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¥ vucİc, toplantıda kayda
değer bir çözüm seçeneğinin
taraflara sunulmadığını, diya-
log sürecine devam edecekle-
rini ifade etti. Toplantının
kendileri için oldukça zor
geçtiğini belirten Vucic,
bugünkü toplantının odak
noktasını oluşturan kayıp
kişiler meselesi ile ilgili tek-
nik detayların gelecek hafta
süreceğini kaydetti. Hoti de
ilişkilerin normalleşmesinde
tek çözümün Sırbistan ve
Kosova'nın karşılıklı birbirini
tanımasından geçtiğini vur-
gulayarak, bu durumun ulus-
lararası ortaklara da iletildi-
ğini dile getirdi. Hoti, görüş-
mede kayıp kişiler ve ekono-
mik iş birliği üzerinde durul-
duğunu söyledi.n 8’de

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Brüksel'de AB
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi

Radev hükümetin
istifasını istiyor
¥ BulgaRİstan Cumhur-
başkanı Rumen Radev, bir
haftadır devam eden hükü-
met karşıtı gösterilere ilişkin
yaptığı değerlendirmede,
hükümetin istifa etmesi ve

erken genel seçime gidil-
mesi gerektiğini söyledi.
Bulgar halkının seferber ol-
masının, ülkedeki demokra-
tik kurumları ve hukukun
üstünlüğünü yıkanlara karşı

ulusal mutabakatın bir yan-
sıması olduğunu ifade eden
Radev, mevcut oligarşik yö-
netim modelinin halk tara-
fından istenmediğini sa-
vundu. n 3’te

Barış güvercini bir
kez daha havalandı

K.makedonya’ya 
80 milyon euro 

ab desteği
¥ avRupa Birliği (AB), yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
Kuzey Makedonya'ya 80 milyon Euro
destek sağlanacağını bildirdi. AB, ya-
kın çevresindeki ülkelere ekonomik
kriz dönemlerinde makro-finansal
desteklemeler sağlayabiliyor. Söz ko-
nusu desteklerin AB tarafından ser-
best bırakılması için bazı şartların ye-
rine getirilmesi gerekiyor n 8’de

Sayfa 3’terifat SaiT

Sevdim Seni bir kere,
başkaSını Sevemem

deli diyorlar bana,
deSinler değişemem

‘Yapabiliriz İttifakı’
dönemi başladı

¥ Resmİ olmayan sonuç-
lara göre, Makedonya Sos-
yal Demokratlar Birliği
(SDSM) öncülüğündeki
"Yapabiliriz İttifakı" 327
bin 329 oy alarak 46 mil-
letvekili çıkardı. Seçimde
120 sandalyeli Meclis'e gi-

rebilmek için 15 siyasi itti-
fak ve partiden 1500'ten
fazla aday yarıştı. Bağım-
sızlığını elde ettiği
1991'den itibaren 10'uncu
kez genel seçimin yapıldığı
ülkede, 5'inci kez erken
seçime gidildi. n 5’te

Toplantının kendileri için oldukça zor geçtiğini belirten Vucic,
bugünkü toplantının odak noktasını oluşturan kayıp kişiler mese-

lesi ile ilgili teknik detayların gelecek hafta süreceğini kaydetti

¥ Balkan ülkeleri 
Arnavutluk, Kuzey Ma-

kedonya ve Hırvatis-
tan'da "15 Temmuz

Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü" kapsamında

anma programları 
düzenlendi.  n 4’te

15 temmuz şehİtlerİ
balKanlar'da da anıldı

İtalya’da SırbİStan, Karadağ
ve KoSova’ya Seyahat yaSağı
¥ İtalya, yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgınında risk taşıdık-
ları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova
ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve
transit geçiş de dahil olmak üzere
seyahat yasağı getirdi. n 10’da

KOSOVA’DA

KUZEY MAKEDONYA’DA

BULGARİSTAN’DA
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Hala iki yakayı birbirine
bağlıyor: Eleni’nin patiği

Türkiye ile Yunanistan ara-
sında mübadiller ile ilgili
özel çalışmaları ile daha

önce adından sıkça söz ettiren Ça-
nakkale Savaşları Atatürk ve Bal-
kanlar Bölgesi Uzmanı Melih
Asaroğlu, “Eleni’nin Patiği” adlı
senaryosunu romana dönüştüre-
rek yayın hayatına çok önemli bir
eseri kazandırmış oldu. Türkiye
ve Yunanistan’da hatırı sayılır ya-
pımcılar bu eseri filme dönüştür-
mek için kolları sıvamış
durumda…
Asaroğlu, kitabın yayımından
hemen önce, Eleni’nin Patiği’ni
Ege Telgraf okurları için anlattı…

