimlerinde bulunuyor. Kaçak
milyarderler açık bir şekilde
Başbakan Boyko Borisov karşıtı
karalama kampanyalarına dur-
maksızın devam ediyorlar.
Devletin zirvesinde olan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev
ile Başbakan Boyko Borisov’un
arasındaki sürtüşme kaçak mil-
yarderlerin başı çektikleri hükü-
mete karşı yürüttükleri karala-
ma kampanyasına da katkıda
bulunmakta. Başbakan Boyko
Borisov hakkında aslı astarı
olup olmayan kasetler ortaya
atılmakta teknolojinin yeni
ürünü olan dronelarla çekilmiş
fotoğraflar ortada dolaşmakta,
Avrupa Birliği fonlarında
Bulgaristan payına düşen fon-
larda usulsüzlükler yapıldığı
iddiaları ortaya atılmakta.   
Hükümetin başını çektiği
GERB’in eski başkan yardımcı-
sı Ttvetan Stvetanov Sofya’nın
merkezinden usulsüz ev alım
skandalına karıştığı anlaşıldı-
ğında parti disiplin kurulu tara-
fından ihraç edildi. Hükümet
ortaklarından altyapı ve çevre
eski bakanı Neno Dimov
İtalya’dan ithal edilen çöplerde
usulsüzlükler yapıldığı iddia
edildiğinde Bulgaristan başsavcı
İvan Geşev tarafından tutukla-
narak sorguya alındığında istifa
etmek zorunda kalmıştı.

REVİZYON SİNYALİ

Boyko Borisov üçüncü koalis-
yon hükümetinde başbakan
tarafından kabinede revizyon
yapılabileceğini sinyalini veri-
yor. Hükümete özellikle başba-
kan Boyko Borisov’a yönelik
karalama kampanyasını yürü-
tenlere kabine revizyon yapıla-
bilir çıkışıyla hükümetin dimdik
ayakta olduğunu ve görevini
seçimlerin yasal sürecinin sonu-
na kadar devam edeceğini söy-
lemiş oluyor. Bulgaristan’da
kamuoyu araştırma şirketleri
siyasi yorumcular tarafından
Boyko Borisov üçüncü koalis-
yon hükümetine karşı yürütülen
karalama kampanyalarına rağ-
men koalisyon hükümeti erken
seçim kararı almayacağı görü-
şündeler. Bulgaristan’da erken
seçim olasılığı şimdilik görül-
memekte buna rağmen 24 saat
Bulgaristan siyasetinde çok
uzun bir süre. Bu gerçeği de
unutmayalım.

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’DA
KAOS HÜKÜM

SÜRÜYOR

Yunanistan’da makama çıkanın cinsiyeti fark etmiyor. İlk
yapacakları icraat olarak Türkiye’yi tahrik etmeyi seçiyorlar. 

Yunan Cumhurbaşkanı’ndan
ağır tahrik sebebi ziyaret…

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mart ayında görevine başla-
yan Yunanistan'ın kadın
Cumhurbaşkanı Katerina

Sakellaropoulou Ege Adaları üzerin-
den yeni bir tahrike imza attı.
Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziya-
retini Aydın ilimize bağlı Eşek
Adası'na gerçekleştirdi.
Sakellaropoulou Türk toprağı olan
Eşek Adası'na helikopterle geldi.
Sakellaropulu'nun ziyaretinin 4 saat
sürdüğü ve adada yer alan Ulusal
Hapishane, okul ve belediye başkan-
lığına ziyarette bulunduğu ifade
edildi.

YUNAN İŞGALİNDEKİ ADA

1932 Lozan Antlaşması taraflarından
İngiltere'nin 1943'te yayınladığı ve
1947 Paris Antlaşması'na taraf olan
ABD'nin 1951 yılında yayınladığı
haritalarda, Eşek Adası'nın 12 Ada
deniz sınırları dışında Türkiye topra-
ğı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır
Yunanistan işgali altında ve adada
konuşlu Yunan kara, deniz ve hava
üslerinde yüzlerce silahlı Yunan
askeri görev yapıyor. 

TAHRİK EDİCİ İFADELER

Yunanistan Cumhurbaşkanı
Sakellaropulu'nun, Eşek Adası'nda

bulunan anı defterine, "Adanın fahri
vatandaşı olma onuruna eriştiğim
için teşekkür ederim. Tarihin derin-
liklerindeki bu ada, Yunanistan'ın
ayrılmaz bir parçasıdır. Burada
olmak benim görevim. Buraya sahip
çıkacağız. Yunanistan uzun zaman-
dır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri
ve iş birliği arayışındadır. İki halkın
barış içinde bir arada yaşamasına ve
iş birliğine yatırım yapmaktadır.
Ancak, egemenlik haklarından vaz-
geçmeye veya ulusal topraklar üze-
rindeki anlaşmazlıkları kabul etme-
ye hazır değildir. Güneydoğu
Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış,
güvenlik ve istikrarın sağlanması,
ulusal stratejimizin temel direğidir."
ifadelerini yazdığı ifade edildi. 

ANTLAŞMALARA GÖRE
TÜRK TOPRAĞI

1932 Lozan Antlaşması taraflarından
İngiltere'nin 1943'te yayınladığı ve
1947 Paris Antlaşması'na taraf olan
ABD'nin 1951 yılında yayınladığı
haritalarda, Eşek Adası'nın 12 Ada
deniz sınırları dışında Türkiye topra-
ğı olarak gösterilmişti. 16 yıldır
Yunanistan işgali altında ve adada
konuşlu Yunan kara, deniz ve hava
üslerinde yüzlerce silahlı Yunan
askeri görev yapıyor. Yunanistan'ın
eski Savunma Bakanı Panos
Kammenos 2017 yılındaki Eşek
Adası ziyareti, Ankara ve Atina ara-
sında gerilime yol açmıştı. (AA)

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın başkenti Atina
yakınlarındaki Pire'de,
Müslümanların mescit olarak

kullandığı bir ibadet yeri gerekli
izin belgelerinin bulunmaması
gerekçesiyle kapatıldı.1989 yılından
bu yana konumu dolayısıyla birçok
turistin de ibadet etmesine olanak
sağlayan "Andalusia" (Endülüs)

isimli mescidin kapısı bugün yetki-
liler tarafından
mühürlendi.Malzemeleri toplamak
için mescitte bulunan Müslümanlar,
kapının mühürlenmesinin ardından
duygu dolu anlar
yaşadı.Yunanistan Müslümanlar
Derneği Başkanı Naim El Gadur,
"32 yıl birçok Müslüman'ın ibadet
etmesine olanak sağlayan bu ibadet
yeri, sebepsiz yere alınan bir kararla

bugün kapatıldı." dedi.Kapatma
kararının neden alındığının kendile-
rine net şekilde açıklanması gerekti-
ğini ifade eden Gadur, şöyle konuş-
tu: "Resmi bir caminin bulunmadığı
Atina'da bu ibadet yerinin kapatıl-
masıyla hükümetin eline ne geçi-
yor? Cami olmadığı gibi Atina'da
Müslümanlar için mezarlık da
bulunmuyor. Neden Müslümanlar
bu ülkede üçüncü sınıf vatandaş
muamelesi görmek zorunda?
Müslümanların bu ülkeden nefret
etmeleri mi isteniyor?"Kararla ilgili
Yunanistan Müslümanlar
Derneğinin açıklamasında da
"Müslümanlar, maalesef kanun
önünde eşitlikten çok uzaktalar."
ifadesi kullanılmıştı. Avrupa'nın
ibadete açık camisi olmayan tek
başkenti Atina'da yaşayan
Müslümanlar, namazlarını kendi
imkanlarıyla oluşturdukları ibadet
yerlerinde kılıyor. Öte yandan,
Atina'da yapımı tamamlanan ilk
resmi cami, çeşitli engellerle hala
ibadete açılamıyor. Geçen yıl hazi-
randa basın mensuplarına tanıtılan
camide ilk namazın eylül ayında
kılınması planlanıyordu. (AA)

Pire’de Endülüs Mescidi’ne kilit

KOCAELİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Pandemi sürecinde de
Bulgaristan göçmenlerinin
ihtiyaç duyduğu belgeleri

hazırlamaya devam eden
Büyükşehir, 5 bin 136 göçmen aile-
ye hizmet sunuyor. www.haber-
ler.com’a göre: Bulgaristan'dan
göç etmek zorunda olan vatandaş-
ların resmi evrakları Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlanıyor. Salgın süresince
belge düzenlemeye devam eden
Büyükşehir, istenilen belgelerin
düzenlenmesi noktasında yardım-
cı oluyor. 1989-1992 yılları arasın-
da Bulgaristan'dan zorunlu göç ile
Kocaeli'ye gelen 5 bin 136 ailenin
resmi kurumlarda kullanılmak
üzere hazırlanan denklik belgeleri
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
personeli tarafından hazırlanıyor.

İşlemler, göçmen vatandaşların
istediği belgeyi belirten dilekçe ile
gerçekleştiriliyor. İstenilen belge,
Kırsal Hizmetler Şube
Müdürlüğü'nce hazırlanarak
apostil edilmek üzere valilik

makamına yönlendiriliyor. Valilik
makamınca onaylanan denklik
belgesi hayatta olan, vefat eden ve
sigorta işlemleri için borçlanma
yazısı olarak üç ayrı kategoride
düzenleniyor.

