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Kuzey
MaKedonya 
ve seçiMler

¥ CumHurbaşkanlığı
önünde başlayan törenlere
Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı

Sefik Dzaferovic'in yanı sıra
İslam Birliği Başkanı Husein
Kavazovic, Demokratik Eylem
Partisi (SDA) Genel Başkanı

Bakir İzetbegovic, Bosna
Hersek Yüksek Temsilcisi
Valentin İnzko ve Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun

Koç da katıldı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ise töre-
ne online katılarak üzüntüleri-
ni iletti. n 8’de

1995 yılında Sırp katilleri tarafından katledilen Srebrenitsalı
8372 Boşnak’tan 9’u daha Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedildi

Sancak’ta 
türk bayrağı

dalgalandı

¥ türkıye'nın yeni tip
korona virüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle ciddi sıkın-
tıların yaşandığı ve imkan-
ların kısıtlı olduğu
Sırbistan'ın Sancak bölgesine
gönderdiği tıbbi yardım

malzemeleri Yeni Pazar
şehrine ulaştı. Başkent
Belgrad'dan TIR’larla Yeni
Pazar şehrine ulaştırılan
yardım kolileri, şehir sakin-
lerinin yardımıyla Yeni Pazar
Hastanesi’ne taşındı. n 5’te

Belgrad’da Sırplar’ın
korona virüs öfkesi…
¥ başkent Belgrad'da
başlayan gösteriler, Nis,
Kragujevac ve Novi Sad
gibi büyük şehirlere de
yayıldı. Polis, Belg-
rad'daki ulusal meclis bi-
nası önünde toplanan
göstericilere göz yaşartıcı

gazla müdahale etti.
Belgrad'daki ulusal mec-
lis binası önünde topla-
nan binlerce gösterici,
polisin güvenlik kordo-
nunu aşarak binaya gir-
mek isterken, emniyet
güçleri göz yaşartıcı

gazla göstericilere müda-
hale etti. Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, düzen-
lediği basın toplantı-
sında, ülkedeki barışı ve
huzuru hiç kimsenin boz-
masına izin vermeyece-
ğini ifade etti. n 3’te

SarayboSna’nın kalbi
Sancak’la birlikteydi
¥ saraybosna’nın
hafızası olarak bilinen tarihi
Vjecnica Kütüphanesi'ne
yansıtılan Sancak arması
görüntüleri nefes kesti.
Bosna Hersek, yeni tip

korona virüs salgını
nedeniyle ciddi sıkıntıların
yaşandığı ve imkanların
kısıtlı olduğu Sırbistan'ın
Sancak bölgesine dayanışma
mesajı gönderdi.  n 5’te

BÜYÜK ACIDAN 
9 cenaze daha çıktı
BÜYÜK ACIDAN 
9 cenaze daha çıktı
BÜYÜK ACIDAN 
9 cenaze daha çıktı
BÜYÜK ACIDAN 
9 cenaze daha çıktı
BÜYÜK ACIDAN 
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BÜYÜK ACIDAN 
9 cenaze daha çıktı

UÇK’lı gaziler protesto 
gösterisi düzenledi

¥ kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK)
Savaş Gazileri Derneği, Kosova Özel
Savcılığı tarafından Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi ile eski Meclis Başkanı
Kadri Veseli hakkında savaş suçu işle-
diklerine dair hazırlanan iddiana-
meyi protesto etti.  n 4’te

Hırvat seçimlerine HDZ damga vurdu
¥ Hırvatistan'daki sandık çıkış
anketleri, yapılan genel seçimde, ikti-
dardaki merkez sağ parti Hırvat
Demokrat Birliği’nin (HDZ) önde gitti-
ğini gösterdi.  Radyo ve Televizyon
Kurumunca yapılan sandık çıkış anket-
lerine göre, merkez sağ parti Hırvat
Demokrat Birliği 62, "Restart" ittifakı
ise 43 sandalye kazandı.  n 5’te
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BELGRAd
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadele

kapsamında açıklanan yeni
tedbirleri protesto etmek
amacıyla başkent Belg-
rad'da başlayan gösteriler,
diğer şehirlere de yayılarak
devam etti. Çok sayıda polis
ve göstericinin yaralandığı
protesto eylemleri Belg-
rad'ın yanı sıra Nis, Kragu-
jevac ve Novi Sad gibi diğer
büyük şehirlerde de yapıldı.
Belgrad'daki ulusal meclis
binası önünde toplanan bin-

lerce gösterici, polisin gü-
venlik kordonunu aşarak bi-
naya girmek isterken,
emniyet güçleri göz yaşartıcı

gazla göstericilere müdahale
etti. Ülkedeki muhalefet ka-
nadından da destek alan
göstericiler, polislere sert ci-

simler atarken, çıkan arbe-
dede muhalif Özgür Halk
Hareketi Başkanı Sergej Tri-
funovic de başına darbe aldı.
Kovid-19 tedbirlerine tepki
amacıyla başlatılan ancak
geniş katılımlı hükümet kar-
şıtı protesto gösterilerine dö-
nüşen olaylarda, Novi Sad
şehrindeki radyo ve televiz-
yon binasının kapısı taşlarla
kırıldı. Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, düzenle-
diği basın toplantısında, ül-
kedeki barışı ve huzuru hiç
kimsenin bozmasına izin
vermeyeceğini ifade etti.
(AA)

Bir ülkenin Kuzeyi varsa
Güneyi de olmalı değil
mi? Kuzey Kore – Güney

Kore örneği gibi. Maalesef yok,
aslında var da yok. Sadece Avru-
pa’nın değil, Dünyanın da şıma-
rık ülkesi olan Yunanistan içinde
(Selanik’in olduğu bölge) Güney
Makedonya var. Yunanistan
adeta bir paranoya içine girerek,
yarın Makedonya burayı ister ve
alır diye korktuğu için çeşitli
oyun ve baskılar yaparak Make-
donya’nın önüne Kuzey ekini
koyduruverdi. Avrupa Birliği’nin
de baskısı ile Yunanistan’la Ma-
kedonya arasındaki isim soru-
nunu çözmeye yönelik
girişimler, 17 Haziran 2018 tari-
hinde imzalanan Prespa Anlaş-
ması’yla gerçekleştirildi.
Makedonya’nın amacı Yunanis-
tan ile her türlü sorunu çözüp
Avrupa Birliğine girebilmek ve
NATO’ya üye olmaktı. İsim de-
ğişikliği başta olmak üzere, AB
ve NATO’nun Kuzey Make-
donya hükümetinden istediği
bütün icraatlar gerçekleştirilme-
sine rağmen, AB ve NATO üye-
liği hususundaki müzakerelerin
başlatılmaması, sadece hükümet
nezdinde değil bütün kamuo-
yunda büyük bir hayal kırıklığı
oluşturdu. İşin ilginç tarafı, ülke-
nin ismini değiştirmeye neden
olan AB ve NATO’nun bugün
çatırdamaya başladığı ve belki de
belli bir süre dağılacağı konuşu-
luyor. Bu arada Yunanistan, ülke
sınırları içinde 150 Bin kadar
Türk’ün yaşadığı Batı Trakya ne-
deniyle, gücü yetse Türkiye’ye
de Doğu Trakya isminin veril-
mesini bile isteyebilirdi,  Kim
bilir? 

Makedonya’nın başına “K” harfi
getirilse Kuzey olduğu için değil
de belki de karışık ya da çok
farklı milletleri barındırdığı için
olabilirdi.  Bugün Makedonya
veya K.Makedonya olarak bili-
nen topraklar tarih içerisinde çok
sayıda imparatorluğa ev sahipliği
yapmıştır. Bu topraklar üzerinde
bilinen en eski devlet Paeonia
Krallığı’dır. Bu topraklarda
Kuman, Hun ve Avar Türkleri-
nin yanı sıra Makedon Krallığı,
Roma İmparatorluğu, Bulgar
Krallığı, Bizans ve Sırp Krallığı
gibi çok sayıda farklı devletin
idaresi olmuştur. Makedonya şe-
hirlerinden Kumanova ismi,
Kuman Türklerinden alır.  15.
yy’ın ilk yarısında Osmanlı ordu-
ları tarafından fethedilen Make-
donya, tam 500 sene Osmanlı
hâkimiyetinde kalmıştır. Bu
süreç içerisinde bölgedeki Müs-
lüman nüfus, göçler ve diğer se-
beplerle zaman içerisinde
artmıştır. Ülkede Makedonların
yanı sıra Arnavutlar, Türkler,
Sırplar, Romanlar, Torbeşler
(Türkbaşlar) , Bulgarlar yaşa-
maktadır. Aslında Makedon-
ya’ya çeşitli Balkan milletlerinin
biraya geldiği  küçük ama zengin
bir Balkan karışımı desek yanıl-
mış olmayız. 

Makedonya, 1878 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında kısa bir süreli-
ğine Bulgaristan tarafından ilhak
edilmiştir. 1912 senesinde 1. Bal-
kan Savaşı’nda Sırbistan tarafın-
dan işgal edilmiş ve savaş
sonrası anlaşmalarla birlikte Sır-
bistan sınırları içerisine dâhil
edilmiştir. 1. Dünya Savaşı’ndan
sonra Sırp, Hırvat ve Sloven
krallıklarının birleşmesinin ar-
dından 1929’da Yugoslav Kral-
lığı resmî olarak ilan edilmiş,
Üsküp de Vardar idari bölgesinin
başkenti olarak belirlenmiştir. 2.
Dünya Savaşı’nın ardından Yu-
goslavya, Tito önderliğindeki
Komünist Parti yönetimi altında
federal bir devlet olarak tesis
edilmiştir. 1946’da Makedonya
topraklarına otonom statüsü ta-
nınmış, 1963 yılında ise ülkenin
ismi Makedonya Sosyalist Cum-
huriyeti olarak değiştirilmiştir.
Makedonya, eski Yugoslav-
ya’nın içerisinde içişlerinde ser-
best olan 6 bağımsız devletinden
biriydi. Bağımsızlığını 1991’de
Yugoslavya’nın dağılmasıyla ka-
zanmıştır. Bağımsızlığını ilan et-
mesinden sonra Makedonya’yı

ilk tanıyan ülkelerden biri Tür-
kiye olmuştur. Hatta bu ülkeye
açılan ilk Büyükelçilik Türkiye
Cumhuriyeti Üsküp Büyük Elçi-
liği olmuştur. 

Avrupa Birliği’nin istediği şart-
ları yerine getirmesine ve ismini
değiştirmesine rağmen Make-
donya’ya verilen sözler tutul-
madı. Avrupa Birliği sözünü
tutmama konusunda Türkiye’ye
olduğu gibi Makedonya’ya da
aynı istikrarı gösterdi. Ekonomik
sorunlarının çözümü karşılığında
kabul ettikleri Prespa Anlaş-
ması’nın halkın günlük hayatla-
rında bir değişiklik yapmaması
Makedonya hükümetini zora
soktu. Makedonya’da ciddi bir
ekonomik sıkıntı yaşandı. Bu ge-
lişmeler üzerine Cumhurbaşkanı
Stevo Pendarovski başkanlı-
ğında, iktidar ve muhalefet lider-
leriyle geniş katılımlı bir zirve
gerçekleştirildi. Bu zirvede 12
Nisan 2020 tarihinde erken
seçim yapılması kararlaştırıl-
mıştı. Ancak koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu
seçimler ileri bir tarihe ertelen-
mişti. Salgın sürecinin normal-
leşmeye başlamasıyla birlikte
seçimlerin 15 Temmuz 2020 ta-
rihinde yapılması kararlaştırıl-
mıştı. Böylece yaklaşık 30 yıldır
bağımsız olan Makedonya, 15
Temmuz Çarşamba günü ülkenin
10.Genel seçimlerini yaşayacak.