Kocaeli Büyükşehir'den 
soydaşlara evrak desteği
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Dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Ro-
manya, Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer alıyor. Pan-

demi sonrası artık tedarik zincirlerinin kısalması ve Batı’ya kayması bekleniyor
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H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni dizayn edilecek dünya dü-
zeni Türkiye ile AB arasında
daha yakın ilişkilerin geliştiril-

mesi için bir avantajı da beraberinde
getiriyor. Ege İhracatçı Birlikleri’nin
düzenlediği “Korona virüs’ün hedef
pazarlarımızdaki seyri” webinar se-
risinin sekizinci ayağında Sofya Tica-
ret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe
Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem,
Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gür-
can, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir
Yazıhan pandemi sonrası Bulgaristan
ve Romanya’nın dış ticaretindeki ge-
lişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracat-
çıların sorularını yanıtladı. Ege
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Baş-
kanı Jak Eskinazi, dünya konjonktü-

rünün pandemi döneminde artık her
bölgeye ihracat gerçekleştirmenin
kolay olmadığını gösterdiğini söy-
ledi. “Ülkeler en temel sağlık ekip-
manlarının üretiminde bile ciddi
krizler yaşadılar. Bu durumda coğ-
rafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü
iş birlikleri büyük önem arz ediyor.
Romanya, Türkiye geneli 3,8 milyar
dolarlık ihracatımızla 2019 itibariyle
12. sırada yer alıyor. Bunun 215 mil-
yon doları EİB tarafından yapılıyor.
Türkiye’den Romanya’ya ihraç edi-
len ürünler arasında taşıt araçları,
çelik ve kimya ürünleri yer alırken
Ege İhracatçı Birlikleri’nden ise
tütün, yaş meyve, zeytin ve zeytin-
yağı gönderiyoruz. Bulgaristan ise
2,5 milyar dolarla Türkiye geneli ih-
racatımızda 17. sırada ve 110 milyon
doları EİB üyeleri tarafından gerçek-

leştiriliyor. Bulgaristan’a da tekstil,
demir, demir dışı sektörler ve kimya
ihracatımız ağırlıkta. EİB’den ise
zeytin, zeytinyağı, işlenmiş gıda
ürünleri önemli bir pay alıyor.” Eski-
nazi, pandemi döneminde temassız
ihracata geçilmesi ve önlemler dahi-
linde Ro-Ro seferlerinin devam et-
mesinin tedarik zincirinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması açı-
sından çok önemli olduğunu sözle-
rine ekledi. “Türkiye geneli
Ocak-Mayıs döneminde Roman-
ya’ya 1 milyar 360 milyon dolarlık,
Bulgaristan’a 875 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirildi. Pandemi döne-
minde Türkiye’nin toplam ihracatı
yüzde 19 gerilerken buna paralel ola-
rak Romanya ve Bulgaristan’a ihra-
catımızda da yüzde 20 civarında bir
düşüş oldu. Ege İhracatçı Birlikleri

özelinde ise Romanya’ya ihracatımız
normal bir seyir izledi ve düşüş
yüzde 4’te kaldı. EİB olarak ilk 5
ayda Romanya’ya 89 milyon dolar-
lık, Bulgaristan’a 40 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirdik. Bulgaristan’a
ihracatımızda ise yüzde 21’lik bir
düşüş söz konusu. Gümrük kapıları-
nın uluslararası yük taşımacılığına
kontrollü bir şekilde yeniden açıl-
ması ve seyahat yasaklarının kalk-
masıyla kendi coğrafyamıza yakın
komşu ülkelere ve hedef pazarları-
mıza yönelik ihracatımız yeni iş bir-
likleriyle artarak devam edecek.
Türkiye’nin en büyük avantajı genç
nüfus, nitelikli iş gücü ve hızlı üre-
tim. Bu gücümüzü komşu ülkeleri-
mizde kullanmak AB pazarından
daha fazla pay almak için sağlam bir
basamak olacak.”.

sOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs (Kovid-
19) nedeniyle Bulgaristan’a
uçuşlarını 16 Mart'ta askıya

alan Türk Hava Yolları (THY uçuş-
lara yeniden başladı. THY Sofya
Temsilciliği’nden yapılan açıkla-
mada, haftada 3 sabah, 2 akşam

olmak üzere toplamda 5 sefer olarak
icra edilecek uçuşların en kısa za-
manda artmasının beklendiği ifade
edildi. Açıklamada, uçuş öncesinde
sosyal mesafeli check-in ve boar-
ding, ateş ölçümü, maske zorunlu-
luğu, kabin bagajlarının
küçültülmesi, kabin içinde ise yolcu-
lara hijyen kiti dağıtılması, hepa filt-

reli hava sterilizasyonu, uçak içi de-
taylı dezenfekte çalışması gibi ön-
lemler alındığı vurgulandı. Bu
arada, Başkent Sofya Havaalanı’na
iniş yapan ilk THY uçağının yolcu-
larını Türkiye’nin Sofya Büyükelçi-
liği Müsteşarı Erman Topçu
karşıladı. Topçu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, gelecek gün-

lerde tedbirlerin kaldırılması ve nor-
malleşmenin tam olarak sağlanması
durumunda hem Sofya hem de Var-
na’ya sefer yapılabileceğini belirtti.
Müsteşar Topçu, "Bu ilk seferin iki
ülke halkları arasında turizm yo-
luyla güçlenecek olan bağların çok
daha ileri seviyeye taşınmasına ve-
sile olmasına ümit ediyoruz" dedi.

Şafak sOL

CuMHuRİYEt 
HALK PARtİsİ 

vE FAtMA KösE
info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

‘Kim demiş bir kadın küçük şeydir; bir
kadın belki en büyük şeydir.’ 

Cumhuriyet Halk Partisi, felsefesi, du-
ruşu ve değerleriyle çocukluğumdan
bu yana benimsediğim bir parti ola-

rak beynime kazındı. Ulu önder Atatürk’ün
‘Fazilet” olarak nitelendirdiği Cumhuriyeti-
mizin kurucu partisi olması ve yine Ata-
türk’ün şaşmaz ilkelerine bağlılığımdan
dolayı; çocuk yaşta tercihimi yapmıştım.
Oldum olası kendimi refakatçısı olarak his-
settim, gönül verdim, neferi olmaktan gurur
duydum Cumhuriyet Halk Partisi’nden. 

Parti içinde ilçe ve il kadın kolları kongre-
lerini mart başında tamamlayan Kadın Kol-
ları Genel Başkanlığı, 14’üncü Olağan
Kadın Kolları Kurultayı’nı
11 Temmuz’da yapmaya hazırlanıyor. Ku-
rultayın ‘eşitlik gelecek’ temasıyla yapılaca-
ğını söyleyen CHP Kadın Kolları Genel
başkanı fatma Köse’nin fedakarlıklarla
yüklü mücadelesine birden fazla tanıklık
ettim. Öncelikle şunu belirtmek isterim;
bugün de aktif olarak bulunduğum partimde
Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nın hayırlı
olmasını diliyorum.
Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın
Fatma Köse’nin kadınların yaşadığı sorun-
lara gerçekçi ve rasyonel yaklaşması, Türki-
ye’nin en ücra köşelerinde azimle yaptığı
çalışmalar çok ulvi ve kıymetlidir. İl başka-
nından mahalle temsilcilerine, parti delege-
sinden çaycısına kadar etrafındaki insanlara
gösterdiği nezaketi ve ilgiyi kimse inkar ede-
mez.
Öyle ki, yüreği vatan sevgisiyle dolu Halide
Edip Adıvarlar, Nezahat Onbaşılar, Şerife
Bacılar, Erzurumlu Kara Fatmalar milli mü-
cadele döneminde nasıl ki yurdunu ve ba-
ğımsızlığını savunmuş ise Sayın Fatma
Köse’nin de kadınlara ve yurduna sıkı sıkıya
sarıldığını gördüm. Türk kadınının sahiple-
nici yanını dünden bugüne çok iyi temsil etti.
Milli mücadele döneminde cepheye silah ta-
şıyan, Mehmetçiğin yaralarını saran Türk ka-
dınlarını hiç unutmadan ülke meselelerinden
kadın sorunlarına kadar omuz omuza, insanı-
mıza dokunuşuyla o ruhu bugünlere aktarmış
olması gurur verici bir tablodur.
Bulunduğu görev süresi boyunca 81 ilin ta-
mamını sadece 1 yılda 5-6 kez dolaştığına,
her sektör ve sosyal çevreden kadınların so-
runlarının üzerine titizlikle ilgilendiğine ta-
nıklık ettim. Çalışan, üreten, buna rağmen
fiziki ve psikolojik şiddet gören, tacize uğra-
yan, itilen, ikinci sınıf insan statüsüne koyu-
lan kadınlarımızın sorunlarının yasal
takipçisi olduğunu da biliyorum.
Güzel şeyler mutlaka sahibini bulur, ni-
yeti destekler. 
‘Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır’ diye-
rek bundan sonra da güzel ve kalıcı projelere
imza atacağına inancım tam. Kendisini tanı-
dığım için kendimi çok mutlu hissediyorum.
Bir kadın, bir anne ve bir iş insanı olarak
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu kadar de-
ğerli bir Türk kadın siyasetçinin olması onur
verici diyorum.
Sayın Köse’nin dünden bugüne Türk kadını
misyonuna kılavuz olduğuna ve bu başarıyı
daha da ileriye taşıyacağına inancım tam… 
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Karadağ'daki çiftçilere
Türkiye’den tarımsal destek
POLYE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bal-
kanlar’da başlattığı nitelikli iş

gücünü artırma, ülke genelinde tarım
projelerinin geliştirilmesi, gıdaya eri-
şim ve işsizliğin azaltılması kapsamın-
daki Tarımsal Kalkınma
Programlarının alt bileşeni "Ahududu
Yetiştiriciliği Projesi"yle Karadağlı çift-
çilere destekte bulunuyor. TİKA'dan
yapılan açıklamaya göre, Sancak böl-
gesindeki Plyevlya, Biyelo Polye, Pet-
nitsa ve Plav şehirlerinde başlatılan
Ahududu Yetiştiriciliği Projesi, bölge-
deki tarımsal verimi artırıyor. Genç
nüfusun kendi köyünde iş kurabilme-
sine olanak sağlamayı amaçlayan pro-
jeyle  Karadağ çiftçisine 33 bin adet
fidan dağıtımı yapan TİKA, bu fidan-
larla 4 bin metrekarelik alanda ahu-
dudu bahçeleri tesis etti. İlk ürünlerini
2018'de alan çiftçilerin verdiği bilgiye
göre, elde edilen ahududu miktarı or-

talama 800 ile 1000 kilogram arasında
değişiyor. Biyelo Polye şehrinde yaşa-
yan ve proje kapsamında destek alan
emekli Juso Dervisevic, TİKA tarafın-
dan sağlanan destekle ahududu yetiş-
tiriciliğine başladığını ve elde ettiği
üründen memnun kaldığını ifade etti.
Dervisevic, bu sene temmuzda ikinci
hasadını yapmayı ve geçen seneye
göre daha fazla ürün elde etmeyi um-

duğunu belirtirken, sağlanan destek-
ten dolayı Türkiye’ye, Türk milletine
ve TİKA’ya minnettar olduğunu ifade
etti. 2007’de Karadağ’da faaliyetlerine
başlayan TİKA, ülkede ekonomik can-
lılığın artırılması, göçün azaltılması,
istihdam ve öncelikli alanlarda ken-
dine yetebilme ve gıdaya erişim gücü-
nün kazandırılmasına yönelik çok
sayıda proje hayata geçirdi. 

H.MERKEZİ- BALKAN GÜNLÜĞÜ

2017’de Slovenya’nın başkenti
Ljubljana’ya iş gezisi düzenleyen
EGİAD, Slovenya Cumhuriyeti An-

kara Büyükelçisi Sayın Primoz Seligo
ve İzmir Slovenya Fahri Konsolosu
Mazhar İzmiroğlu ile bir araya geldi.
İkili ilişkileri pekiştiren görüşme
EGİAD Başkanı Mustafa Aslan liderli-
ğinde gerçekleşti. EGİAD heyeti Slo-
venya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Primoz Seligo ve İzmir Slovenya Fahri
Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ile bir
araya geldi. Başkan Mustafa Aslan, Slo-
venya ve İzmir'in güçlü sektörlerinde
çalışan iş insanlarını bir araya getirerek
ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını
belirterek üç yıl önce EGİAD’ın gerçek-
leştirdiği Slovenya ziyaretinin birtakım
çıktılarını paylaştı. EGİAD Başkanı bu-
rada yaptığı konuşmada, Avrupa’nın en
çalışkan ülkelerinden biri olan Sloven-
ya’nın, Türk iş dünyası için büyük bir
ortak olabileceğinin altını çizerek, “Biz-
ler için en önemli ekonomik ortak ol-
maya adaydır” dedi.

EGİAD Slovenya
işbirliği tamam…
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Günümüzde
“Güney Epir”
olarak bilinen

ÇAMERYA, Arna-
vutluk’un güneyi ve
Yunanistan’ın kuzey-
batısında yer alan
yaklaşık 10 bin kilometre-
kare yüzölçümünde bir alanı
kapsar.  Yunan resmi ideo-
lojisinin sonucu olan  Ça-
merya Arnavutları’na
yapılanlar, bir insan hakları
sorunu olup, esasında bir
SOYKIRIM ve TEHCİR
olayıdır... Türkiye’de dahi
bilinmeyen Çameria Soykı-
rımı, Yunanlılar tarafından
Çamerya bölgesinde yaşa-
yan binlerce Arnavut’un
katledilmesi olayıdır. Os-
manlı Devleti’nin Balkan-
lar’dan çekilmek zorunda
bırakılmasıyla, defalarca
sürgün, tecavüz, soykırım ve
asimilasyona maruz bırakıl-
mışlardır.
Çamerya’da yapılan
1908’deki Osmanlı sayı-
mına göre, bölgenin nüfusu
73 bin kişiydi. Nüfusun
yüzde 92’si Arnavut, gerisi
Yunan, Ulah ve Çingene idi.
Dünya Savaşları öncesi bu
oran yüzde 84’e geriledi. 1.
Dünya Savaşı’nı başlangı-
cında Çam Arnavutlarının
yüzde 50’si Müslüman,
yüzde 50’si Ortodoks dinine
mensuptu.(1)
Balkan Savaşları sonrası,
1913 Londra Büyükelçiler
Konferansı’nda Osmanlı’nın
Avrupa’da kalan son toprak-
ları eski teba halklar tarafın-
dan paylaşılırken
Arnavutların yaşadığı Ko-
sova ve Makedonya Sırbis-
tan’a, Arnavut toprağı olan
Çameria da Yunanistan’a
verilmiştir.
Yunanistan’ın en verimli
topraklarına sahip olmasının
yanı sıra Avrupa ile bağlan-
tısını sağlayan en yakın böl-
gesidir. Bu bölgede,
PARGA, PREVEZE, GU-
MENİTSA, MARGELİÇ,
FİLAT, PARAMİTSA VE
FİLİPİAD şehirleri bulun-
maktadır.(2)  
Türkler’e yapılan mezalim,
Osmanlı İmparatorluğu’nun,
1683 Viyana bozgunundan
itibaren  zayıflaması nede-
niyle  1697 yılında Avus-
turya İmparatorluk
ordusunun Üsküp’ü  işgal
edip yakmasıyla  başlamış-
tır. Osmanlı Balkanlar’dan
atılırken, onun uzantısı sayı-
lan Türkler, Arnavutlar,
Boşnaklar, Pomaklar ya kat-
liamlara uğradı, ya da sün-
gülerin önünde Türkiye’ye
sürüldü.

İLK KANLI 
TASFİYE

İlk kanlı hareket 1820’li yıl-
larda, bugünkü Yunanis-
tan’ın güney ucunda, Mora
Yarımadası’nda yaşandı.
1821  Yunan ayaklanması,
“Ulusal bağımsızlığı sağla-
mak uğruna , kendi içinde
birlik gösteren bir ulus ya-
ratmak  amacıyla bir engel
olarak gördükleri TÜRK-
LERİ YOK ETMEYİ” Bal-
kanlarda daha sonraki
ayaklanmalar için bir model
haline getirdi.   
Yunan Başpiskoposu Ger-
manos’un, “Hıristiyanlara
huzur! Konsoloslara saygı!
Türklere ölüm!” sözleriyle
bir daha hiç dinmeyecek kin
ve düşmanlığın fitili ateş-
lendi. Yunanistan’ın bağım-
sızlığını hazırlayan 1821
isyanı, buradaki Türklerin
toptan katline dönüştü ve
tüm Balkan ülkelerine
model oldu. İleriki yıllarda
yaşanan, 1897 Osmanlı-
Yunan savaşı, 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı, 1912-
1913 Balkan Savaşları ve
1914-1918 Birinci Dünya
Savaşı, 1919-1922 Anado-
lu'yu işgal teşebbüsüyle Yu-
nanlılar ve Balkan
Devletçikleri bölgenin yer-
leşik halkı olan Türk ve
Müslümanlara karşı etnik te-
mizlik uygulamak için her
fırsatı kullanmışlardır.
Yunanistan Mora’da ilk ku-
rulduğunda 50.000