Bu seçimlerde ülkedeki 3 büyük
topluluk olan Makedonlar, Arna-
vutlar ve Türkler yarışacaklar.
Makedonlar öyle ilginç ve sinsi
seçim kanunları çıkartmışlar ki
Türklerin ve Arnavutların kendi
aralarında ve Müslüman ve ak-
raba olarak birbirleriyle birleşip
koalisyon kurmalarını teknik ola-
rak engellemişler. Ülke özellikle
6 farklı seçim bölgesine ayrılmış.
Ama bu ayırım birileri tarafından
çok akıllıca yapılmış. Diğer ta-
raftan çok uzun süredir biraz da
bilinçli olarak ülkede nüfus sa-
yımları da yapılamadığı için
Türklerin ve Arnavutların son
gerçek nüfus sayıları bilinmiyor.
Veya bilinilmesi istenmiyor. En
son 2002 yılında yapılan nüfus
sayımına göre, Kuzey Makedon-
ya’da yaklaşık 80 bin Türk yaşı-
yor. 2011 yılında başlanılan
ancak bilinçli olarak tamamlan-
madan yarım bırakılan sayımlar
nedeniyle, resmi işlemler bugün
gerçekleri yansıtmayan 2002 sa-
yımlarına göre yapılıyor. Bu da
Ohri Anlaşması’nın uygulanma-
sından seçim koalisyonlarının
yapılmasına kadar çok geniş bir
alanda Türklerin ve Arnavutların
pazarlık gücünü olumsuz yönde
etkiliyor. Makedonya’daki Türk-
lerin nüfusu bugün 100 Bin’ in
üzerinde tahmin ediliyor. 
Yapılan anketlere göre Make-
donya Seçimlerinde birbirine
yakın sonuçlar çıksa da  VMRO-
DPMNE partisinin az bir farkla
SDSM’nin önünde olduğu, Ar-
navut partilerinde ise DUİ ile Al-
ternativa-Aleanca koalisyonunun
birbirine çok yakın oylar alacağı
düşünülüyor
Bu seçim sürecinde SDSM’nin
Arnavut ve Türk seçmenleri bün-
yesine katmak ve tarihte ilk defa
bir Arnavut partisiyle koalisyon
yapmak suretiyle seçimlere gir-
mesi dikkat çekici gelişmedir.
Birileri tüm milletlerin yöne-
timde olmasını istiyor. Koso-
va’da da benzer bir olay yaşandı
ve Sırpların, Boşnakların ve
Türklerin de hükümete dâhil
edilmesiyle çok renkli ve geniş
katılımlı bir hükümet kuruldu.
Makedonya’da da buna benzer
bir sonuç olabilir. Seçim sonra-
sında Türk partileri her halükârda
en az  üç milletvekili ile (sınırda
olanın da girmesi ile dört de ola-
bilir) ve bir devlet bakanlığı ile
hükümette temsil edilmesi bekle-
niyor.  Bu seçimler sonunda
Türk adaylardan kısmetse Enes
İbrahim, Furkan Çako, Beycan
İlyas ve inşallah sınırdaki Erdo-
ğan Saraç milletvekili olacaklar.
Diğer Türk adaylar, Enver Usei-
nov  ve Tahsin İbrahim’e de ba-
şarılar diliyoruz.

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

İZMİR MEKTUBU

KuZEy MAKEdoNyA
vE SEçİMLER

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

SırbiStan'da Salgın
tedbirlerine öfke

Hırvatistan’da iktidar partisi HDZ sarsılmadı
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'daki sandık çıkış anketleri,
yapılan genel seçimde, iktidardaki
merkez sağ parti Hırvat Demokrat Bir-

liğinin (HDZ) önde gittiğini gösterdi.  Hırvatis-
tan Radyo ve Televizyon Kurumunca yapılan
anketlere göre, 151 sandalyeli ulusal mecliste
HDZ 62 sandalye kazandı. Sosyal Demokrat
Partisi (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Hır-
vat Emekliler Partisi (HSU), Sivil-Liberal Birliği
(GLAS), Istra Demokrat Partisi (IDS), Primorje-
Goran Birliği (PGS) ile Halk ve Sivil Hareket

Partisinden (SNAGA) oluşan "Restart" ittifakı
ise 43 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor. Şar-
kıcı Miroslav Skoro'nun "Vatan Hareketi" isimli
siyasi partisinin 14 sandalye kazandığını bildi-
ren çıkış anketleri, "Most" Bağımsızlar Listesi 9,
Mozemo ittifakı 8, Adı ve Soyadı Olan Partisi 3
ve Hırvat Ulusal Partisi'nin de 1 milletvekili çı-
kardığını kaydetti. Devlet Seçim Komisyo-
nu’ndan (DIP), seçimin yeni tip korona virüs
tedbirlerine uygun yapıldığı, karantinadaki 55
vatandaşın da oy kullandığı bildirildi. Resmi
olmayan ilk sonuçların, gece yarısından önce
açıklanması beklenen Hırvatistan'da, en son
2016'da yapılan genel seçimi HDZ öncülüğün-
deki ittifak kazanmıştı. (AA)
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Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği, Kosova Özel Savcılığı
tarafından Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile eski Meclis Başkanı Kadri Veseli
hakkında savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianameyi protesto etti

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Orkide Prizren Kadınlar
Derneği, önemli bir sos-
yal sorumluluk projesine

daha imza attı. Orkide Prizren
Kadınlar Derneği üyeleri, gö-
nüllü olarak iki hafta boyunca,

kendi diktikleri 300’e yakın mas-
keyi, Prizren’de Şadırvan Mer-
kezi ile Bajdarhane Adem
Jashari Caddesinde vatandaş ve
esnaflara dağıttı. Etkinliğin ama-
cının, COVİD-19 salgını süre-
cinde alınan önlemler
kapsamında halkı, maske tak-

maları konusunda bilinçlendir-
mek olduğu belirtildi. Orkide
Prizren Kadınlar Derneği Baş-
kanı Sevgi Kervan, “Dünya ça-
pında yaşanan bu kriz
döneminde ülkeler, COVID-19
salgını karşısında çeşitli tedbir-
ler almaktadır. www.kosova-
port.com sitesinden alınan
bilgilere göre; yaşanan bu duru-
mun hane içi şiddet riski altında
olan kadın ve çocukları olumsuz
yönde etkileyeceğine ilişkin en-
dişeler, Avrupa Konseyi dahil
olmak üzere pek çok kişi ve
kurum tarafından dile getiril-
mektedir. Bizlerde Orkide Priz-
ren Kadınlar Derneği olarak  bir
yandan vatandaşlarımızı birebir
bu konuya istinaden tedbirlerle
bilinçlendirirken, bir yandan da
kendi ellerimizle dikmiş oldu-
ğumuz maskeleri dağıtarak ka-
dının gücünün bu zor
dönemlerde de önemsenmesi
gereğine dikkat çektik” dedi.

UÇK’lı gaziler siyasi 
gazilerine sahip çıktı

Büyükelçi 
Dugolli'den 
Türkiye'ye övgü

Orkide Prizren Kadınlar 
Derneği maske dağıttı…

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) Savaş Ga-
zileri Derneği, Kosova

Özel Savcılığı
tarafından Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi ile eski Meclis
Başkanı Kadri Veseli hak-
kında savaş suçu işledikle-
rine dair hazırlanan
iddianameyi protesto etti. La-
hey'deki Kosova Özel Savcılı-
ğı’nın eski UÇK yöneticisi
olan Taçi ve Veseli hakkında

1998-1999 yıllarındaki Ko-
sova Savaşı'nda sivillere karşı
savaş suçu işlediğine dair ha-
zırladığı iddianameyi ka-
muoyuyla paylaşması,
başta başkent Priştine'deki İs-
kenderbey meydanı olmak
üzere ülkedeki diğer kent-
lerde de protesto edildi. "Kur-
tuluş Savaşının
Savunmasında" sloganı atan
protestocular, UÇK sembol-
leri taşıdı ve yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle
sosyal mesafe ve maske gibi
kurallara uydu. UÇK Savaş

Gazileri Derneği Başkanı
Hysni Gucati, Lahey'deki
Özel Mahkemenin adaletsiz
ve tek taraflı kararını protesto
ettiklerini ve son iddianame-
nin "Sırbistan tarafından yö-
netildiğini" söyledi. Gucati,
"Kosova Kurtuluş Ordusu'na
Sırbistan ve müttefikleri tara-
fından 20 yıldır uygulan-
makta olan ve uluslararası
toplumun bir kısmı tarafın-
dan tek taraflı ve siyasi ola-
rak etkilenen suçlamaları
protesto etmek ve bunlara
karşı çıkmak için olağanüstü

şartlar ve koşullar altında
ülke genelinde toplandık."
ifadelerini kullandı. Thaçi ile
Veseli hakkında Özel Savcılık
tarafından savaş suçu işledik-
lerine dair hazırlanan iddia-
namenin yanlış olduğunu ve
"kurtarıcılar ile suçluların
aynı olmadığını" belirten Gu-
cati, "Mahkeme bir
yanlışlık içerisinde, önce-
sinde de ise ciddiyetsizdi. Ça-
tışmanın her iki tarafındaki
suçların soruşturulması
amaçlanmıştı fakat öyle ol-
madı. Çünkü bu mahkeme

Sırbistan’ı ve onun Kosova'da
ve eski Yugoslavya’nın tama-
mında işlediği suçları affetti."
şeklinde konuştu. Öte yan-
dan, Özel Savcılık tarafından
geçen ay sonunda kamuo-
yuyla paylaşılan iddiana-
mede, Taçi ve Veseli ile
iddianamede adı geçen diğer
şahısların, yaklaşık 100 kişi-
nin ölümünden sorumlu ol-
dukları öne sürülmüş,
şüphelilerin cinayet, sürgün
ve işkence gibi savaş suçları
ile suçlandıkları kaydedil-
mişti. (AA)

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir
Dugolli, Türkiye'nin yeni tip ko-
rona virüs salgınına karşı alınan

birçok önlemle misafirlerinin güvenliği
için çok şey yaptığını belirterek, "Havaa-
lanlarındaki seyahat düzenlemelerin-
den ve yeni kurallardan, konaklamayla
ilgili katı düzenlemelere kadar yetkilile-
rin bu konuya son derece ciddiyetle
yaklaştıkları çok açık. Sadece kriterleri
artırmakla kalmayıp aynı zamanda Gü-
venli Turizm Sertifika Programı şek-
linde yeni konsept ortaya koymak çok
zekiceydi." dedi.  Dugolli, dünyadaki ilk
örneklerinden biri olan Türkiye'nin
"Güvenli Turizm Sertifika Programı"nın,
iyi zamanda yapılmış "yaratıcı bir yak-
laşım" olduğunu dile getirerek, şunları
kaydetti:  "Sadece kriterleri
artırmakla kalmayıp aynı zamanda Gü-
venli Turizm Sertifika Programı şek-
linde yeni konsept ortaya koymak çok
zekiceydi. Bu nedenle, program hak-
kında bilgi edinmek ve karmaşık ön-
lemlerin nasıl uygulandığına ilk elden
tanıklık etmek oldukça yararlı oldu."
Seyahatten konaklamaya kadar çok sa-
yıda önleyici tedbirin uygulandığını be-
lirten Dugolli, "Umarım Bakan Ersoy ve
meslektaşları çalışmalarının sonuçlarını
görürler." dedi. (AA)

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da korona virüs vaka sa-
yılarındaki hızlı artışın ardın-
dan, bazı büyük şehirlerde

itibaren sokağa çıkma yasağı tekrar
uygulamaya koyuldu. Polis ekipleri
sık sık caddelerdeki Kosovalıları uya-
rarak evlerine girmelerini sağlarken
yasak 21.00 ile 05.00 saatleri arasında
uygulanacak. Kosova hükümeti ülke-
deki vaka sayısının azalması üzerine
normalleşme kararı almıştı. www.ha-
berler.com’dan alınan bilgiye göre,
son günlerde artış gösteren vaka sayı-
ları hükümet yetkililerini ve vatan-
daşları oldukça endişelendirdi.

Sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi
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"Bağımsızlığı, özgürlüğü tatmış uygar
bir halk olarak Kıbrıs sorununu dar çer-
çeveden, Rum-Yunan gözlüğüyle gören-
lere bildirelim ki biz ne pahasına olursa
olsun bağımsızlığımızı ve özgürlüğü-
müzü koruyacağız. Rum-Yunan tahakkü-
müne asla girmeyeceğiz. Hiçbir kuvvet
ve baskı metodu bizi 1974 öncesi du-
ruma düşüremeyecektir" 1975

Dr.Fazıl KÜÇÜK

Amerika'da George Floyd'un öldü-
rülmesi sonrasında başlayan ça-
tışmalar tıpkı 1968 yılında

yaşananları çağrıştırıyor. Dünyada olay-
ların kısa sürede Amerikan karşıtlığına
dönüşmesi şaşırtıcı gelmiyor. Çatışmala-
rın ateşinin düşmesi beklenirken bir
başka zencinin öldürülmesi ile yeniden
ivme kazanıyor. Martin Luther King'in
beyaz bir ırkçı tarafından 1968 yılında
öldürülmesi sonrasında başlatılan ve öf-
keye dönüşen eylemler uzun süre ile
dünya kamuoyunu etkilemişti.
O günlerde ve şimdilerde başlatılan ey-
lemleri Amerika'da ırkçılığın arttığı ile
değerlendirmek tanının eksik olduğunu
gösteriyor. Amerika'nın hukuk, güven-
lik, eğitim ve sağlık yapısı ırkçılık te-
meli üzerine kurulmuştur. Son olarak
yaşanan salgın nedeniyle yoksul siyahla-
rın ölüme terk edildiği basın yayın kuru-
luşlarında yer almaya devam ediyor.
Doğal olarak uygulama bu fitilin ateş-
lenmesi ile bu noktaya taşınmıştır.
Floyd'un cenaze töreninde kızı Gianna,
"Babam dünyayı değiştirdi" diyordu.
Dünyanın bu değişime ne kadar hazır ol-
duğunun ayrıca sorgulanması gerekiyor.
Trump yönetiminin yaşananlardan doğ-
rudan sorumlu olduğu gerçeği de unu-
tulmamalıdır. Sovyetler Birliğinin
dağılması sonrasında Soğuk Savaş
ürünü olan sistem tek kutuplu bir sis-
teme doğru hızla evrildi. Amerika'nın
kurduğu bu yapı şimdilerde-Amerika-
Çin-AB-Hindistan ve Rusya olmak
üzere 5 merkezli bir yapıya dönüştü.