Türk/Müs-
lüman ahaliyi, geride hiç bir
şey bırakmaksızın  katlet-
miş, bir yandan topraklarını
genişletmeye çalışırken, öte
yandan sınırları içinde kalan
bölge halklarına karşı etnik
temizliği hayata geçirmek
için çeşitli baskılar yaparak
onları göçe zorlamış, göç et-
meyenleri de katletmiştir.
Arnavutların yaşadığı bölge-
lere, Yunan, Ulah ve Ro-
manları (Çingeneleri)
getirerek demografik yapıyı
değiştirmiş, Arnavut dilini
yasaklayarak, Ortodoks Ar-
navutları milli kimliklerin-
den soyutlamış ve
Yunanlılaştırmıştır... Ça-
merya’daki nüfus dengesini
değiştirmek ve asimile
etmek için Arnavutların
yoğun olduğu bölgelere
Yunan, Ulah ve Çingeneleri
yerleştirdiler. Arnavutçayı
yasakladılar ve yerleşim
yerlerinin adlarını Yunanca
yaptılar. Yetmedi mülklere
el koydular, camileri kapat-
tılar. O da yetmedi keyfi tu-
tuklamalara, sürgün ve
sınırdışı etmelere giriştiler.
1923 Türk-Yunan mübade-
lesinde çok sayıda Çamer-
yalı Arnavut Türkiye’ye
gelmesine rağmen, kalanlar
ise yıllarca devam eden
baskı ve zulümlere maruz
kaldılar. Yunan polisi, işi
1941’de Çameryalı Arnavut
lider Davut Hoca’yı şehit et-
meye kadar vardırdı.(3)
1913 yılında Yüzbaşı Deli
Janaqi tarafından, Çam Ar-
navutlarının ileri gelenlerin-
den 72 kişi Paramithi’de,
diğer bölgelerde ise yüzler-
cesi öldürüldü.
Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra, sadece Çamerya’da
yapılan toprak reformuyla
Çam Arnavutlarının toprak-
larına el kondu. Bu toprak
reformu Yunanlılara uygu-
lanmadı.
27 Haziran 1944� te Çam
Arnavutları’nın yüzde
on’unun yok edildiği  SOY-
KIRIM Mart 1945’e kadar
devam etmiş, bu dönemde
sivil 3 bin 245 kişi katledil-
miş olup bunların 2 bin
900’ü genç ve yaşlı erkek,
215’i kadın, 95’i çocuktur, 3
yaşından küçük 32 bebek öl-
dürülmüş, 75 kadın kaçırıl-
mış, 750 kadına tecavüz
edilmiş, 68 köy yakılmış ve
yıkılmış, 5 bin 800 ev yerle
bir edilmiş, 68 ibadethane
tahrip edilmiştir.
25 bin Çam Arnavut’u
Alman işgal kuvvetleriyle
işbirliği yaptığı bahanesiyle
Arnavutluk’a göçe zorlan-
mıştır. Filat ve Paramithi’de
2 binin üzerinde kadın,
çocuk ve yaşlı öldürülmüş,
Çam’ların mallarına el ko-
nulmuştur. Bu insanların
hak ve hukuku bugüne
kadar hiç bir yerde konu ol-
mamış, hep geçiştirilmiştir.
Her yıl asılsız iftiralarla
“gerçekte olmayan soykırım
anma” programları yapar-
ken, özellikle medeni geçi-
nen Batı Dünyası Türk ve
Müslümanlara yapılan ger-
çek soykırımları görmezden
gelmektedir. Bu vesileyle
soykırımcı Yunanistan’ı kı-
nıyor, hayatını kaybeden
ÇAMERYA ARNAVUT-
LARI’nı rahmetle anıyorum.

Süheyl ÇOBANOĞLU
RUBASAM Bşk.V.

K A Y N A K
.................................:
(1)    Çamerya Soykırımı,
Berna Türkdoğan Uysal,
Sayfa 74
(2)
http://www.arnavut.com/ca-
merya-ve-camerya-soyki-
rimi/
(3)
https://www.yeniakit.com.tr/
yazarlar/ayhan-demir/yuna-
nin-camerya-soykirimi-
19922.html

ÇAMERYA 
SOYKIRIMI

Süheyl ÇOBANOĞLU

Küresel iklim, atmosfer (hava küre), hidrosfer (su küre), buz küre, litosfer (taş küre) ve biyosfer
(yaşam küre) olarak adlandırılan başlıca beş bileşeni bulunan ve bu bileşenler arasındaki karşılıklı
etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir ve kısaca iklim sistemi olarak da adlandırılır

İklim değişikliğinin bilimsel 
temelleri ve Türkiye’ye etkileri

Küresel iklim yaklaşık
4.6 milyar yıl yaşın-
daki Yerküre’nin

oluşumundan günümüze
değin, tüm alan ve zaman
ölçeklerinde önemli deği-
şiklikler ve değişimler gös-
termiştir. Bu değişiklikler
sırasında, Dünya’nın ve
oluşmaya başladığı ilk za-
manlardan beri Anado-
lu’nun fiziki coğrafyasında
(yeryüzü şekilleri, hava ve
iklimi, toprak ve bitki ör-
tüsü, yüzey ve yeraltı su-
ları, akarsu ve gölleri,
buzulları, ekosistem ,
biyom ve biyolojik çeşitli-
liği, vb.) çok önemli ve
büyük değişiklikler gerçek-
leşmiştir.
Küresel iklim, atmosfer
(hava küre), hidrosfer (su
küre), buz küre, litosfer (taş
küre) ve biyosfer (yaşam
küre) olarak adlandırılan
başlıca beş bileşeni bulunan
ve bu bileşenler arasındaki
karşılıklı etkileşimleri de
içeren çok karmaşık bir sis-
temdir ve kısaca iklim sis-
temi olarak da adlandırılır.
Bu kapsamda, iklimin
kendi doğal değişkenliği-
nin dışındaki değişikliklere
yol açan dış zorlamalar ve
etmenler, iklim sisteminin
alt sistemleri ile etkileşim
içinde bulunan ve onlardan
etkilenen değişiklikleri, ör-
neğin Yerküre’nin katı ka-
buğundaki levha
hareketleri ve volkanik
püskürmeler, Güneş etkin-
liklerindeki değişimler ve
Yerküre – Güneş arasındaki
astronomik ilişkilerdeki
değişiklikler gibi doğal
olaylar ile asıl olarak sanayi
devrimiyle birlikte atmosfe-
rin bileşimindeki antropo-
jen (fosil yakıt kullanımı,
ormanların yok edilmesi,
vb. gibi insan etkinlikleri)
değişiklikleri içerir.
Sera gazlarının atmosfer-
deki birikimlerinin çeşitli
insan etkinlikleri nedeniyle
sanayi devriminden beri
hızla artması sonucunda
kuvvetlenen sera etkisinin
en önemli sonucu, Yer-
küre’nin enerji dengesi üze-
rinde ek bir pozitif
ışınımsal zorlama oluştura-
rak, dünya ikliminin daha
sıcak ve daha değişken ol-
masını sağlamasıdır.

BİRİKİMLER

Atmosferdeki birikimleri
(konsantrasyon) değişken,
pek çok insan etkinliğinden
etkilenen ve doğal sera et-
kisi düzeneğinin çalışma-
sından sorumlu olan
başlıca doğal sera gazları,
karbondioksit (CO2), su
buharı (H2O), diazot mo-
noksit (N2O), metan (CH4)
ve ozon (O3) ile insan
ürünü (yapay) klorofloro-
karbonlar (CFC’ler), hidro-
florokarbonlar (HFC’ler),
perfloroka rbonlar
(PFC’ler) ve bunların çok
çeşitli türevlerini içerir.
Şekil 1, Güneş’ten atmosfe-
rin üst sınırına ulaşan
(gelen, G) kısa dalga boylu
radyasyondan (KDBR) ve
yeryüzünden
salınan(giden, G) uzun
dalga boylu radyasyon-
dan(UDBR), aerosoller, bu-
lutlar, ozon katmanı, sera

gazları ve iri aerosollerin
iklim sistemi ile olan etkile-
şimleri ve ışınımsal zorla-
malarına, yeryüzündeki ve
atmosferdeki enerji akıla-
rından yeryüzündeki al-
bedo3 ve vejetasyon
değişikliklerine kadar çok
geniş bir perspektifte iklim
değişikliğinin ana yönlen-
diricilerinin ve nedenleri-
nin çizimsel bir bireşimini
göstermektedir.
GKDB Güneş radyasyonu4
(ışınım) ve GUDB yer ışı-
nımı arasındaki ışınımsal
denge, küresel ölçekte bir-
çok iklim yönlendiricisi
(sürücüler)  tarafından  et-
kilenmektedir. Güneş   akısı
çıktılarındaki  doğal   salı-
nımlar  (Güneş döngüleri),
GKDB  Güneş  ışınımı de
olabilmektedir. Fosil yakıt-
ların  yakılması,  sanayi  sü-
reçleri,  arazi  kullanımı
değişiklikleri ğerindeki  ya
da şiddetindeki   salınımlar
yoluyla   Yerküre’nin
enerji dengesinde değişik-
liklere neden ve  ormansız-
laşma vb.  insan
etkinlikleri, havadaki ozon
ve aerosol5 tutarlarındaki
değişikliklerle sonuçlanan
atmosferdeki  kimyasal
tepkimelerle bağlantılı  gaz
ve  aerosol  emisyonlarını
değiştirmektedir. Atmosfer-
deki O3 (Ozon) ve aerosol
parçacıkları,  GKDB Güneş
ışınımını emerek, saçarak
ve yansıtarak   enerji   den-
gesini   değiştirmektedir.
Bazı  aerosol türleri, bulut
yoğunlaşma (yoğuşma) çe-
kirdeği olarak   görev   ya-
parak,   bulut   (su)
damlacıklarının özellikle-
rini değiştirerek ya da bo-
zarak olasılıkla yağış
oluşumunu  ve   karakteris-
tiklerini  etkileyebilmekte-
dir (Şekil 1). Bulutların
KDBR ve UDBR ile olan et-
kileşimleri etkili ya da kuv-
vetli olduğu için de, bulut
özelliklerindeki küçük  de-
ğişiklikler bile iklim siste-
minin ışınım ya  da enerji
bütçesi açısından önemli
sonuçlar doğurabilmekte-
dir.

DOĞAL 
NEDENLERİ

Bugünkü bilgilerimize
göre, küresel iklim, Yerkü-
re’nin 4.6 milyar yıllık jeo-
lojik tarihinin
başlangıcından beri tüm
alan ve zaman ölçeklerinde
değişme eğiliminde olmuş-
tur .Yıllık ortalama yüzey
sıcaklıklarının kutup
(polar) (Türkeş, 2013a).
İklim milyonlarca yıl bo-
yunca olmuştur (Türkeş,
2013a). İklim milyonlarca
yıl boyunca bölgelerinde 10
°C’nin üzerindeki hava sı-
caklıklarıyla nitelenen çok
sıcak koşullardan, inland-
sis’lerin (buzul kalkanları-
nın ya da kıta buzullarının)
orta enlem karalarının ço-
ğunluğu geçmişteki bazı
soğuk dönemlerde Yer-
küre’nin tümünü kapladığı
buzul devirlerinde ya da
çağlarındaki iklimleri ara-
sında salınım göstermiştir.
Bazı varsayımlara göre, yü-

zeyi buzla kaplanmıştır.

KÜRESEL ISINMA

Atmosferdeki insan kay-
naklı sera gazı birikimle-
rinde sanayi devriminden
beri gözlenen artış sürmek-
tedir. Özellikle atmosfer-
deki birikiminin
büyüklüğü, artış hızı, 50-
200 yıl arasında değişen
yaşam süresi ve GUDB kı-
zılötesi yer ışınımının
büyük bölümünü emme
özelliğidikkate alındığında,
CO2’nin önemi daha iyi an-
laşılır.
Yerküre atmosferindeki
CO2 birikimi çok hızlı bir
biçimde artmaktadır. Aylık
ortalama CO2 zaman dizi-
leri incelendiğinde, sanayi
öncesinde yaklaşık 280
ppmv(milyon hacimde bir
molekül ya da milyonda bir
parçacık) ve atmosferdeki
yıllı ppmv’ye ulaşmıştır
(Türkeş, 2013b ve 2018)  At-
mosferdeki CO2 birikimi-
nin günümüzdeki düzeyi,
ortalama CO2 birikimi,
2012’de1958 yılında yakla-
şık 315 ppmv olan yaklaşık
394 ppmv ve Mayıs 2018’de
411 geçmiş yaklaşık 700 bin
yıllık kayıttaki doğal CO2
birikimi değişimlerinin
(yaklaşık 180-300 ppmv
arasında değişmiş) çok üze-
rindedir. 
Sera gazı birikimlerindeki
bu artışlar, Yerküre’nin
GUDB kızılötesi ışınım yo-
luyla soğuma etkinliğini
zayıflatarak, onu daha fazla
ısıtma eğilimindeki bir po-
zitif ışınımsal zorlamanın
oluşmasını sağlar. Bu yüz-
den, Yerküre/atmosfer
ortak sisteminin enerji den-
gesine yapılan pozitif katkı,
kuvvetlenen sera etkisi ola-
rak adlandırılır.
Küresel ısınma, sanayi dev-
riminden beri, özellikle
fosil yakıtların yakılması,
ormansızlaşma, tarımsal et-
kinlikler ve sanayi süreçleri
gibi çeşitli insan etkinlikleri
ile atmosfere salınan sera
gazlarının atmosferdeki bi-
rikimlerindeki hızlı artışa
bağlı olarak, şehirleşmenin
de katkısıyla doğal sera et-
kisinin kuvvetlenmesi so-
nucunda, yeryüzünde ve
atmosferin alt katmanla-
rında saptanan sıcaklık ar-
tışı şeklinde tanımlanabilir.
Şekil 2: Yıllık ortalama
yüzey sıcaklıklarında 1901-
2012 dönemi için hesapla-
nan doğrusal eğilim
oranlarına göre gözlenen
değişikliklerinin alansal da-
ğılışı (IPCC, 2013)

İKLİM 
OYNAMALARI

Sera gazlarının atmosfer-
deki birikimlerinin çeşitli
insan etkinlikleri nedeniyle
sanayi devriminden beri
hızla artması sonucunda
kuvvetlenen sera etkisinin
en önemli sonucu, Yer-
küre’nin enerji dengesi üze-
rinde ek bir pozitif
ışınımsal zorlama oluştura-
rak, dünya ikliminin daha
sıcak bazı bölgelerde daha
kurak ve daha değişken ol-

masını sağlamasıdır. İster-
küresel isterse bölgesel öl-
çekte olsun, iklim
değişikliği aşırı hava ve
iklim olaylarının sıklığında,
şiddetinde, alansal dağılı-
şında, uzunluğunda ve
zamanlamasında değişik-
likler oluşmasına neden ol-
maktadır. Örneğin yağış,
küresel ölçekte 1900–2012
döneminde alansal ve za-
mansal olarak yüksek bir
değişkenlik göstermiş ve
yağış tutarlarında bölgesel
ölçekte kuraklaşma ve artış
eğilimleri gözlenmiştir .
Kuzey ve Güney Ame-
rika’nın doğu bölümleri,
Kuzey Avrupa ve Asya’nın
orta bölgeleri ile kuzeyinde
kaydedilen yağış tutarla-
rında önemli artış eğilimleri
gözlenirken, önemli kurak-
laşma ya da azalış eğilim-
leri ise Sahel, Türkiye’yi de
içeren Akdeniz havzası,
Güney Asya’nın bir bö-
lümü ile Afrika’nın güne-
yinde etkili olmuştur
(IPCC, 2013; Türkeş, 2012a
ve 2012b, 2013b). Ayrıca,
dünyanın birçok bölgesi ve

Türkiye’deki şiddetli yağış
olaylarında(aşırı yüksek ve
aşırı düşük yağışlar, vb.) ve
ortalama aşırı yüksek ve
aşırı düşük yağışlar, vb.) ve
ortalama(hava sıcaklıkla-
rında da önemli artışlar
gözlenmiştir.

GÖZLENEN 
DEĞİŞMELER

Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü’nün(MGM) klimato-
loji ve meteoroloji
istasyonlarında1950-2010
döneminde kaydedilen
aylık ortalama, aylık orta-
lama maksimum (en yük-
sek) ve aylık ortalama
minimum (en düşük) hava
sıcaklığı verilerinin (°C) ile
aylık toplam yağışın (mm
ya da yağış ve hava sıcak-
lığı dizilerindeki uzun sü-
reli kg/m2) istatistiksel ve
klimatolojik zaman dizisi
çözümlemelerinin sonuç-
ları kullanılarak, Türki-
ye’deki eğilimler ve
değişimler incelendi (Tür-
keş, 2013b). 
İstasyon verilerindeki eği-
limleri belirlemek amacıyla,
uzun süreli zaman dizile-
rine Mann-Kendall (M-K)
sıra ilişki katsayısı yöntemi
uygulandı (Sneyers, 1990;
Türkeş ve ark., 2002). Veri-
lerin türdeşliği, sürekliliği,
aylık eksik verilerin o istas-
yondaki toplam veri-
nin%5’ini aşmaması vb.
koşullar ve kurallar dikkate
alınarak (Türkeş, 1996,
1998, 1999), aylık ortalama
hava sıcaklığı ve toplam
yağış eğilimlerinin istatis-
tiksel çözümlemesi ve an-
lamlılık sınaması için 138
istasyonun verileri kulla-
nıldı. 
Ortalama maksimum ve or-
talama minimum hava sı-
caklığı dizilerindeki
eğilimlerinin belirlenmesi
içinse, ayrıntılı türdeşlik ve
rastgelelik çözümlemeleri
sonucunda Türkeş ve ark.
(2002) tarafından belirlenen
Türkiye’deki en uzun sı-
caklık gözlemlerine sahip
70 istasyonun zaman dizi-
leri kullanıldı. Analizler

tüm verilerin mevsimlik ve
yıllık dizileri için yapılma-
sına karşın, burada orta-
lama hava sıcaklığı ve yağış
toplamları için yıllık ve
mevsimlik M-K sonuçları,
ortalama maksimum ve or-
talama minimum hava sı-
caklıkları içinse yalnız yıllık
M-K sonuçları verildi.