DOĞU AKDENİZ’İN ÖNEMİ

Bu nedenle Amerikan Yüzyılı diye ta-
nımlanan sistemin yerine Asya ve Doğu
Yüzyılına doğru hızla evriliyor. Bu yeni
yapılanma içinde Doğu Akdeniz'in
büyük öneme sahip olacağına kesin
gözü ile bakılıyor. Bölgenin enerji üs-
süne dönüşme sancılarını yaşamaya baş-
ladığını belirtmek gerekiyor. Buna koşut
huylunun huyundan vazgeçmesinin ola-
naksız olduğu biliniyor. Bu nedenle
Amerika'nın bölgedeki doğalgazın Av-
rupa'ya taşınması için yoğun çaba içine
girmesi kaçınılmaz olarak karşımızda
duruyor. Bilindiği gibi Avrupa ülkeleri
Rus doğalgazını kullanıyor. Bunu önle-
menin yolunun da Doğu Akdeniz havza-
sındaki doğalgazı bir an önce Avrupa'ya
ulaştırarak Rusya ile rekabete girmeyi
veya Rusya'nın önünü kesmeyi hedefli-
yor.
Rusya, iki yıl daha gaz satışı konusunda
ekonomik sıkıntı yaşamayacağını açık
olarak duyuruyor. Yaşanmakta olan bu
gelişmeler Doğu Akdeniz'in enerji üssü
olmaya devam edeceğini gösteriyor. Su-
riye'de askeri üssü de bulunan Rusya ya-
şananları sessizlikle izlemek durumunda
kalıyor.
Bölgede yaşanan bu gelişmelere karşın
Bay Nikos Anastasiyadis, kendi ilan et-
tikleri Münhasır Ekonomik Bölgelerin
Türkiye tarafından tanınmasını istiyor.
Bununla yetinmeyerek sondaj çalışmala-
rını sonlandırmasını koşul olarak öne
sürüyor. Türkiye'ye karşı kullanacakları
gemileri ve askeri savaş uçakları olma-
dığının altını çizdikten sonra bu konuda
dostlarının yardımcı olabileceğini belir-
tiyor. Bu yaklaşımı yıllar sonra bize şa-
şırtıcı gelmiyor.
Korona salgını sonrasında müzakerele-
rin yeniden başlatılacağı beklentisine gi-
renlerin bu kafa ile hangi konuyu
çözecekleri meraka değer doğrusu.
Ada'da olası bir anlaşmaya karşı olduk-
larını bir kez daha kanıtlamış oluyorlar.
Bu gerçeğin artık görülmesi gerekiyor.
Her alanda yetişmiş insan kaynağımız
olduğuna göre kendi göbeğimizi kesme-
nin zamanının geldiği hatta geçmekte ol-
duğu bir gerçektir. Dünya yeni bir
yapılanmaya doğru evrilirken bizlerin de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ye-
niden yapılandırılması için bugüne
değin yaşananlardan ders çıkararak yol
haritamızı belirlememiz gerektiği orta-
lıklarda duruyor.
Siyasi dürtülerle olguları bir yana bıra-
karak yeniden onurlu duruşumuzu gös-
termemiz gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Bosna Hersek, Sancak'ın salgınla 
mücadelesine dayanışma gösterdi

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle ciddi

sıkıntıların yaşandığı ve im-
kanların kısıtlı olduğu Sırbis-
tan'ın Sancak bölgesine
gönderdiği tıbbi yardım mal-
zemeleri Yeni Pazar şehrine
ulaştı. Başkent Belgrad'dan
TIR’larla Yeni Pazar şehrine
ulaştırılan yardım kolileri,

şehir sakinlerinin yardımıyla
Yeni Pazar Hastanesi’ne ta-
şındı. Başta bölgenin en
büyük şehri Yeni Pazar
olmak üzere Sancak'taki du-
rumun kötüleşmesi üzerine
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'a mektup gön-
dererek yardım talep eden
Boşnak Ulusal Konseyi
(BNV) Başkanı Jasmina
Curic, burada yaptığı açıkla-
mada, Türkiye ve Türk hal-
kına teşekkürlerini iletti.

Curic, yardım talebinin karşı-
lıksız kalmamış olmasından
büyük memnuniyet duyduk-
larını kaydederek, "Bu, bizim
için çok büyük bir yardım.
Söz konusu yardım malze-
melerinin salgının etkisini
azaltmasını ve bölgedeki tüm
doktorlara ulaşmasını umut
ediyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye'den Sancak'a doktor
yardımının da yapılacağını
aktaran Curic, "Buraya gelip
Kovid-19 mücadelemize

katkı sağlamak isteyen San-
cak asıllı çok sayıda gönüllü
doktor var. İki ülke arasın-
daki idari prosedürlerin ta-
mamlanmasının ardından
kendilerinin buraya gelip
yardım eli uzatacağını umu-
yoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığınca
hazırlanan yardımların içeri-
sinde, 3 adet yüksek akımlı
oksijen cihazı, 5 adet hasta
monitörü, 30 adet merkezi
oksijen debimetresi, 5 adet 12

kanallı EKG cihazı, 20 adet
infüzyon pompası, 2 adet de-
fibrilatör, 10 bin adet tanı kiti,
2 adet PCR cihazı, 5 adet ven-
tilatör, cerrahi müdahale kiti,
mobil röntgen cihazı, 10 adet
UV cihazı, 30 bin N95 maske,
2 bin 675 adet N149 maske, 5
bin adet koruyucu tulum, 230
bin cerrahi maske, dezenfek-
tan, siperlik, eldiven ve koru-
yucu gözlükten oluşan tıbbi
ve laboratuvar ekipmanı bu-
lunuyor.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna’nın hafı-
zası olarak bilinen
tarihi Vjecnica Kü-

tüphanesi'ne yansıtılan
Sancak arması görüntüleri
nefes kesti. 
Bosna Hersek, yeni tip ko-
rona virüs salgını nede-
niyle ciddi sıkıntıların
yaşandığı ve imkanların
kısıtlı olduğu Sırbistan'ın

Sancak bölgesine daya-
nışma mesajı gönderdi.
Başkent Saraybosna'daki
tarihi Vjecnica Kütüpha-
nesi'ne Sancak arması
yansıtılırken, "Tek yürek,
tek halk" yazısı yer aldı.
Bilindiği gibi Sancaklı
Müslümanlar Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’dan da yardım
talep etmiş ve TIR’lar do-
lusu tıbbi malzeme böl-
geye ulaştırılmıştı. (AA)

Türkiye'nin gönderdiği malzeme 
yardımı Sancak bölgesine ulaştı
Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kı-
sıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Yeni Pazar şehrine ulaştı

Litvanya’daki  Kırım 
Türkleri’ne TİKA eli
TRAKAİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), des-
teğinde Litvanya’nın Trakai

kentinde gerçekleşen ve Litvan-
ya’daki Tatar Türkleri Kültürel Faali-
yetlerin Desteklenmesi Projesi
çerçevesinde,  Litvanya Müslüman
Dini Topluluklar Konseyi “Altınor-
da’nın Ok ve Yayları” etkinliği dü-
zenlendi. Moğolca “çadır, otağ”
anlamına gelen ‘orda’ kelimesi ve
devletin kurucusu Batu Han’ın ak
otağının üst kısmının altın yaldızlı
olması sebebiyle, devlete Altın Orda
veya Ak Orda da denmiştir. Türk
Tatar geleneğinin uygulamalar ve tö-
renlerle anlatıldığı programa T.C.
Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan,
Azerbaycan Cumhuriyeti Vilnius Bü-
yükelçiliği Müsteşarı’nın yanı sıra
Kazakistan, Özbekistan, Polonyalı
vatandaşlar ve Litvanya’da yaşayan
Türk asıllı toplulukların temsilcileri
katıldı. Etkinlikte söz alan Litvanya
Müslüman Dini Topluluklar Konseyi
Başkanı Müftü Aleksandras Begans-
kas yaptığı kısa konuşmada  “Elim-
deki bu Ok ve Yay, 1410'daki Zalgris
(Grunwald) Savaşı'nda, Töton Şöval-
yelerine karşı Avrupa'da kazanılan
ilk büyük zaferde Kırım Türkleri’nin
Polonya ve Litvanya ordularına ver-
diği desteği sembolize etmekte olup,
o günden bu yana Kırım Türkleri’nin
Litvanya’da 700 yılı aşkın bir süredir
varlıklarını nesilden nesile aktarılan
kültürel değerleri sayesinde sürdüre-
bildiklerini, bunun da Kırım Türk
(Tatar) kültürünün sağlam köklere
sahip olduğunun bir göstergesi” ol-
duğunu ifade etti. (AA)

İZMİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında, Yunan rejimi
tarafından Çameryalı

Arnavutlara karşı işlenen
soykırım, İzmir’de yapı-
lan açıklamayla kınandı.
Arnavut dernekleri tara-
fından yapılan ortak
açıklamada, “Çamer-
ya’da soykırıma uğrayan
soydaşlarımızın ve onla-
rın çocuklarının hakkını
sonuna kadar arayaca-
ğız. Uğradıkları soykı-
rımı dünya gündemine
taşıyacağız” denildi.
www.timebalkan.com’a
göre; 27 Haziran 1944 yı-
lında, Yunan rejimi tara-
fından Çameryalı
Arnavutlara karşı işlenen
soykırımın üzerinden 76
yıl geçti. İzmir’de de bir
araya gelen Arnavut der-
nekleri yaşanan soykı-
rımı kınadı. Derneklerin
üyeleri, İzmir’deki Yuna-
nistan Konsolosluğu’nun
önüne siyah çelenk bıra-
kıp ardından Cumhuri-
yet Meydanı’nda basın
açıklaması yaptı. Alaçatı-
Çeşme Arnavut Kültürü
Derneği Başkanı İbrahim
Topal, sokağa çıkma kı-
sıtlaması nedeniyle prog-
ramı ertelediklerini ifade
ederek, 76 yıl önce Yunan

rejiminin Çameryalı Ar-
navutlara karşı işlediği
soykırımı hatırlattı.
Topal, “Bizler, Türkiye-
mizin farklı şehirlerinde
yaşayan; Arnavutluk’tan,
İşkodra’dan, Yanya’dan,
Çamerya’dan, Koso-
va’dan, Preşeva’dan, Ka-
radağ’dan, Manastır’dan
Makedonya’dan sürülen
sürgüne gönderilen göç
ettirilen Arnavut kökenli
Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları, bize kucak
açan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucuları, asli
unsurları, ülkesine sada-
katle bağlı yurttaşları.
Çanakkale’de şehit

düşen gazi olan, Kurtu-
luş Savaş’ında ise taşeron
şovenist Yunan kuvvetle-
rini bozguna uğratan,
Kafkas cephesinde şehit
düşen yüce Türk milleti-
nin asil fertleriyiz” diye-
rek söze başladı.