SONUÇ

İklim değişikliği günü-
müzde üzerinde en çok du-
rulan, en çok bilimsel
araştırma yapılan ve hükü-
metler arası düzeyde en
çok tartışılan küresel değiş
ve insan sağlığı üzerinde
hem olumlu hem de olum-
suziklik konularının ba-
şında gelmektedir.
Öngörülen iklim değişiklik-
leri, su kaynakları, tarım,
doğal ekosistemler etkilere
sahiptir. İklimdeki değişik-
likler büyüdükçe olumsuz
etkilerin egemenliği de
artar.
Sosyoekonomik sektörler
(ör. tarım gelişimi ve refahı
için çok yaşamsal olan

insan sağlığı, ormancılık,
balıkçılık, su kaynakları ve
insan yerleşmeleri, vb.),
kara ve su ekosis değişik-
liklerinin büyüklük ve hız-
larına karşı da oldukça
temleri ile insanoğlunun
hava ve iklim aşırılıkları ve
afetleri ile iklimsel değiş-
kenlikteki değişiklikler
kadar, iklim duyarlıdır. 
Türkiye’nin Akdeniz kıyı
kuşağı ve Toroslar dışında-
genel olarak bugünkü iklim
koşulları altında zaten az
yağışlı, çok sıcak ve kuru
bir sıcak dönemin (ilkbahar
sonundan sonbahar orta-
sına kadar etkili olan yaz
kuraklığı) yaşandığı, mev-
simlik ve yıllar arası yağış
değişkenliğinin, dolayısıyla
kuraklık olasılıklarının da
yüksek olduğu güney ve
orta-güney bölgeleri, gele-
cekte daha sıcak ve kuru
bir iklime sahip olacaktır. 
Tüm bu sonuçlar ayrıca,
Türkiye’nin gelecek insan
çok açık ve etkilenebilirlik
düzeyinin çok yüksek ol-
duğunu da açık bir biçimde
ortaya koymaktadır. 
İklim etmenleri ve bitki ör-
tüsü dikkate alındığında,
Türkiye’deki çölleşmeye
eğilimli kurak araziler, ka-
rasal iç ve doğu bölgeleri-
nin önemli bir bölümünü
ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesini içerir. Akdeniz ve
Ege bölgelerinin geniş bir
bölümü ise, yüksek ve par-
çalı yeryüzü şekilleri, tarım
arazilerinin yaklaşık son 40
yıldaki tarım dışı ve sürdü-
rülebilir olmayan kulla-
nımı, kentsel ve turizm
getirisi yüksek olan tarım
ve orman arazilerinin tarım
ve orman rejimi dışına çıka-
rılmasına yönelik girişimler
ve yasal düzenlemeler, sa-
nayi, turizm ve orman yan-
gınları gibi iyi bilinen öteki
doğal ve insan kaynaklı et-
menler dikkate alındığında,
gelecekte çölleşme süreçle-
rinden daha fazla etkilene-
bilecek yarı nemli alanlar
olarak kabul edilmelidir.
Kaynak : Prof.Dr.Murat
TÜRKEŞ

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Balkanlar'da pandemi 
tedbirleri geri döndü
Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey
Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak. Sırbistan'da
şehirlerarası ve şehir içi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs
(Kovid-19) vakaları-
nın son dönemde

tekrar artmaya başladığı
Balkanlar'da, bazı ülkeler
salgının yayılmasını önle-
mek amacıyla bazı tedbirle-
ri yeniden getirdi.
Hırvatistan İçişleri Bakanı
Davor Bozinovic, yaptığı
açıklamada, bölge ülkeleri
Bosna Hersek, Sırbistan,
Kosova ve Kuzey
Makedonya'dan gelecekle-
re 14 günlük zorunlu
karantina uygulanacağını
duyurdu. Bozinovic, karan-

tina uygulamasının
Hırvatistan'dan transit
geçecekler için geçerli
olmadığını ifade etti.
Hırvatistan'da vaka sayısı
son 24 saatte 22 artarak 2
bin 388'e yükselirken, can
kaybı ise 107 olarak açık-
landı. Sırbistan'da son 24
saatte 143 yeni vaka tespit
edilirken, toplam vaka sayı-
sı 13 bin 235, can kaybı ise
263 oldu. Ülkede günlük
vaka sayılarının yeniden
artması üzerine şehirler
arası ve şehir içi ulaşım
araçlarında maske takma
zorunluluğu getirildi.
Sırbistan'ın Sancak bölge-
sindeki Novi Pazar

Hastanesi Müdürü Meho
Mahmutovic, 20 doktor ve
40'a yakın hemşirenin
Kovid-19'a yakalandığını
duyurdu. Bu arada, Sancak
bölgesindeki Boşnak Ulusal
Konseyi (BNV) Başkanı
Jasmina Curic, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a gönder-
diği mektupta, Sancak için
acil sağlık çalışanı talebinde
bulundu. Başta Yeni Pazar
şehri olmak üzere Sancak
bölgesinin son günlerde
mücadelede büyük sorun-
lar yaşadığını aktaran
Curic, özellikle son 10 gün-
dür bölgedeki durumun
çok ciddi olduğuna dikkati

çekti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a daha önce bölge-
ye yaptığı yardımlar için
teşekkür eden
Curic, "Yardıma muhtaçlara
her daim yardım eli uzattı-
ğınızı göz önünde bulun-
durarak, sizden bir kez
daha Sancak'a acil yardım
talep ediyorum. Şu an en
fazla ihtiyacımız olan sağlık
çalışanı desteğidir." ifadele-
rini kullandı. Bölge ülkele-
rinden Bosna Hersek'te de
son 24 saatte 88 yeni vaka
tespit edilirken, uzun bir
süre aktif vakanın olmadığı
Karadağ'da 5, Slovenya'da
ise 7 yeni vaka görüldü.
(AA)

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’da 70 yıllık ara-
dan sonra ilk kez

hatim merasimi yapıldı.
Başkentteki tek cami olan
Banya Başı Camisi’nin
arkasındaki parkta düzen-
lenen merasimde, Kur'an-ı
Kerim’i hatmeden 17
öğrenci sureler okudu.
Kur'an kursuna devam
eden 4-12 yaşlarındaki 22
öğrenci de dualar okuyup
şarkılar, şiirler söyledi ve
hazırladıkları skeçleri sah-
neledi.
Bulgaristan Müslümanları
Diyaneti Sofya Bölge
Müftüsü Mustafa İzbiştali,
70 yıldan bu yana ilk kez
böylesi bir hatim etkinliği
düzenlenmesinden mutlu-
luk duyduğunu söyledi.
Sofya Bölge Müftülüğüne
bağlı kursun 9 yıl önce
açıldığını anımsatan
İzbiştali, "Biz daha başın-
dan beri böylesi bir günü,
böylesi bir kutlamayı hayal
etmiştik. Allah'a şükür ki
bu yıl yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgını ve başka

engellere rağmen 53 öğren-
cimiz kursa devam etti ve
onlardan 13 çocuğumuz
Kur'an’ı hatmedebildi.
Bugün onların başarılarını
kutluyoruz. Bundan dolayı
çok mutluyuz." dedi.
İzbiştali, geçen yıl Kur'an
kursuna 27 öğrencinin
katıldığına, bu yıl sayının
53’e çıktığına işaret ederek,
"Bu da gösteriyor ki
Sofya’daki çocukların müf-
tülüğümüzün sunduğu
Kur'an kurslarına ilgisi
artıyor.” diye konuştu.

‘SALGINA RAĞ-
MEN’

Sofya Bölge Müftülüğünde
üç yıldır Kur'an eğitmenli-
ği yapan Fatme Rahim
Hatip, salgın ortamında
eğitimi çevrim içi yapmak
zorunda kaldıklarını belirt-
ti. İlk yılında 7, ikinci yılın-
da 27 ve bu yıl da 53
öğrencisi olduğunu anla-
tan Hatip, şöyle konuştu:
"Her cumartesi ders görü-
yoruz. Dört grubumuz var.
Kurslarımız korona virüs
salgınından etkilendi.
Ülkede 13 Mart’ta salgınla
ilgili olağanüstü hal
(OHAL) ilan edildi. Biz de
o günden bu yana Kur'an
kursumuza internet üze-
rinden kesintisiz olarak

devam ettik. Derslerimiz
cumartesi ve pazar günleri
de oldu. Her şeye rağmen
salgın ortamında dersleri-
miz çok verimli geçti."
Salgın ortamında geçen
kurs eğitiminde çocukların
özellikle yüz yüze sosyal
ilişkilere özlem duyduğu-
na dikkati çeken Hatip,
"Çocuklarımız ‘Fatma
Hanım size dokunamıyo-
ruz, size sarılamıyoruz’
diye özlemlerini dile getiri-
yordu. İnşallah en yakın
zamanda onlara kavuşur
sarılırım, böylece dersleri-
mize devam ederiz." şek-
linde konuştu. Hatim töre-
nine Bulgaristan
Müslümanları Diyaneti
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Aliş Haci, Yüksek İslam
Şurası Başkanı Vedat
Ahmet, Bulgaristan’daki
Dini Topluluklar Birliği
Başkanı Birali Birali,
Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği Sosyal İşler
Müşaviri Mehmet Genç ve
diğer yetkililer katıldı.
Etkinliğin sonunda
Kur'an’ı hatmeden ve
merasimde yer alan öğren-
cilere hediyeler verildi.

Sofya'da 70 yıl sonra ilk kez
hatim merasimi düzenlendi

Y.E.E’den Saraybosna’da 4 Türkçe kursu müjdesi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna Yunus
Emre Enstitüsü,
Türkçe öğretim çalış-

malarına yeni tip korona
virüs salgını sürecinde ara
vermeden online devam
ederken, yaz döneminde
4 yeni Türkçe kursu aça-
cağını duyurdu.
Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü

Mehmet Akif Yaman, sal-
gın sürecinden çok fazla
etkilenmediklerine işaret
ederek, "Öğrencilerimizin
tamamına yakını çevrim
içi dersler aracılığıyla
derslerine devam etti. Şu
anda da sosyal mesafe
kuralına ve hijyene dikkat
ederek fiziki ortamda
öğrencilerimizin sınavları-
nı gerçekleştiriyoruz"
dedi. Açılacak yeni kurs-
ların "Standart Türkçe",

"Çevrimiçi Türkçe",
"Tanıtım ve Turizm
Türkçesi" ve "Dil Bilgisi
Türkçesi" olduğunu belir-
ten Yaman, "Derslerimiz
fiziki ortamda gerçekleşti-
rilecek ve haftada 3 gün 9
saat yoğunlaştırılmış ola-
rak verilecek" diye konuş-
tu. Yaman, çevrim içi açı-
lan kursların ise YEE'nin
bulunduğu şehirler olan
Saraybosna, Mostar ve
Fojnica'da ikamet etme-

yen öğrencilere yönelik
olduğunu söyleyerek,
Türkçe Dil Bilgisi
Kursu'nun da
Bosna Hersek'te Türkoloji
Bölümü okuyan öğrenci-
ler için açılacağını ifade
etti. Yaman, kurslara katı-
lan bir öğrenciye Türk
Hava Yolları'ndan (THY)
İstanbul'a gidiş-dönüş
uçak bileti hediye edilece-
ğini sözlerine ekledi.
(AA)

Damla Selin TOMRU

ZITLIKLARI 
AYRIŞTIRMAK MI 

KAYNAŞTIRMAK MI?