‘DÜNYA 
GÜNDEMİ’

İbrahim Topal, “Bundan
sonra biz Türkiye Arna-
vutları olarak bu bilinçle,
geçmişimize ve kültürü-
müze daha çok sahip çı-
kacağız” şeklinde
konuştu.
Topal, “Ortak tarihimiz-

den aldığımız güçle yaşa-
dığı ülkeye hizmet etmiş
ve bayraklaştırdığımız
ortak değerlerimizi; Hoca
Tahsin’i, Şemsettin Sami
Fraseri’yi, Mehmet Akif’i
ve Kurtuluş Savaş’ının
sessiz kahramanları Kar-
tallı Kazımları daha çok
gündeme getireceğiz.
Böylece Arnavut dünya-
sında; bugüne kadar
hakkı yenen, haksızlığa
uğratılan Arnavutlar için
dünya sahnesinde;
onurlu, gururlu, barışçıl
hakkını arayan ve alan
bir duruş sergileyeceğiz.
Tabii ki biz Çamerya’yı
daha çok anacağız ve ha-
tırlayacağız. Ülkemizde
yaşayan yoğun bir Çam
Arnavut'u bulunduğun-
dan Çamerya’daki soykı-
rımı daha çok gündeme
getireceğiz. Çamerya’da
soykırıma uğrayan soy-
daşlarımızın ve onların
çocuklarının hakkını so-
nuna kadar arayacağız.
Uğradıkları soykırımı
dünya gündemine taşıya-
cağız” diye ifade etti.
Açıklamaya Kosova-Ru-
meli Kültür Derneği,
İzmir Arnavut Kültür
Derneği, Turgutlu Arna-
vut Kültür Derneği,
Bursa Arnavut Kültür
Derneği de katılım sağ-
ladı.

Çameria Katliamı
İzmir'de de unutulmadı
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tam 25 yıl olmuş bu korkunç katliam
olalı... daha dün gibi..

11 temmuz 1995 yılında gerçekleş-
tirilen insanlık tarihine bir kara
leke olarak geçen olayda, 8 bin 500

boşnak büyük bir katliama uğramıştı…
avrupa’nın 2. dünya Savaşı’ndan sonra
gördüğü en trajik olaylardan biri… in-
sanı insanlığından utandıran katliam…
Üstelik bu katliam dünyanın insan hak-
ları, demokrasi, hoşgörü ve bunları ko-
rumakla yükümlü bM, nato gibi
kurumların, teşkilatların, en ileri, en
yüksek, en organize durumda olduğu za-
manlarda oldu ne yazık ki…

Sadece 775’inin, evet sadece 775’inin
mezarı biliniyor. Mezarı başında bir Fa-
tiha okuyamamanın acısı ne büyüktür.
Kimbilir?… Kahvaltımızı yaparken
kahvaltı haberlerinde, akşam yemeği-
mizi yerken akşam haberlerinde seyredi-
len, bosna-Hersek’te, bütün dünyanın
gözleri önünde kameraların geniş açıla-
rında vahşet, şiddet ve dehşetin her türü-
nün uygulandığı Srebrenitsa
katliamından bahsediyorum.

MİNİCİK YÜREKLERİN 
İSYANI

o tarihlerde daha mesleğimin başlarında
bir garip öğretmendim. Her gün derse
başlamadan öğrencilerime “Hadi baka-
lım çocuklar dün dünyada, ülkemizde
neler olmuş? Kim konuşmak ister?” de-
diğimde haberleri izleyen o minicik yü-
reklerin, o bembeyaz dünyalara, çöken
karabulutları, o dehşetli kamera görüntü-
lerini anlatan öğrencilerimi dinlerken
gözyaşlarımı dün gibi hatırlarım. o za-
manlarda o mini mini çocuklara tüm
bunlara inat,insanlara hoşgörülü olmayı,
sevmeyi, insanları Yaradan dan ötürü
hoş görmek gerektiğini,değerlerimize
sahip çıkmayı salık vermeye çalışırdım.
nitekim 2 oğlunu katliamda kaybetmiş
teyzenin Sırbistan liderine gösterdiği
hoşgörü tarih kitaplarında yerini alacak-
tır. Mühim olan bu yaşananlardan ge-
rekli dersleri almak…

birbirimize tutunarak yürümüyoruz
artık. birbirimize sarılarak omuz-
omuza… Savaştan önce 24 bin civarı
olan kentin nüfusu diğer bölgelerden
gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına
gelmişti. artık Srebrenitsa “açlık” ve
“hastalıklar” ile mücadele eden bir “top-
lama kampı”na dönüşmüştü. Müslüman-
ların elindeki silahlar bM tarafından
koruma gerekçesiyle toplanmıştı. ratko
Mladiç komutasındaki Sırplar Srebre-
nitsa”ya olan saldırılarını sıklaştırdıkla-
rında Müslümanlar’ın toplanan
silahlarını geri almak için yaptıkları baş-
vuru sorumlu Hollanda komutanı tara-
fından reddedildi. bM yalnızca iki
F16″yı kent üzerinde bir uçuş yaptır-
makla yetindi. Hollandalı askerler bir
gece yarısı bosna”daki bM barış Gücü
komutanı Fransız generalden aldıkları
emir doğrultusunda kenti boşalttılar. 11
temmuz 1995 günü ratko Mladiç silah-
larından arındırılmış kente hiç zorlanma-
dan girdi. Sonra da Sırp askerler
Müslüman boşnakları yolarda, dağlarda
hunharca katlettiler. Cesetlerin kimlik-
leri tespit edilmesin diye parçalayarak
sayıları 64″ü bulan toplu mezarlara
gömdüler. daha sonra ortaya çıkan bir
video kasetinde Sırp generalin kenti bo-
şaltan Hollandalı komutana bir hediye
verirken görüntüleri çekilecekti.

at şarkı söylemediği için talihsiz midir?

Hayır! ama koşamazsa talihsiz olur.

Köpek uçamadığı için talihsiz midir?

Hayır! Fakat koku almazsa talihsiz olur.

inSan aslanları boğamadığı için bed-
baht mıdır?

Hayır! o bunun için yaratılmış değildir.
ama temizliği, ahlakı, iyiliği, vefayı,
adaleti kaybettiği vakit ve ruhunda ilahi
değerler silindiği vakit bedbahttır. der
epictetos …

doğuştan kör iki adam bir duvarın kena-
rına çökmüş, konuşuyorlardı. biri;

-“dün gece rüyamda çok güzel bir kuş
gördüm.” dedi diğeri heyecanla sordu;

-“ben ömrümde hiç kuş görmedim.
anlat hele… Kuş neye benziyordu?”
rüyayı gören kör cevap verdi.

-Ümide benziyordu.

Ergun DUR

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda öldürü-
len oğullarından birini 11 Temmuz'da toprağa veren İbisevic ailesi, soykı-
rımda kaybettikleri küçük oğullarının cenazesine ise 25 yıldır ulaşamadı

Srebrenitsa'da
iki oğlunu 
kaybeden 

annenin 
tarifsiz acısı

İLİJAS/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in doğusun-
daki Srebrenitsa'da 1995
yılında yaşanan soykı-

rımda öldürülen oğullarından
birini toprağa veren İbisevic ai-
lesi, 25 yıl önce soykırımda kay-
bettikleri diğer oğullarının
cenazesine ise hala ulaşamadı.
Srebrenitsa Soykırımı'nda iki
oğlunu kaybeden İbisevic
ailesi, öldürüldüğünde 23 ya-
şında olan büyük oğulları Salko
İbisevic'in cenazesini soykırı-
mın yıl dönümü 11 Temmuz'da
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda
defnetti. Baba İbisevic,    AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Srebrenitsa'daki soykırımda
40'a yakın akrabasını kaybetti-
ğini söyledi. Samir isimli diğer
oğullarının cenazesine aradan
25 yıl geçmesine rağmen ulaşa-
madıklarını vurgulayan Ahmo
İbisevic, 11 Temmuz'da toprağa
verdikleri Salko'nun da bede-

nin tamamını bulamadıklarını
kaydetti. Acılı baba, Salko'nun
cenazesinin geri kalanını bul-
mak için 9 yıl uğraştıklarını
ancak artık bulunan
kemikleri toprağa vermeye
karar verdiklerini belirterek, öl-
dürüldüğünde 22 yaşında olan
diğer oğullarının ise tek bir ke-
miğini dahi bulamadıklarını

ifade etti.

‘YARALI TAŞI-
YORDU’

Saraybosna yakınındaki İlijas
beldesinde eşi Zineta ile müte-
vazı bir yaşam süren Ahmo
İbisevic, Srebrenitsa'nın Sırp
birliklerinin eline geçmesinin

ardından Boşnak askerlerin
kontrolündeki bölgeye ulaş-
mak için oğullarıyla beraber
orman yolundan gittiğini söy-
ledi. Salko'yu son gördüğünde
sırtında yaralı bir akrabalarını
taşıdığını kaydeden Ahmo İbis-
evic, "Samir ise orman yolunda
iki arkadaşıyla ilerliyordu. On-
lara, nereye gitmeleri gerekti-
ğini ve nerede buluşacağımızı
söyledim." dedi. Oğlunu öldü-
rülmesinden tam 25 yıl sonra
toprağa verdiğini ifade eden
baba İbisevic, "Başta zor olacak
ama en azından artık bir mezar
taşı olacak. Acımız dinmeye-
cek, bilhassa henüz bulamadı-
ğımız küçük oğlumuzun
acısıyla yaşamaya devam ede-
ceğiz" diye konuştu. Srebrenit-
sa'da birlikte yaşadıkları
insanların savaşta yaptıklarını
hala hazmedemediğini vurgu-
layan İbisevic, Srebrenitsa'ya
dönmeyi hiç düşünmediğini
kaydetti. Oğullarından arda
kalan fotoğraflarla avundu-
ğunu söyleyen anne Zineta
İbisevic de "Biz Müslümanlar,
Sırplarla aynı mahallede yaşı-
yorduk. Çocuklarımızı onlar-
dan korumamız gerektiği

konusunda kimse bizi uyar-
madı." şeklinde konuştu.
Boşnak askerlerin kontrolün-
deki bölgeye götürüldüğü sı-
rada otobüsün camından yolun
kenarında oğlu Salko'yu gördü-
ğünü anlatan anne, "Sırp asker-
lerin doğrulttuğu tüfekler
eşliğinde, ikişerli sıra halinde
ilerliyorlardı. Otobüsten inmek
istedim. İzin vermediler." dedi.

9 KURBAN DAHA
TOPRAĞA VERİLDİ

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl
dönümü kapsamında 11 Tem-
muz'da yapılacak anma töreni-
nin ardından kimlik tespiti
yapılan 9 soykırım kurbanı
daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na
defnedildi. Bu yıl toprağa veri-
leceklerin en genci öldürüldü-
ğünde 23 yaşında olan Salko
İbisevic, en yaşlısı ise 70 ya-
şında öldürülen Hasan Pezic
oldu. 11 Temmuz'da toprağa
verilen diğer kurbanlar ve yaş-
ları şöyle:
"Sead Hasanovic (24), Alija Sul-
jic (26), Hasib Hasanovic (25),
Zuhdija Avdagic (48), Bajro Sa-
lihovic (52), İbrahim Zukanovic

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz
1995'te Ratko Mladic ko-
mutasındaki Sırp birlikle-

rince işgal edilmesinin
ardından Birleşmiş Milletler

(BM) bünyesindeki Hollandalı
askerlere sığınan sivil Boşnak-
lar, daha sonra Sırplara teslim
edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak

askerlerin kontrolündeki böl-
geye ulaşmasına izin veren
Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak
erkeği ormanlık bölgede, fab-
rikalarda ve depolarda katletti.

Katledilen Boşnaklar ise toplu
mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları
bulmak için başlatılan çalışma-
larda, toplu mezarlarda ceset-

lerine ulaşılan kurbanlar, kim-
lik tespitinin ardından her yıl
11 Temmuz'da Potoçari Anıt
Mezarlığı'nda düzenlenen tö-
renle toprağa veriliyor.

SrebrenitSa'da ne oldu?

SREBRENİTSA 
KAN VE GÖZYAŞI  
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Bugünkü yazımı bir şeyler üzerine konuşmak-
tan çok unuttuğumuz sorulara adayacağım.
Kendime sorduğum soruları sizlerle de pay-

laşacağım. Seçim kararından sonra birkaç gündür
belli vakitlerde seçimlerle ilgili yazmayı planladı-
ğım yazının taslağını kafamda oluşturmaya çalışı-
yordum. Biraz tarihi arka plan, partilerin stratejileri,
seçim kampanyalarında öne çıkan olgular, seçim
öncesi ve sonrası koalisyonlar, seçim programları,
ülkede etnik partilerden toplumsal partilere geçiş
süreci, seçim bölgeleri, adayların karekteristik özel-
likleri, Türk siyasi partilerinin durumu ve koalisyon-
ları gibi altlarını dolduracağım bir sürü alt başlığı
hazırlamıştım. Bilirsiniz kafanızda yazıyı oluştur-
duktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir.
Fakat seçim kampanyasının daha ilk günlerinde kar-
şılaştığım manzaralar yukarda saydıklarımın aslında
çok da bir “değerinin” (öneminin olmadığını yaza-
caktım ama maalesef önemi var fakat değeri yok.)
olmadığını gösterdi. Evet ben belki de ilerleyen
günlerde mesleğini çok seven bir gazeteci olarak
yukarıda belirttiklerimin bir kısmını ya da tamamını
yine yapacağım. Vatandaşların sandık başında kendi
iradelerini ortaya koyarken gerekli tüm bilgilere
sahip olarak kendileri için en doğru seçimi yapabil-
meleri için yapacağım onları. Fakat tüm onları yap-
madan önce içimi kemiren bazı soruları sizlerle de
paylaşmak istedim. Böylelikle yukarıda saydığım
şeyleri yazdığımda/yaptığımda vicdanımı rahatlat-
mış ya da en azından kendimi kandırmış olacağım.
Bu soruları toplum için çok güzel şeyler yapmak
isteyip de karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalı-
şan (Kuzey) Makedonyalı bir gencin kendi kendine
serzenişi olarak da ele alabilirsiniz…

SORUMSUZCA

Düne kadar vatandaşların “sağlığı niyetine” katı
kararlar alıp sigortasız, maaşsız, günlük, haftalık
yevmiyeyle çalışan garibanlara sağlık “bahanesiyle”
para kazanmasını – çoluk çocuğuna ekmek götür-
mesini – engelleyen yetkililer sayılar eskisinden 3
kat fazla artarken, ölümler iki katına çıkarken nasıl
bu kadar SORUMSUZCA seçim kararı alabiliyor?
Sahi, İKTİDAR neydi?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve nüfus bakımından
ölü sayısı bir hayli ciddi artış gösteren ve bir anda
düğmeye basılmış gibi tüm tedbirlerin ortadan kal-
dırıldığı Kuzey Makedonya’da KORONAVİRÜS
bir anda nasıl bu kadar etkisiz oldu? Sahi, İKTİ-
DAR neydi?
153 yeni vaka ve 6 kişinin öldüğü bir günde farklı
partilerden olan Sağlık Bakanı ile Halk Sağlık
Merkezi Müdürü’nün sosyal medyadan ergenler
gibi atışması “SEÇİMVİRÜS”ünün koronavirüsten
daha tehlikeli olduğunu mu gösteriyor? Sahi İKTİ-
DAR neydi?
Hakikat tek iken ve tüm siyasi partiler “Vatandaşa
hizmeti” en kutsal vazifeleri addederken (çok millet-
li bir ülke olduğumuz için) neden bu kadar çok
Makedon, çok sayıda Arnavut ve “bir avuç” olma-
mıza rağmen 3 Türk siyasi partisi var? Sahi İKTİ-
DAR neydi?
Gençler akın akın Avrupa’ya göç etmiş ve ülkede
oy kullanacak genç sayısı azalmışken onları “yaka-
lamak” için modern seçim kampanyaları yapmak ne
anlama geliyor? Sahi İKTİDAR neydi?
Genç bir gazeteci olmama yani Türk siyasilerle çok
sayıda röportaj yapmamama rağmen Türk siyasilere
soru hazırlarken aynı zamanda cevaplarını da
kafamda şekillendirebiliyorken ve bu cevapların
büyük kısmı birbirleriyle örtüşürken, Türklüğü,
Türkçe eğitimi, Türklerin kalkındırılmasını, tek
seçim birimini, gençlere istihdamı ve daha nice aynı
görüş ve düşünce varken (siyasi partilerimizin kına-
ma ve tebrik mesajlarına bakmanız tek başına yeter-
li bir örnek olacağı kanaatindeyim) 3 siyasi partimi-
zin “ortak payda”da buluşamamasının sebepleri
nelerdir? Sahi İKTİDAR neydi?
Her biri alanında başarılı olan Erdoğan Saraç’ın
Beycan İlyas’dan, Beycan İlyas’ın Enes
İbrahim’den, Enes İbrahim’in Furkan Çako’dan,
Furkan Çako’nun Enver Hüseyin’den, Enver
Hüseyin’in Tahsin İbrahim’den, Tahsin İbrahim’in
başarılı olan fakat ilerde siyasi tehdit olmasın diye
sürekli önü kapanan genç cevherlerimizden farkı
ne? Sahi İKTİDAR neydi?

MAKYEVELİST ANLAYIŞ

Hep siyaseti eleştirmek olmaz. Peki ya biz. Sandık
başında ya da öncesinden hangi değer ve kriterlere
göre, hangi düşünce süzgeçlerinden geçirip oy kul-
lanıyoruz? Haklısınız, haklıyız yakınımızı işe koyan
partiye oy veriyoruz. Durum öyle gerektiriyor.
Yanılıyor muyum? Bilmiyorum. Sahi İKTİDAR
neydi?
Siyasette makyavelist (hedefe giden yolda her şey
mübah) anlayış(ı) neden bu kadar yaygın?
Siyasi parti ne demek? milletvekili olunca ne olu-
yor? koalisyonlar ne işe yarıyor? Kimler aday olabi-
liyor? Adaylar nasıl seçiliyor? partilerin başarısı
nasıl ölçülür? Muhalefet ne demek? Tüm bu “siyasi
savaş” ne için? Medya vatandaşları gerçekten bilgi-
lendiriyor mu yoksa sadece çıkarlarının örtüştüğü
bir grubu mu destekliyor? Medyada reyting ile
ahlak arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Etkin
bir iletişimde dinlemenin, konuşmadan çok daha
önemli olduğunu ne zaman öğreneceğiz?
Gençlerimizin özgüveni neden eksik? Gençlere hak
ettikleri değer ve fırsatlar veriliyor mu? Z kuşağıyla
ilişki ve iletişimimiz nasıl olacak? Eleştiri hakaret
midir? Ayrılıkçı söylemlere ne ihtiyaç var? Seçim
nedir? Soru sormayı ne zaman, nasıl, niçin ve neden
unuttuk? Soru sormak kötü bir şey midir? Soru sor-
mak mı daha önemli cevap vermek mi? Soru nedir?
BEN KİMİM VE BİZ KİMİZ?
Sorular biter mi? bitmez diyenleriniz çıkacaktır emi-
nim. Ama bence biter, kim olduğumuzu bulduğu-
muzda biter. Kim olduğumuzu nasıl buluruz?
Bilmiyorum. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ara-
yanlardır…

Sahi her iktidar olan muktedir midir?

www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır…

Seyyid EMİN

SAHİ İKTİDAR
NEYDİ?

Altındağ Belediyesi’nden Yeni 
Pazarlı kardeşlerine destek gitti
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Altındağ Belediyesi sal-
gın ile mücadele kap-
samında bir dayanış-

maya daha imza attı. Belediye
tarafından salgın nedeniyle,
Osmanlı’nın Balkanlar'daki
son sancağı olan Sırbistan’ın

Yeni Pazar bölgesinde yaşa-
yanlara maske, dezenfektan
ve engelliler için tekerlekli
sandalye gönderildi. Korona
virüs ile mücadele kapsamın-
da Altındağ’da çok önemli
işbirliklerine imza attıklarını,
el ele vererek dayanışmanın
en güzel örneklerini sergile-
diklerini söyleyen Altındağ

Belediye Başkanı Asım Balcı,
"Bizim gönlümüz de sevgi-
miz de çok geniş. Gönül coğ-
rafyamızın ulaştığı her yerde-
yiz. Yeni Pazar’daki soydaşla-
rımıza destek olmaktan dola-
yı çok mutluyuz. Onlara
Altındağlı kadınlarımızın
elleriyle diktiği maskeleri,
dezenfektanları yolladık.

Engelli kardeşlerimiz için
tekerlekli sandalyeyi de unut-
madık" dedi. Yeni Pazar’a
yola çıkan maskelerin
Altındağlı kadınlar tarafından
dikilen maskeler olduğunu
vurgulayan Başkan Balcı,
"Pandemi sürecinin en başın-
da, Altındağlı kadınlarımız
elleriyle maske dikerek, altın

değerinde bir destek vermiş-
lerdi. Şimdi aynı desteği
Balkanlar'daki soydaşlarımız
için verdiler. Altındağlı kadın-
larımızın diktiği maskeler,
Novi Pazar’a doğru yola
çıktı. Kardeşlerimize biraz
olsun destek olabildiysek, ne
mutlu bize" ifadelerini kullan-
dı. (AA)

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü ve
Mamak Belediyesi
Sırbistan’ın Sancak böl-

gesine tıbbi yardım desteğinde
bulundu. www.haberler.com’a
göre dünyanın farklı noktala-
rında ikinci dalganın yaşandı-
ğı salgın Sırbistan başta olmak
üzere Balkanlar’da bazı ülke-
lerde de artmaya başladı.
Sırbistan’da insanların tıbbi
önlem ve sosyal mesafeyi göz
ardı etmesi salgının ciddi bir
şekilde artmasına neden oldu.
Salgının ciddi boyutlara ulaş-
ması nedeniyle dünyanın 127
ülkesine yardımda bulunan
Türkiye Cumhuriyeti’nden
Sırbistan’da yardım desteği
geldi. Türkiye’den farklı
kurum ve kuruluşlarında ver-
diği desteklere ek olan
Mamak Belediyesi ve Yunus

Emre Enstitüsünden de destek
geldi. Yardımla ilgili bilgi
veren Mamak Belediye Meclis
Başkanvekili Esra Yılmaz,
pandemi ile mücadelede
Türkiye dünyada bir adım ile-
riye gittiğine vurgu yaptı.
Yılmaz,
“Cumhurbaşkanımızın giri-

şimleri ile başlayan Türkiye
Sırbistan yakınlaşmasını bizler
bu işbirliklerimizle daha kalıcı
hale getirmeyi planlıyoruz.
Bizim bu ziyaretimiz bir baş-
langıç. Bu bağlamda Belediye
Başkanımız Sayın Murat
Köse’de Ecdat yadigarı Sancak
bölgesinden yaşananları

yakından takip etmektedir.
Son günlerde ise artan vakalar
nedeniyle Belediye
Başkanımız Murat Köse
Yunus Emre Enstitüsü
Başkanımız Şeref Ateş ile irti-
bata geçerek bölgeden gelen
yardım talebine 27 bin adet
tıbbi maske, 5 adet tekerlekli

sandalye ve 100 koli kolonya-
dan oluşan tıbbi yarım deste-
ğini yerine ulaştırmış bulun-
maktayız. Bizler bu yardımı
birinci elden ulaştırmak için
Sırbistan ziyaretimizi gerçek-
leştirdik. Gönlümüz rahat bir
şekilde Türkiye’ye dönüyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Altındağ Belediyesi, Sırbistan’ın Yeni Pazar bölgesine maske,
dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderdi

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak
Dernek Başkanı
Abdullah Gül ve

yönetim kurulu üyele-
rinden oluşan bir grup
ve Buca Belediye
Meclis Üyesi İsa Nezir,
Buca Belediye Başkanı
Av. Erhan Kılıç’ı maka-
mında ziyaret ederek
başarı dileklerini iletti.
Görüşmede son gün-
lerde salgının yayıldığı
ve çok can kayıplarının
yaşadığı nüfusun
büyük bölümünün
Boşnaklardan oluşan,
Sırbistan’ın Sancak böl-
gesi Yeni Pazar, Tutin
ve Sjenitsa kentlerinin

ihtiyaç duyduğu tıbbi
malzemeler için, İzmir
Bosna Sancak
Derneği’nin başlattığı
yardım kampanyası
konuşuldu. Başkan
Kılıç Buca Belediyesi
olarak yapmaları gere-
ken ne varsa yapmaya
hazır olduklarını söyle-
di ve tıbbi malzemeler
vereceğini ifade etti.