İlk doğduğumuz zamanlarda nasıl
da sevgiyle ve cesurca bakıyoruz
her şeye. Büyük bir merak ver

heyecanla yeni deneyimlere atılıyo-
ruz. Çoğu zaman büyükler ne kadar
korkusuz olduğumuzu konuşuyor,
buna şaşırıyorlar. Sonra korkuları
öğreniyoruz, evet bilimsel olarak
korkular öğrenilen durumlar.
Annemiz kedilerden uzak duruyor
diye kedilerden korkar oluyoruz,
babamız amiri karşısında susuyor
diye biz de susmayı seçiyoruz. Tıpkı
korkular gibi karşılaştırmayı da öğre-
niyoruz, belki masum bir şakayla
başlıyor belki de “Söyle bakalım
anneni mi daha çok seviyorsun yoksa
babanı mı?” sorusuyla. Ama ne olur-
sa oluyor, bir şeyleri başka şeylere
yeğ tutmayı öğreniyoruz. Ve karşı-
laştırmalar bizi kutuplar arasında
seçim yapmaya zorluyor. Bu daha
güzel, bu daha doğru, bu daha haklı
derken fark etmeden birilerini çirkin,
bir şeyleri
yanlış, bazılarını da haksız eyliyoruz.
Hep bir şeylerin diğerlerinden daha
üstün olması gerektiğine inanıyoruz.
Peki ama neden? Bizim birinden
daha iyi şartlara sahip olmamız
bizim mükemmele daha yakın oldu-
ğumuzu mu gösterir? Yoksa birile-
rinden daha iyi olmak adına herkesin
eşit olabileceği bir düzenden uzak-
laştığımızı mı?

KITALAR ARASI FARK

Dünyanın bir ucunda insanlar, altın
kaplı yiyecekleri yemek için binlerce
dolar öderken, bir başka kıtada
insanlar aç ve susuzlar. Oysa altın
kaplı yiyeceğin maliyetiyle bir köye
su götürülmesi, aylarca yetecek yiye-
ceğe sahip olmaları mümkün…

Dünya dualite enerjisine dayalıdır.
Yani kutuplar vardır, iki farklı uç ve
bu iki ucun arasındaki tonlar arasın-
da seçim yapar dururuz. Ancak
kutupların asıl nedeni birini diğerine
üstün tutmak değil, aslında her bir
parçanın ne denli değerli olduğunu
idrak etmektir. Karanlığı aydınlık
olmadan, aydınlığı da karanlık olma-
dan tanımlamak mümkün değildir.
İyiyi kötüyle, doğruyu yanlışla fark
edebilir insan. Belki de zıtlar, seçim-
ler, yeğ tutmalar için değil, bir olma-
yı hatırlatmak için vardır. Ve kişi
dengeyi bulduğunda tüm engeller
kendiliğinden ortadan kalkar.
Mevlana hazretleri, nefsini terbiye
ederken istediği şeyin tam tersini
yaparmış. Yalnız kalmak istediğinde
kalabalıklara karışır, tuzlu istediğin-
de tatlı yermiş derler. Belki de insan
farklı kutupları kabul ettikçe, onların
önemini idrak ettikçe insan-ı kamil
olma yolunda pirinç boyu yol alabi-
lecek. Yaradan’ımızın bilinen 99
ismi vardı, bunlarda bir olma anla-
mındaki hariç, bir yarısı olumlu,
diğer yarısı ise olumsuzdur. Ve bu
iki grup birleşince BİR olma hali
gerçekleşir. 
Tıpkı gece ve gündüz gibi zıtlıklar
vazgeçilmezdir, ancak esas olan bir
kutuptan diğer kutba geçiş yapmak
ya da ayrıştırmak yerine ortaya gel-
mektir. Birleştirmek, dengelemek-
tir… Bunun için de insan önce ken-
dinden başlamalı, kendini ne çok
övmeli ne de çok yermeli, iyisiyle
kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla kabul
edip, hayatına yön vermeli. Aynı şey
anlarımız için de geçerli. En güzel
günümüz de, en kötü günümüz de
geçici, o nedenle en güzel anın geçici
olduğunu bilerek tadını çıkarmalı, en
kötü günümüzde de umuda sımsıkı
sarılmalı. Ne çok sevinip, kibre
yenik düşmeli, ne de çok üzülüp ken-
dini hapsetmeli. İletişim için her
zaman damla@kimimila.com adresi-
ne yorum ve sorularınızı gönderebi-
lirsiniz.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
Esra BALKAN

KARAVAN 
TATİLCİLERİN 

YENİ GÖZDESİ

Korona salgınından sonra tatil
alışkanlıkları da değişti ve
pek çok tatilci otel veya apart

zihniyetin den çıkıp ailesi ve sevdik-
leri ile birlikte karavanlarını dizayn
ettirmeye başladı kıymetli takipçileri-
miz. İzole ve sosyal mesafeye önem
veren pek çok kişi tatil ve konaklama
tercihini karavandan yana kullanıyor.
Karavan üreticileri en yoğun dönemi
yaşadıklarını dile getirirken, siparişle-
ri yetiştirmek için yoğun mesai saat-
leri içerisinde olduklarını belirtiyor-
lar. Salgın dönemi ile karavan da tatil
yapmanın daha hijyenik ve ekonomik
olduğunu söyleyen üreticiler yeni tip
korona- virüsü sonrasında karavanla-
rın daha da kıymet kazandığını söyle-
yebiliriz diyorlar. Karavanını ev kon-
forun da dizayn ettiren pek çok kişi
tatil programlarımı çoktan yapmaya
başladılar...

KONFORLU 
İÇ DİZAYNLAR

Karavanlı tatil hayallerini gerçekleş-
tirmek isteyen tatilciler panelvanları-
nı dizayn ettirmek için üreticiler de
sıra bekliyorlar. Üreticiler karavanlar
için en büyük problemin ÖTV oldu-
ğunu dile getirirken, 5 yaşından
büyük araçlar üzerinde işlem yapıl-
masını öneriyor. Karavan iç dizayn
maliyetleri elbette kişisel tercihlere
bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
Fiyatlandırmalarda bu şekil de tam
olarak belirlenebiliyor. İthal malze-
meler ile bir dizayn yaptırmayı düşü-
nüyor iseniz 90.000 TL 'den başlayan
rakamlar söz konusu... Karavanım da
tüm özellikler olsun diyorsanız;
güneş enerjisi, duvar sistemi, ortam
ısıtması dahil bir araç için 100.000 -
110.000 TL gibi bir rakam ödemeniz
gerekiyor. Panelvanınızı istediğiniz
şekil de donanımlı ve konforlu hale
getirmeniz mümkün, son teknoloji
aksamlar kullanılarak üretilen kara-
vanlar da bir çok detay mevcut.
Kullanılan mobilyalar ve beyaz eşya-
lar ile küçük alanlarda mucize tasa-
rımlar ortaya çıkıyor. Masalsı tatillere
eşlik edecek olan bu tarz karavanlara
sahip olmayı hepimiz isteriz eminim.
Bu tarz bir araca sahip olmak şartlara
bakılırsa çok zor gibi de görünmüyor.
Umarım her isteyen bu tarz bir kara-
vana sahip olur.

KARAVAN KAMP 
TESİSLERİ

Karavanınız ile bir çok kamp tesisin
de konaklama imkanı bulabilirsiniz.
Kamp ve karavan tesislerinde: WC,
duşlar, lavabolar. Sıcak ve soğuk su,
mutfak (karavan ve çadır alanlarında
ayrı ayrı), jetonlu çamaşır makinesi,
ütü ve ütü masası, araç atık boşaltma
ve kaset boşaltma üniteleri, su muslu-
ğu ve elektrik panosu (her araç için
bir priz 16 A.) ve elektrik sayacı
bulunuyor artı kablosuz internet, tele-
fon ve fax hizmetleri ile sosyal tesis,
çocuk oyun parkı, dere kenarı dinlen-
me terası, 24 saat güvenlik görevlileri
ile güvenlik endişesi yaşamadan din-
lenme imkanı sağlayan kamp yerleri
paratoner ile yıldırım tehlikesine
karşı da korunuyor.Misafirlerinin
rahatı için hemen hemen her detayı
düşünen tesis sahipleri yaz sezonu-
nun başlamasıyla yeni tatilcileri farklı
kampanyalarla davet ediyor.