KARDEŞ ŞEHİR

Görüşmede ele alınan
bir diğer konu Tutin ile
Buca Belediyesi’nin
kardeş şehir olması.
Önceki dönemde gün-
deme gelen fakat haya-
ta geçmeyen bu kar-
deşlik projesi bu
dönemde hayata geç-

mesi için gerekli çalış-
maların hızlandırılması
konusunda gerekli tali-
matları vereceğini dile
getirdi. Tutin’den
Buca’ya göç eden çok
sayıda Boşnak ailenin
olması bu kardeş şehir
projesini önemini orta-
ya koyuyor.
Başkan Kılıç ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
şu sözlerde ifade etti;
‘Boşnak hemşerilerimi-
zin yaptığı bu ziyarete
teşekkür ediyorum.
Bosna ve Srebrenitsa
da yaşanan insanlık
ayıbını unutmadık. 11
Temmuz da anma töre-
ni düzenleyeceğiz. Ben
insanlık ayıbının
yaşandığı bu yerleri
gezdim gerçekten çok
duygulandım. Bosna
da bulunan Tüneli gez-
dim orada tünelin
savaş zamanında ki
önemini anlatan kişi
bizleri çok duygulan-
dırdı. İnsanlık ayıbı ve
insanlık suçu olan
böyle acıların bir daha
yaşanmamasını diliyo-
rum.’ dedi

İzmirli Boşnaklar’dan 
Başkan Kılıç’a ziyaret

Mamak Belediyesi ile Y.E.E’den tıbbi yardım 
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Karşıyaka
Belediye Meclisi
Temmuz Ayı

Olağan Toplantısı 3.
Birleşimi, Zübeyde
Hanım Nikahevi’nde
gerçekleştirildi.
Önergelerin oylamaya
sunulduğu toplantı
öncesinde bir konuşma
yapan Karşıyaka
Belediye Başkanı Dr.
Cemil Tugay, bundan
25 yıl önce
Srebrenitsa’da katledi-
len Boşnak vatandaşla-
rı andı. Başkan Tugay
“Bosna’da 11 Temmuz
1995 tarihinde başla-
yan ve 8 bin 372
Bosnalı soydaşımızın,
dindaşımızın katledil-
diği soykırım, hepimi-
zin her yıl içi yanarak

hatırladığı bir olaydır.
İnsanlığın en acı ve
utanç verici olayların-
dan biridir. 11
Temmuz’da, o tarihte
orada katledilen insan-
larımızı anacağız.
Srebrenitsa soykırımını
yapan, sebep olan ve
göz yuman herkesi bir
kez daha kınıyorum.
Tekrarlarının hiçbir
zaman yaşanmamasını
diliyor, bunun için
insanlık olarak hepimi-
zin ortak irade göster-
mesi gerektiğini söyle-
mek istiyorum” dedi.

“ALAŞEHİR’DEN
SELAM”

Konuşmasında,
Karşıyaka’nın kardeş

belediyesi olan
Alaşehir Belediyesi’nce
yaptırılan Karşıyaka
Parkı’nın açılış töreni-
ne katıldıklarını da
aktaran Tugay
“Alaşehir Belediyesi
tarafından çocuklar ve
gençlere yönelik olan,
bizim de bazı araç,
gereç ve malzeme des-
teği verdiğimiz bir par-
kın açılışı yapıldı.
Açılış törenine bizi de
davet ettiler, onurlan-
dırdılar. Bütün
Karşıyakalılara
Alaşehirlilerin selam
ve sevgilerini getirdik.
Bundan sonra diğer
kardeş belediyeleri-
mizle de benzer çalış-
malarımız devam ede-
cek” diye konuştu.
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1995 yılında Sırp katilleri tarafından katledilen Srebrenitsalı 8372
Boşnak’tan 9’u daha Potoçari  Anıt Mezarlığı’na defnedildi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in doğusundaki
Srebrenitsa'da 1995 yılında ya-
şanan soykırımda öldürülen

ve bu yılki anma törenlerinin ardın-
dan defnedilen 9 kurban için ilk
tören başkent Saraybosna'da ya-
pıldı.
Visoko şehrinden hareket eden kon-
voy, Saraybosna'nın Mareşal Tito ve
Mula Mustafe Baseskija caddelerin-
den geçirildi. Daha önceki yıllarda
olduğu gibi önce Cumhurbaşkanlığı
binası önünde tören vardı. Devlet

yetkililer ve Saraybosnalılar, cenaze-
leri taşıyan araçlara çiçek bırakarak
dua etti. Cumhurbaşkanlığı önün-
deki törene Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik
Dzaferovic'in yanı sıra İslam Birliği
Başkanı Husein Kavazovic, Demo-
kratik Eylem Partisi (SDA) Genel
Başkanı Bakir İzetbegovic, Bosna
Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin
İnzko ve Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı
Dzaferovic, burada yaptığı açıkla-
mada, Bosna Hersek'te soykırımı
inkar yasası çıkarılmasının gerekli
olduğunu bir kez daha vurgulaya-

rak, buna uluslararası toplumun da
bu noktada müdahale etmesi gerek-
tiğini söyledi. Hem Bosna Hersek
hem de bölge ülkelerindeki bazı si-
yasilerin soykırım kurbanlarına hala
saygı göstermediğini dile getiren
Dzaferovic, soykırım kararlarını ta-
nımanın ve kurbanlara saygı duy-
manın Bosna Hersek'in bölge
ülkeleriyle ilişkilerinde ön şart ol-
duğunun altını çizdi. Soykırımı
inkar edenlerin artık buna bir son
vermesi gerektiğine dikkati çeken
Dzaferovic, "Onlar savaş suçlularını,
bu soykırımı yapanları yüceltiyor-
lar. Buna artık bir son vermeliler"

dedi. Dzaferovic, Srebrenitsa'daki
soykırımdan sadece üst düzey asker
ve polislerin ceza aldığını anımsata-
rak, "Peki diğerleri nerede? Suçu iş-
leyenler nerede? Bu medeniyet dışı
eyleme, soykırıma iştirak eden çok
sayıda insan var. Onlar da adalet
karşısına çıkarılmalı." diye konuştu.
Bu arada, cenazeleri taşıyan konvoy,
Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar
Anıtı ve savaşta iki büyük katliamın
yaşandığı Markale pazar yerinde de
bir süre durdu. Daha sonra da Poto-
çari mezarlığına götürülen naaşlar
burada gözyaşları arasında toprağa
verildi. (AA)

ZVORNİK - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in doğusundaki
Srebrenitsa'da 1995 yılında
yaşanan soykırımdan kurtul-

mak isteyen Boşnak sivillerin,
orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak
için kullandığı güzergahta gele-
neksel olarak düzenlenen "Barış
Yürüyüşü yapıldı. Sırp birliklerin

en az 8 bin 372 Boşnak sivili acı-
masızca öldürdüğü soykırımın
25'inci yılı anma etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen yürüyüş, yeni
tip korona virüs salgını nedeniyle
bu yıl daha sınırlı bir katılımla ger-
çekleşti. Geçmiş yıllarda farklı ül-
kelerden binlerce insanın katıldığı
yürüyüş, her yılki başlangıç nok-
tası Nezuk kasabası yerine bu yıl

Zvornik yakınındaki Crni Vrh
mevkisinden başladı. Organizas-
yonun başlamasına az bir zaman
kala Nezuk'ta korona vakaları tes-
pit edilmesi bu değişikliğe neden
oldu. 1995 yılında çok sayıda insa-
nın hayatını kaybetmesi nedeniyle
halk arasında "ölüm yolu" olarak
da nitelendirilen orman yolundaki
yürüyüş 3 gün sürdü. Barış Yürü-

yüşü Alt Komitesi Başkanı Munir
Habibovic, , önceki yıllarda bin-
lerce kişinin katıldığı yürüyüşe bu
yıl 500 kişinin dahil olduğunu an-
lattı. Soykırım kurbanları için dua
ederek yürüyüşe başlayan katılım-
cılar, 1995'te Boşnak sivillerin kul-
landığı orman yolundan
ilerleyerek,  Potoçari Anıt Mezarlı-
ğı'na ulaştı. (AA)

şafak SOL

BÜYÜK şİRKEtLERdE
KÜçÜK AdAmLAR…

info@safaksol.com

İster büyük şirket olsun, ister küçük idare-
cileri küçük adamlar olursa sonu hüsran-
dır.    Çeyrek asrı aşan kariyerim ve

binlerce gözlemden süzülen tecrübelerime
dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki;
Türkiye’nin en önemli, belki de en acil ihti-
yaçlarından biri liyakattır. Yani işi, emaneti
sahibine vermek…
Boşuna söylememiş atalarımız; at binenin,
kılıç kuşananındır diye…

Şube müdürü, daire başkanı, sorumlu
müdür, koordinatör, kısım amiri, şef... kamu
ya da özel sektörde adı her ne olursa olsun,
bir idareci taşıdığı sıfatların hakkını mutlaka
vermeli.
Hakkını vermezse ne mi olur? Tereddütsüz
iflas…
İdareci işini iyi yapmalı, performansı iyi yö-
netmeli. İdareci işini yapmazsa teknisyen de
yapmaz, temizlikçi de yapmaz. Başhekim
işini iyi yapmazsa hemşire de, hasta bakıcı
da yapmaz. Bir gazetede yazı işleri müdürü
işini iyi yapmazsa muhabir de, editör de yap-
maz… Varın o kurumların, kuruluşların so-
nunu siz düşünün!
Organizasyon şemasının en üstünde olmak
idareciyi ‘üstün’ yapmaz. Hele bir de yönet-
sel yetenekleri zayıf ise elindeki tek kozu
‘korku’ ile yönetmeye başruvur ki,  o daha
vahimidir…
Özgüveni zayıf idarecilerin ulaşılmaz rolüne
bürünmesi ise ayrı bir açmaz…
Bu tip idarecileri tanımak oldukça kolaydır:
Bir hata veya sorunla karşılaştıklarında suç-
layacak birini hemen buluverirler. Ya da or-
tada bir başarı varsa bu kesinlikle idarecinin
eseridir yaklaşımı ile karizmaları için çırpınır
dururlar…
Bu da ‘Hatalar hataları doğurur’ sözünün ne
kadar gerçek olduğunun kanıtıdır aslında…
İdareci olmak kolay değildir. Emek ister,
sabır ister, zaman ister, öngörü ister…
Örnekler hep kötülerden mi olmalı? Tabii ki
hayır!
Küçük bir dükkan ile başlayıp Türkiye’nin
sayılı varsılları arasında yer alan Sabancı Ai-
lesi buna en iyi emsallerinden biridir.
Tartışmasız başarısı ve pozitif enerjisiyle
milletimizin kalbini fetheden Sakıp Sa-
bancı’nın iş disiplini, yaşam felsefesi, hayata
karşı duruşu yeterli bir örnek değil midir?
İş disiplini dedik…
Çünkü Sakıp Sabancı’nın babası Hacı Ömer
oğlunu henüz 15 yaşındayken disiplinli bir
yöneticinin eline vererek ona genç yaşta iş
disiplinini aşıladı.  
Şirketin büyük ya da küçük olmasına önem
vermeden, işini önemseyen, taş üstüne taş
koyan, başarısını katlayan Sakıp Sabancı’nın
hayatı tüm girişimcilere ve idarecilere örnek
olmalı…
Herkes işini iyi yapmalı…
Şirketler, devletler, platformlar, kolektif bi-
lincin var olduğu tüm oluşumlarda herkes
işini iyi yapmalı. Bunun anahtarı da iş disip-
linidir. Etrafımızda işini iye yapan biyeler
görmek istiyorsak yarının büyüklerine iş di-
siplinini öğretmeliyiz.
Gelecek yeni nesiller ile şekillenecek…
İşte bu sebeple yeni nesli ne kadar doğru ve
iş disiplini almış bireyler olarak yetiştirirsek
geleceğimiz de o kadar sağlam temellere ku-
rulur.
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İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
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İLBER ŞİYAK
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KOSOVA Süleyman ÇESKO
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KKTC Mehmet ALDEMİR
Kosova-sırbistan-MaKedonya

İsmail Cemalettin Demirpençe

SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
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ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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"Barış YürüYüşü" 
Kovid-19 gölgesinde yapıldı

Srebrenitsa’da 9 şehit
daha Potoçari’ye kavuştu

Işık Ahmet’ten Kayseri gezisi
KAYSERİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Türklerinin büyük
lideri merhum Dr. Sadık Ah-
met'in eşi  Işık Sadık Ahmet ve

kızı Avukat Funda Sadık Ahmet
Alp, Kayseri Pancar Ekicileri Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret
etti. 24 Temmuz 1995 tarihinde bir
trafik kazası sonucunda hayatını
kaybeden Dr. Sadık Ahmet’in eşi
Işık Sadık Ahmet ve kızı Funda

Sadık Ahmet Alp’in ziyareti sıra-
sında, Kayseri Şeker İç Denetim
Başkanı Selcen Erişen de hazır bu-
lundu. Sıcak ve samimi bir havada
gerçekleşen ziyarette merhum lide-
rin eşi Işık Sadık Ahmet, Batı Trakya
Türkleri üzerinde birleştirici bir rol
üstlenen Dr. Sadık Ahmet'in, bölge-
deki Türklerin hakları için verdiği
mücadelenin kuşaktan kuşağa akta-
rılarak yaşayacağına inandıklarını
belirterek, Başkan Akay’a konukse-
verliğin den dolayı teşekkürlerini

iletti. Başkan Akay ise rahmetli Dr.
Sadık Ahmet’in eşi ve Türk Mille-
ti’ne emaneti olan Değerli Işık Sadık
Ahmet Hanımefendi ve Ailesinin
teşriflerinden dolayı onur duydu-
ğunu belirterek, Batı Trakya’da ya-
şayan soydaşlarımızın, insan hak ve
özgürlüklerinin Yunanistan tarafın-
dan ihlallerine karşı vermiş olduk-
ları mücadelenin önemine vurgu
yaptı ve Dr. Sadık Ahmet’in, günü-
müzde tüm Türk halklarına güç
verdiğini söyledi. (AA)

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…
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Mevcut hükümet, Rusya ile iyi ilişkilerini korumakta, aynı zamanda Avrupa Birliği’ne üyelik için
çalışmalarına devam etmektedir. Ülkenin; Rusya, Avrupa Birliği, CEFTA, ABD, Türkiye, EFTA, Ka-
zakistan, Belarus gibi ülkelerle gümrük birliği anlaşması bulunması nedeniyle, ‘Made In Serbia’
etiketi basılabilen pek çok ürünün bir milyardan fazla kişiye gümrüksüz ihracatı mümkündür.