SON KONTROLLERİNİZİ
YAPIN

Çadır alanı ve karavan park yerlerini
ziyaret edip genel ihtiyaçlarınızı kar-
şılayıp daha farklı yerler keşfetmek
için yola çıkmaya hazır hale gelme-
den önce son kontrollerinizi yapma-
nızı tavsiye ederim :)
Hepinize gelen her yeni günün kara-
vanlı tatil tadın da olmasını temenni
ediyorum çok kıymetli okuyucuları-
mız, muhabettle.
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TİKA’dan Podgoritsa Diş Sağlığı
Polikliniği’ne donanım yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan Karadağ Klinik Mer-
kezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulunuldu

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Toplam 80 personeli bulu-
nan Karadağ Klinik Mer-
kezi bünyesindeki diş

sağlığı polikliniği ülkede 1989
yılından beri hizmet veriyor.
Ülke genelinde yılda ortalama
35 bin hasta kabul edilen po-
liklinikte yılda bin kadar ame-
liyat yapılırken 2 bin 500
çocuğa protez hizmeti ve 100
engelliye de diş tedavisi hiz-
meti sunuluyor. Merkezde diş-
çilerden korkan hastalara,

hiperaktif çocuklara ve engelli
hastalara yönelik özel genel
anestezi ve sedasyon altında
diş tedavisi hizmeti de verili-
yor.

HİZMET KALİTESİ

Diş sağlığı polikiniği bünye-
sinde sunulan hizmet kalitesi-
nin artırılması, yüksek
standartlarda dezenfeksiyon
ve sterilizasyon imkanlarını
sunabilmek adına poliklinik
hizmetlerinde kullanılan bina-
nın ihtiyaç duyduğu büyük

onarım ve yenileme hizmeti
yakın zaman önce tamamlan-
mıştı. Hastanede kullanılan ci-
hazların çoğu ise ilk hizmet
vermeye başladığı yıllardan
kalma eski cihazlardı. Kulla-
nım ömrünün tamamlayan
tıbbi cihazların yenilenmesi ve
ihtiyaç duyulan modern cihaz-
ların temini konusunda da
TİKA tarafından destek sağ-
landı. Küresel salgına karşı
yürütülen mücadele kapsa-
mında alınan tedbirlere uyum
sağlanması amacıyla temin
edilen tıbbi cihazlar poliklinik

yetkililerine teslim edildi. Sı-
nırlı sayıda katılımcı ile dü-
zenlenen teslim esnasında Diş
Sağlığı Polikliniği Müdürü
Doç. Dr. Marija Antunoviç,
TİKA Podgoritsa Program Ko-
ordinatörü Muhammed Ünal
ve hastane görevlileri hazır
bulundu.Temin edilen modern
tıbbi cihazlar ile halka kaliteli
hizmet sunulması sağlanırken,
tıp fakültesi bünyesinde eği-
tim gören stajyerlerin uygu-
lama eğitimleri de daha etkin
bir şekilde gerçekleşmiş ola-
cak. (AA)

YTB’den KKTC’deki
soydaşlara yardım eli 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı (YTB) desteğiyle KKTC’de yeni korona virüs

salgını nedeniyle temel gıda malzemelerine
ulaşamayan soydaşlara gıda kolileri dağıtıldı

LEFKOŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB)

tarafından yeni korona virüs
(Covid-19) pandemisiyle
mücadele kapsamında baş-
latılan “Diaspora Covid-19
Destek ve İş Birliği Prog-
ramı” ile yurt dışında yaşa-
yan vatandaşlar ile soydaş
ve akraba topluluklara yar-
dım eli uzatılıyor. Program
çerçevesinde Türk STK’lar
ile soydaşların kurdukları
dernekler aracıyla salgından
dolayı mağdur olan vatan-
daşların ihtiyaçları karşıla-

nıyor. Program ile birlikte
gıda paketleri ve hijyen mal-
zemeleri hazırlanarak ihti-
yaç sahiplerine dağıtılıyor.
Bunun yanında ise salgın-
dan dolayı vakitlerini evde
geçiren yaşlı vatandaşlara
yönelik moral ziyaretleri
gerçekleştirilerek destek
olunuyor.  YTB desteğiyle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC)’de bulunan
Hala Sultan Camii Yardım-
laşma ve Gençlik Derneği
(HAY-GENÇ DER) de baş-
lattığı yardım kampanya-
sıyla ülkedeki ihtiyaç sahibi
ailelere temel gıda malze-
melerinden oluşan gıda ko-
lilerini ulaştırdı. (AA)

Bulgaristan'da
ilahiyat liseleri

hastanelere 2 bin
maske bağışladı

Bulgaristan'da ilahiyat liselerinde 3D yazıcı ile üretilen 2 bin maske,
ülkedeki çeşitli hastanelere bağışlandı. Lise yetkilileri, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Mestanlı, Şumnu ve Rusçuk kentlerinde faaliyet gösteren

ilahiyat liselerinin, 3D yazıcı ile 2 bin maske ürettiğini söyledi. Maskeler, ül-
kedeki çeşitli hastanelere gönderildi. Maskelerden 790'ı başkent Sofya’da

bulunan en büyük acil yardım hastanesi olan Pirogov'a teslim edildi.
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SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde
Ludogorets, sezonun bitimine 4
hafta kala şampiyon oldu. Ligin

namağlup lideri Ludogorets, şampi-
yonluk grubu mücadelesinde konuk
ettiği Beroe Stara Zagora'yı 2-1 mağ-
lup etti. En yakın rakibi CSKA Sofya
ile arasındaki puan farkını 14'e çıka-
ran Ludogorets, bitime 4 hafta kala
zaferini ilan etti. Ludogorets böylece,
1. Lig'e yükseldiği 2011-2012 sezo-
nundan itibaren üst üste 9'uncu kez
şampiyonluğa ulaşmış oldu. (AA)

BELGRAD/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Teniste erkekler
dünya 1 numarası
Sırp Novak

Djokovic'in yeni tip
korona virüs (Kovid-19)
testinin pozitif çıkması
üzerine Novak

Djokovic Vakfı tarafın-
dan düzenlenen Adria
Tur'un 3-4 Temmuz'da
yapılması planlanan
Bosna Hersek ayağı
iptal edildi. Vakıf tara-
fından yapılan açıkla-
mada, Bosna Hersek'te
Banja Luka ve
Saraybosna'da düzen-

lenmesi planlanan tenis
turnuvasının iptalinden
son derece üzüntü
duyulduğu ifade edile-
rek, yardım amaçlı
düzenlenen organizas-
yonun korona virüs
engeline takıldığı akta-
rıldı. Adria Tur'a katılan
tenisçilerden Bulgar

Grigor Dimitrov ve
Hırvat Borna Coric'in
korona virüse yakala-
masının ardından 33
yaşındaki Djokovic'in
de test sonucunun pozi-
tif çıktığı duyurulmuş-
tu. Djokovic, eşinin tes-
tinin pozitif, çocukları-
nın testinin ise negatif

çıktığını kaydetmişti.
13-14 Haziran'da
Sırbistan'da gerçekleşti-
rilen turun, geride kalan
hafta sonunda yapılma-
sı planlanan Hırvatistan
finali, Dimitrov'un
Kovid-19'a yakalandığı-
nı açıklamasının ardın-
dan iptal edilmişti. (AA)

Adria Tur'un Bosna Hersek ayağı iptal edildi

Ludogorets üst üste 
9. kez şampiyon oldu

SARAYBOSNA/
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Kızılay iş birliğiyle
Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da engelli,

yetim, kız ve Roman çocuklara
futbol eğitimi verilen Respekt
Futbol Okulu'nun donanımı
sağlanan antrenman salonu-
nun açılışı yapıldı.
Saraybosna'daki Merkez
Belediyesi’nin desteğiyle açı-
lan ve ücretsiz olan futbol
okulunun farklılık gözetmek-

sizin tüm çocuklara kapılarını
açmasıyla dünyada bir ilk
olduğu belirtildi. Türk
Kızılay Bosna Hersek
Delegasyon Başkanı Suat
Sokullu, burada yaptığı açıkla-
mada, Türk Kızılay olarak
okulun teknik donanımını sağ-
ladıklarına işaret ederek,
"Dünyada bir ilki temsil eden
böyle bir projede yer aldığımız
için oldukça mutluyuz." dedi.
Merkez Belediye Başkanı
Nedzad Ajnadzic de tüm fark-
lılıklara saygı duyan bu tarz

projelere her zaman destek
vereceklerini söyledi. Respekt
Futbol Kulübü Müdürü Emir
Hujdur, okulun altı yıl önce
kurulduğunu anımsatarak,
"Artık antrenman yapabilece-
ğimiz bir alanımız olması bizi
oldukça duygulandırdı" diye
konuştu.  Futbol eğitimi,
antrenman ve turnuvaların
düzenleneceği futbol okuluna
167 kişinin kayıt yaptırdığı
ifade edilirken, okulun UNI-
CEF tarafından da "Çocuk
Ödülü" aldığı kaydedildi.(AA)

Türk Kızılay, futbol 
okuluna destek verdi
Türk Kızılay iş birliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da engel-
li, yetim, kız ve Roman çocuklara futbol eğitimi verilen Respekt Futbol
Okulu'nun donanımı sağlanan antrenman salonunun açılışı yapıldı