Seçimler sonrası Sırbistan’ın 
ekonomisi ve Türkiye ilişkileri

Sırbistan’da 21.06.2020 ta-
rihinde gerçekleştirilen
genel seçimlerde, ikti-

dardaki Sırbistan Gelişim
Partisi (SNS) , yüzde 63 oy
alarak 250 üyeli mecliste 188
sandalye almıştır. En yakın
rakibi Sırbistan Sosyalist Par-
tisi (SPS) lideri Ivica Daçiç ise
32 sandalye almış olup, hali-
hazırda hükümette Dışişleri
Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı olarak görev yapmakta-
dır. Başbakan Ana Brnabiç
görevine devam etmektedir.
Son seçimden daha güçlü
olarak çıkan mevcut hükü-
metin, herhangi bir sorun ya-
şamadan işlevine devam
etmesi beklenmektedir. San-
cak bölgesinde de, daha ön-
ceden Ticaret ve Ekonomi
Bakanı olan Rasim Ljajiç tek-
rar seçilmiş ve aynı şekilde
görevine devam etmektedir.
Mevcut hükümet, Rusya ile
iyi ilişkilerini korumakta,

aynı zamanda Avrupa Bir-
liği’ne üyelik için çalışmala-
rına devam etmektedir.
Ülkenin; Rusya, Avrupa Bir-
liği, CEFTA, ABD, Türkiye,
EFTA, Kazakistan, Belarus
gibi ülkelerle gümrük birliği
anlaşması bulunması nede-
niyle, ‘Made In Serbia’ etiketi
basılabilen pek çok ürünün
bir milyardan fazla kişiye
gümrüksüz ihracatı müm-
kündür. Sırbistan nüfusu, son
istatistiklere göre 7,5 milyon
civarındadır.
Sırbistan’ın toplam dış ticaret
hacmi 2019 yılı için 41,5 mil-
yar Euro ile bir önceki yıla
göre yüzde 8,4 artmıştır.
Bunun içinde ihracat 17,5
milyar Euro ile bir önceki yıla
göre yüzde 7,7 artmış, ithalat
ise 24 milyar Euro ile bir ön-
ceki yıla göre yüzde 8,9 art-
mıştır. Dış ticarette başlıca
ülkeler ve ürünler aşağıdaki
gibidir:

Nefise SHABAN

BİR PSİKOLOĞA 
NE ZAMAN 

GÖRÜNMELİSİNİZ?

Ne yazık ki ülkemizde psiko-
logların ne yaptıklarıyla ilgili
ve bir kişinin ne zaman psi-

koloğa danışması gerektiği ile ilgili
çokça yanlış anlaşılmalar ve bilgi
kirliliği bulunmakta. Bunlardan biri
psikoloğa görünmek için kişinin
‘deli’ olması veya ‘aklını yitirmiş’
olması varsayımlarıdır. Sırf bu eti-
ketlere maruz kalmamak için, birey
kendini kişisel bazda geliştirmeye
ihtiyaç duysa bile psikoloğa gö-
rünme fikrinden kaçmaktadır. Oysa
ki, daha gelişmiş ülkelerde bireyler
herhangi bir zihinsel sorunu olmasa
bile, kendilerini sosyal, akademik ve
kişilerarası anlamda geliştirmek için
bile psikoloğa veya rehberlik hiz-
metlerine başvurmaktadırlar. Yaşam
kalitesini arttırmak için terapilerden
yardım alınabilmesinin yanı sıra,
aşağıdaki belirtiler mevcutsa da, ki-
şinin bir profesyonele danışması ge-
rektiği önerilmektedir:

Geçmişi ve/veya geleceği düşünme-
den duramamak: Geçmişe veya gele-
ceğe yönelik yoğun düşünceler çoğu
zaman kaygı ve depresyon ile sonuç-
lanır. Böyle durumlarda çok geç kal-
madan bir psikoterapiste
başvurulmalı ve düşünceler üzerine
çalışılmalıdır.

Kişilerarası problemler: Ailenizle
geçinememezlik, meslektaşlarınızla
ilgili anlaşmamazlıklar, partnerinizle
veya ailesiyle geçinememezliklerden
şikayetleriniz bulunuyorsa, bir pro-
fesyonelden yardım almak oldukça
olumlu sonuçlar getirecektir.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Kötü alışkanlıklar/bağımlılık: Stresli
olduğunuz zamanlarda kendinizi bir
şeyler yemekten veya içmekten alı-
koyamıyorsanız, uyku düzensizliği-
niz sizi ve etrafınızdakileri artık
rahatsız edecek duruma gelmişse,
kilo vermek için artık hiçbir şey yi-
yememe duruma gelmişseniz, biliş-
sel davranışçı terapiler bu konuda
size oldukça yardımcı olacaktır.
Araştırmalara göre bu konuda en et-
kili olan bu terapi yaklaşımı henüz
balkanlarda mevcut olmasa bile, çev-
rimiçi terapilerden faydalanılabilinir.

Kayıp/Yas: Yakın zamanda sizin
için önemli bir bireyi kaybetmişse-
niz, terapi size bu süreci daha sağ-
lıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı
olacaktır; aksi takdirde bu tarz süreç-
ler siz farkında olmasanız bile haya-
tınızda ve davranışlarınızda kalıcı
yaralar oluşturabilir.

Duygularınızı düzenlemede güçlük:
Hepimiz hayatımızın bir noktasında
üzgün, endişeli veya öfkeli hissede-
riz, fakat bu duyguları ne sıklıkta ve
ne kadar yoğun hissettiğimize dikkat
etmek önemlidir. Duygularınızı dü-
zenlemekte güçlük çektiğinizi düşü-
nüyorsanız ve artık bu hayatınızı ve
insanlarla olan ilişkilerinizi olumsuz
olarak etkileyecek duruma gelmişse,
yardım alma zamanı gelmiş demek-
tir.

Özetle psikoterapi ve danışmanlık
hizmetleri yararlanabileceğiniz çok
geniş bir alan. Yukarıda daha sayma-
dığım, akademik performansta zor-
luklardan cinsel bozukluklara kadar,
düşünce, duygu ve davranış üçlüsü
kapsamında aklınıza gelebilecek ne-
redeyse herhangi bir soruna karşı ol-
dukça etkili terapi yöntemleri
bulunmakta. İnsanoğlu yeter ki iler-
lesin, iyi bir hayat sürdürsün, kendini
geliştirsin ve sağlıklı kalsın; çünkü
bu hepimizin hakkı. Kendinize ve
zihninize iyi bakın.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

HALKBANK 
BAYRAĞI

Türkiye ile ticareti her geçen
yıl artmakta olup, 2019 yı-
lında toplam ticaret hacmi 1
milyar Euro’un üzerine çık-
mıştır. Ülkedeki Türk yatı-
rımları tekstil, otomotiv,
finans ve otelcilik alanlarında
yoğunlaşmıştır. Ülkedeki tek
Türk sermayeli banka ülke
genelinde 35 şubeyle hizmet
veren Halkbank’tır.
Dünya genelinde 2020 yılı
Mart ayından bu yana etkili
olan ve etkisi devam eden
KOVID-19 pandemisi süre-
cinde, Sırbistan Merkez Ban-
kası ve ilgili bakanlıklarca,
halka ve işletmelere destek
olmak amacıyla birtakım
destekler açıklanmıştır.
Sırbistan Merkez Bankası’nca
en az üç aylık (Nisan-Hazi-

ran) moratoryum ilanıyla bi-
reysel ve ticari kredi müşteri-
lerinin borçları, kredi kayıt
bürosunda gecikme kaydı
yapılmaksızın ve mevcut kre-
dileri ile aynı şartlarda en az
üç ay ötelenmiştir.
Diğer yandan, ticari işletme-
ler için, 08.05.2020 tarihinde
itibarıyla devlet garantili top-
lam 2 milyar € tutarında
kredi paketi açıklamıştır.
18 yaş üzerindeki tüm vatan-
daşlara 100 Euro destek öde-
mesi yapılmıştır.
Yine vergiler 2021 yılına erte-
lenirken, talep eden firmala-
rın çalışanlarına üç ay
süresince aylık 30 bin RSD
ödeme yapılmıştır.
Pandemi döneminde azalan
ekonomik aktiviteler nede-
niyle 2020 yılında GSMH’nin
yüzde 3,5 küçülmesi beklen-
mektedir. Yıllık enflasyonun

yüzde 2 düzeyinde olduğu
ülkede yerel para birimi
Dinar (RSD), EUR karşısında
uzun zamandır 117-118 ban-
dında istikrarlı seyretmekte-
dir.
Sırbistan Parlamentosu Hazi-
ran ayında, Turkiye’nin Yeni
Pazar’da Konsolosluk açıl-
masına izin veren yasayı
onaylamıştır. Kuzeyde Voy-
vodina bölgesi ve güneyde
Morava vadisi tarıma ol-
dukça verimli topraklara sa-
hiptir. Pandemi sürecinde
Sırbistan Tarım Bakanlığı’nca
da kredi faizlerine sübvanse
uygulanmaktadır. Sistemde
kayıtlı çiftçilere yıllık yüzde 1
faiz oranıyla (yerel para bi-
rimi RSD bazında) likidite,
bitkisel ve hayvansal girdi ih-
tiyacı amacıyla 36 ay vadeye
kadar kredi kullandırılmak-
tadır.
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‘Türkiye-Kosova ilişkileri 
pandemi sürecinde gelişti’
Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi, geçmişte olduğu gibi yeni tip korona
virüs salgını döneminde de Türkiye ile iyi ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin
olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.
PRiŞtine
BalKan GÜnlÜĞÜ

Kosova Ticaret ve
Sanayi Bakanı Vesel
Krasniqi, Kovid-19

salgını sırasında yaşanan
süreç, ekonominin toparlan-
ması yolunda alınan tedbir-
ler ve bu dönemde Türkiye
ile ticari ilişkilerle ilgili
değerlendirmelerde bulun-
du. Kosova’nın geçtiğimiz
dönemde Sırbistan ve Bosna
Hersek ürünlerine uyguladı-
ğı ve nisan ayında kaldırılan
yüzde 100 gümrük vergisinin
de etkisiyle Türkiye’den
yapılan ithalatın arttığını
söyleyen Krasniqi, “Geçmişte
olduğu gibi yeni tip korona-

virüs (Kovid-19) salgını
döneminde de Türkiye ile iyi
ilişkilerimiz devam etti.” şek-
linde konuştu. Göreve başla-
dığı ilk haftada Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar'ı ağırladığını anımsa-
tan Krasniqi, "Yaptığımız
anlaşma (Türkiye ile Kosova
arasında Serbest Ticaret
Anlaşması) hakkında da
konuştuk. Ayrıca Kosova'da,
Türkiye’den yeni işletmeler
yaratarak ülke ekonomisi
alanında gelecekteki iş birliği
olanaklarından bahsettik.”
dedi. İki ülkenin her zaman
sahip olduğu iş birliği ruhu-
nu artıracağına inandığını
belirten Krasniqi, şöyle
devam etti: “Türkiye'nin ola-

ğanüstü koşullarda bile
Kosova'nın yardımına geldi-
ğini çok iyi biliyoruz. (1999
Kosova Savaşı) Savaştan baş-

layarak, yeniden yapılanma-
da, ülkenin kalkınmasında
ve şimdi ekonomi alanındaki
yatırımlarla desteklemeye

devam ediyor. (Serbest
Ticaret Anlaşması) İki ülke
için ve özellikle tedarikinin
büyük kısmını Türkiye'den
yapan firmalar için gerçekten
kolaylık sağlayan bir yasa.
Bizim yerli ürünlerimizin
Türkiye pazarında tanıtılma-
sında ve Türk ürünlerinin
bizim ülkemizde tanıtılması-
na alan sağlıyor.” Yeni tip
korona virüs (Kovid-19) sal-
gını döneminde tüm ülkeler-
de olduğu gibi Kosova'nın
da ekonomik kalkınmasının
yavaşladığına işaret eden
Krasniqi, krizin aşılmasında
Kosova hükümetinin iki
adımlı destek programı
uygulayacağını vurguladı.
(AA)

istanBul/BalKan
GÜnlÜĞÜ

Doğuştan kalp hasta-
lığı bulunan
Bosnalı 7

aylık Vinko Jukiç,
Türkiye'de geçirdiği iki
kalp ameliyatının ardın-
dan sağlığına kavuştu.
Bosna Hersek'in bir
köyünde yaşayan 7 yıllık
evli Tanya ve Josip Jukiç
çiftinin ilk çocuğu
Vinko, "mavi bebek" sen-
dromu olarak da bilinen
siyanotik doğumsal kalp
hastalığı "Fallot Tetralojisi"
ile 7 ay önce dünyaya göz-
lerini açtı. Doktorlar, hasta-
lığı nedeniyle akciğer atar-
damarları iyi gelişmeyen,
akciğerlerine giden kan
akımı az olan, kalbindeki
karıncıklar arasında bir
delik bulunan ve vücuda
giden ana atardamarları

normal yerinden sağa
doğru kayan bebeğin
hayata tutunabilmesi için
ameliyat olması gerektiği-
ni söyledi.  Jukiç ailesi,
ülkelerinde yeterli tedavi
imkanı bulunmadığı
gerekçesiyle doktorları

tarafından Türkiye'ye yön-
lendirildi. Türkiye'ye
ambulans uçakla getirilen
bebek, Acıbadem Bakırköy
Hastanesinde tedavi altına
alındı.  İlk ameliyatını 1
aylıkken geçiren ve sonra-
ki 6 aylık süreçte damarla-

rında düzelme gözlemle-
nen Vinko Jukiç, ikinci kez
ameliyata alınıp "düzeltme
operasyonu" yapıldıktan
sonra tamamen iyileşerek,
ailesiyle birlikte
vatanına sağlıklı bir şekil-
de döndü.  (AA)

7 aylık Vinko bebek
Türkiye’de şifa buldu

Yunanistan’da Türkçe’yi 
öğrenen 157 kişiye sınav

Saruhanlı’dan Kırcaali’ye koruyucu maske yardımı

istanBul/BalKan
GÜnlÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi
(İÜ) Dil Merkezi tara-
fından Yunanistan'da

farklı şehirlerden başvu-
ran Türkçe meraklılarına
online Türkçe sertifika
sınavları yapıldı.
Merkez, uzman akade-
misyenlerden oluşan
ekibi ve internet tabanlı
eğitim programlarıyla
dünyanın dört tarafında-
ki uluslararası öğrencile-
re ulaşıyor. Perugia Dil
Kursu ile organize edilen
sınavlara, eş zamanlı ola-
rak Atina, Selanik,
Gümülcine, İskeçe,
Dedeağaç, Larissa gibi

büyük şehirler ile Midilli
Adası, Sakız Adası, Girit
Adası, Rodos Adası ve
Güney Kıbrıs Rum kesi-
minin de aralarında
bulunduğu farklı bölge-
lerden birçok öğrenci
katıldı. Sınavlara, farklı
sektörlerden ve yaş

gruplarından 157 öğrenci
katıldı. Katılımcılar
sınavdaki performansla-
rına göre farklı seviyeler-
de sertifika almaya hak
kazandı. Özellikle ada-
larda ve küçük yerleşim
bölgelerinde ikamet
eden, 14-70 yaş aralığın-

daki katılımcılar, online
sınavlar sayesinde, seya-
hat etme zorunluluğu
olmadan Türkçe sınavla-
rına girme imkanına
sahip oldu. Pandemi
sebebiyle hayata geçiri-
len online sınav, Türk
dili ve kültürüne olan
ilginin de göstergesi
oldu.  Merkezin,
"Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Sertifika
Programı", alanında
uzman akademisyenler
tarafından sunulan teo-
rik ve uygulamalı eği-
timleri kapsıyor. Sertifika
programlarına başvuru-
lar İÜ Dil Merkezi web
sitesi üzerinden yapılabi-
liyor. (AA)

istanBul/BalKan GÜnlÜĞÜ

"Bir Rüyanın
İnşası: Arnavutluk Sanatında
Toplumcu Gerçekçilik" başlıklı

sergi Pera Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Arnavutluk sanatının toplumcu gerçek-
çilik dönemiyle sanatçıları buluşturan
sergi basına tanıtıldı. Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi
Genel Müdürü Özalp Birol, basın men-
suplarına sergiyi gezdirerek, seçkideki
eserlere, dönemin toplumsal yapısına
ve eserlerin özelliklerine ilişkin bilgi
verdi. Toplumcu gerçekçilik sanat akı-
mının 1934 yılında gerçekleştirilen 1.
Sovyet Yazarlar Birliği
Kongresinde gündeme getirildiğini ve
Sovyetler Birliği rejiminin resmi sanat
akımı olarak deklare edildiğini anlatan
Birol, bu akımın Arnavutluk sanatında
da 1940'lı yıllardan Enver Hoca'nın
öldüğü 1985 yılına kadar etkili olduğu-
nu dile getirdi. Serginin Artan
Shabani'nin küratörlüğünde gerçekleş-
tirildiğini dile getiren Birol, şunları kay-
detti: "Toplumcu gerçekçi resimlerin en
klasik örneklerinde temelde bir yeni
insan figürü var. Çoğunlukla yalnız,
genelde yarım ve çeyrek profille göste-
riliyor. Sade ve alçak gönüllü ancak sos-
yalizmin inşasında kendisine güvenil-
diğinin de farkında. Fotoğrafı andıran
birçok resimde mesleği tanıtan iş aletle-
riyle insanlar gösteriliyor." Pera Müzesi
Süreli Sergiler Yönetici Begüm
Akkoyunlu Ersöz de salgın döneminin
sanat çevresi için de unutulmayacak bir
dönem olduğunu söyledi.
Serginin, Arnavutluk sanatının yaklaşık
yarım yüzyılını konu aldığını belirten
Ersöz, "Arnavutluk için 1950-1990 arası
sembolik bir dönem." dedi. (AA)

Pera’da Arnavutluk 
sanatı sergisi açıldı

manisa
BalKan GÜnlÜĞÜ

Saruhanlı Belediye
Başkanı Zeki Bilgin,
Bulgaristan'da faali-

yet gösteren Kırcaali

Ömer Lütfi Kültür
Derneğine koruyucu
maske yardımında
bulundu.
www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere
göre; Manisa Balkanlılar

Kültür Dayanışma
Derneği Başkanı Altan
Hafızismailoğlu’nun ara-
cılığıyla sağlanan maske
bağışı derneğe gönderil-
di. Dernek yöneticileri bu
zor zamanda Manisa’dan

seslerini duyan Saruhanlı
Belediye Başkanı Zeki
Bilgin’e ve Balkanlılar
Kültür Dayanışma
Derneği Başkanı Altan
Hafızismailoğlu’na teşek-
kür etti.

Damla selin tomRu

Yazı 
Hissetmenin 

10 Yolu

Bu sene içinde bulunduğumuz
koşullar nedeniyle yazın geldi-
ğini hissetmekte biraz zorlan-

dık. Kimilerimiz daha izole bir yaz
tatilini seçerken, kimilerimiz ise evle-
rinde kalmayı tercih ediyor. Her ne
olursa olsun, dışarı çıktığımızda mutlu
ve gülen yüzler görmek yerine maskeli
suretlerle karşılaşıyoruz. Bir kısmımız
duruma tamamen ayak uydururken, bir
çoğumuz ise hala temkinli.

Oysa zaman geçiyor, yazın ilk ayına
veda ettik bile. Gelin bu yazı dolu
dolu geçirmek için hayatımıza ekleye-
bileceğimiz minik ama etkili ipuçlarını
beraber inceleyelim.

1)Yaz lezzetlerinin tadını çıkarın
Karpuz, kiraz, taze fasulye gibi buram
buram yazı hatırlatan lezzetleri öğün-
lerinize daha sık ekleyin. Böylelikle
beş duyumuza hitap eden bu sebze ve
meyveler bilinçaltımıza da yazın gel-
diğini haber verirler.

2)Doğada vakit geçirin
Denize girmeyi tercih etmiyorsanız
bile, doğada vakit geçirin. Sabah yürü-
yüşleri, deniz kenarındaki banklarda
geçirilen zaman, bahçe işleri bu keyifli
mevsimi daha iyi geçirmemize yar-
dımcı olur.

3)Renkleri kullanın
Neon ve canlı renkleri kullanarak
yazın keskin güneş ışınlarını hayatını-
za ekleyebilirsiniz. Özellikle sarı,
turuncu, kırmızı tonları hem kendinizi
daha enerjik hissetmenizi sağlar hem
de neşe ve mutluluk frekansı yayarlar.

4)Yaz sohbetleri
Dostlarınızla, ailenizle bol bol sohbet
edin. Bu sohbetlerde daha keyifli
konular açmaya çalışın. “En komik
anın”, “en mutlu olduğun gün”, “hiç
unutamadığın bir yaz maceran” gibi
konuları seçerek, renkli bir sohbeti
garanti edebilirsiniz.

5)Meditasyon
Meditasyon, zihni dinlendirir, ruhu
hafifletir. Günde en azından 5 dakika-
yı kendinize ayırın. Nefes egzersizleri
yapabilir, en sevdiğiniz yerde kendini-
zi hayal edebilir, olumla cümlelerin-
den yararlanabilirsiniz. En az 21 gün
devam ettirilen meditasyon çalışmaları
ruh&beden&zihin dengenize olumlu
etki eder.

6)Hatıralar
Önceki yazları hatırlayabilirsiniz.
Bunun için fotoğraflarınıza bakabilir,
biraz nostaljik olsa da albüm hazırla-
yabilirsiniz. Böylelikle şu anki kıstılı-
lık ve endişe halinden sıyrılabilirsiniz.

7)Oyunlar
Yazın vazgeçilmesi iskambil, tavla, su
savaşı gibi içimizdeki çocuğu harekete
geçiren oyunlara zaman ayırın.
İçimizdeki çocuk bize neşe enerjisi
verir.

8)Müzik
Yazın olmazsa olmazı keyifli müzik-
lerdir. Müzik bir terapi yöntemi olarak
da binlerce yıldır kullanılıyor.
Kendinize neşeli şarkılardan oluşan bir
liste hazırlayın, göreceksiniz pandemi
günlerinde bile size iyi gelecek.

9)Yolculuklar
Tatile çıkmıyor olsanız bile yakın yer-
lere küçük kaçamaklar organize edin.
Birkaç saatliğine dahi olsa rutini boz-
mak, başka bir ortamda olmak ruhunu-
zu dinlendirir. Ne demişler tebdil-i
mekanda ferahlık vardır.

10) Öncelik tanıyın
Kendinizi ara ara öncelik sıralamasın-
da birinci sıraya yerleştirin. Her gün
ya da haftada bir gün belli bir saati
kendinize ayırın. Bu saati önceden
planlayın, belki sadece kitap okumak,
belki film izlemek ya da cilt bakımı
yapmak gibi, gönlünüzü hoş tutacak
şekilde bu zamanı geçirin.

İletişim için: damla@kimimila.com

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Eğitim-Sağlık
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TİKA, Karabusko 
Polje Camisi'ni de 

yenİledİ…
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'daki Karabusko

Polje Camisi'nin tadilat ve donanımını tamamladı

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

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

Karadağ'daki Karabusko Polje
Camisi'nin tadilat ve donanı-
mını tamamladı. TİKA'dan ya-
pılan yazılı açıklamada,

başkent Podgorica'ya 7 kilo-
metre uzaklıkta bulunan ve
nüfusunun tamamına yakını
Boşnaklardan oluşan Kara-
busko Poljo beldesinde
1990'da inşa edilen caminin ih-
tiyaç duyduğu tadilat, dona-
nım ve yeni abdesthane
inşasının TİKA tarafından ya-
pıldığı aktarıldı. Proje kapsa-
mında ayrıca, cami
bünyesinde çocukların dini
eğitimlerinde kullanılmak
üzere tam donanımlı bir sınıf
kurulumu da gerçekleştirildiği
belirtilirken, hayata geçirilen
proje ile cami cemaatinin daha
sağlıklı bir ortamda ibadet et-
mesine ve çocukların dini eği-
tim almasına imkan sağlandığı
kaydedildi. Açıklamada, tadi-
lat ve donanımı tamamlanan
caminin, salgın tedbirlerine
uyularak  Karadağ İslam Bir-
liği (Diyanet İşleri) yetkilile-
rine teslim edildiği bildirildi.
(AA)