n Sizinle geçmişte “Karşıdaki
Komşularımız Türkosporoslar”
kitabınız hakkında keyifli bir
sohbet etmiştik. Şimdi ikinci
kitap geliyor ve anladığım kada-
rıyla soluksuz izlenecek ve oku-
nacak bir aşk ve dram öyküsü
bizleri bekliyor… Bize biraz Ele-
ni’nin Patiği’nden bahsedebilir
misiniz?
Mübadele ve ağırlıklı olarak 1941
yılının Atina ve Ankara’sında
geçen sıra dışı olayları kapsayan
eserde, Eleni ve Tevfik’in 18 yıl
sonra Pire’ye gelen Kurtuluş Yar-
dım Vapuru sayesinde büyük bu-
luşması ve aşkını tarihin tanıklığı
içerisinde ele alıyor. Çanakka-
le’nin Kalafat köyünde birlikte
dostça yaşayan Thedora ve Arife
Hanım’ın yolları mübadele ile ay-
rılır. Tevfik, henüz dünyaya gel-
memiştir. Eleni ise bir yaşındadır.
Theodora Hanım “Biz buluşma-
sak ta çocuklarımız buluşsun” di-
yerek Eleni’nin Patiği’nden bir
tanesini Arife Hanım’a emanet
vermiştir.
Mübadele’den sonra Theodora
Hanım’ın ailesi Atina’ya, Arife
Hanım ve ailesi de Ankara’ya yer-
leşmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın
dehşetli günleridir. Türkiye, Yu-
nanistan’a gıda yardımı kararı
alır. Arife Hanım’ın oğlu Tevfik,

Pire’ye yardım götüren Kurtuluş
Yardım Vapuru Heyeti’ndedir,
Eleni ise Türk Heyeti ile Kızılhaç
arasında irtibatı sağlamak ama-
cıyla Almanların kurduğu komis-
yondadır. İşte, Eleni ve Tevfik’in
ilk tanışması ve aşkları Atina’da
olur. Thedora Hanım, İngiliz

bombardımanı sonrası Tevfik’i
akşam yemeğine davet ettiğinde
gerçek orada açığa çıkmıştır. Ele-
ni’nin patiğinin bir tanesi Eleni’de
bir tanesi Tevfik’tedir.
n Peki, bu kitabı yazmaya nasıl
karar verdiniz?
Hem Yunanistan’da hem de Tür-

kiye’de yüzlerce aile
başka kimselere anla-
tamadığı, yıllarca
içinde yaşatıp büyüt-
tüğü mübadil hatıra-
larını, hikayelerini,
yaşanmışlıkları be-
nimle paylaşmıştı. Bu
onlar için çok da
güzel bir durumdu.
Çünkü tüm bu yaşa-
nanları bana aktardık-
larında, hikayelerinin
ve anılarının kaybol-
mayacağını, ölmeye-
ceğini
düşünüyorlardı.
Benim için ise bu anı-
ları, yaşananları, din-
lediklerimi üzerimde
taşımak tarihin omuz-
larıma yüklemiş ol-
duğu büyük bir yük
idi. Bu yükle birlikte
kendimi ya-
şayan sit
alanına dö-
nüşmüş
gibi hissedi-
yordum.
Daha sonra
bu yükü tek
başıma taşı-
mayı değil de
sizlerle de pay-
laşmayı düşün-
düm. Kitaptaki
hikayenin önce se-
naryosunu yaz-
dım. Bu fikir, bende
hasıl olduğu zaman
ilk olarak değerli dos-
tum Giorgo ile paylaş-
tım. “Ne
düşünüyorsun Gi-
orgo, şöyle bir film
olursa nasıl olur?”
diye sorduğumda,
“Melihçiğim, bu ha-
rika bir şey olur.
Nasıl, ne zaman dü-
şündün?” cevabını
aldım. İşte, asıl o an
gelmişti aklıma bu
fikir. Yine dostlarımın
teşviği ile bu hikaye,
romana dönüştü ve
okurlarımıza ulaş-
mayı bekliyor. Ele-
ni’nin Patiği benim
için bir rüya gibiydi…
Bu rüyayı başarmış
olmaktan dolayı çok
mutluyum. Çoğu in-

sanın kitaptaki bilgilere ve yaşan-
mışlıklara ilk defa tesadüf edecek
ve bu durum onlara belki de
hayal gibi gelecektir. Hayali bile
güzel olmakla beraber aslında ya-
şananlar gerçeğin silüetidir. Birbi-
rine hasım gibi görünen bu iki
milletin en yakın hısımlığının ifa-

desidir.
Çok güzel bir söz ettiniz… ‘Tür-
kiye ve Yunanistan aslında hasım
değil, hısımdır’ diye…
Efendim, bırakın iki milleti iki in-
sanın dahi arasını yapmak zor,
bozmak çok kolaydır. Önemli
olan sizin bakış açı-
nızdır. Bu ko-
nuda bize en
büyük
örnek
Büyük
Ata-
türk’tür.
Çünkü
İstiklal
Savaşı’nda
muharebe et-
tiği düşmanlarını
en yakın dostları ha-
line getirmiştir. Venizelos, Ata-
türk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday

gösteriyor. Böyle bir
olayın dünya tarihinde
benzeri yoktur. Biz
Atatürk gibi düşün-
meli ve sorunları-
mızı onun gibi
çözmeliyiz.
Türkiye İkinci
Dünya Sava-
şı’nda haysiyetli
bir duruş ve
benzersiz bir
dış politika ör-
neği sergiledi.

Bu sayede savaşın
yangınından uzak kaldık. Fakat
Almanlar, İtalyanlar ve Bulgarlar
Yunanistan’ı işgal ettiler.  Sadece
Atina’da 1700’e yakın köy yerle
bir oldu. Tarımda kullanılan hay-
vanlarının yüzde 50’si telef oldu.

165 bin ev yıkıldı. 1 milyon 500
bin kişi evsiz kaldı. 250 bin ev
oturulamaz hale geldi. Ekmek
günde 6 grama kadar düştü. 1941-
1944 Alman İşgali döneminde Yu-
nanistan’da açlıktan 600 bine
yakın insan hayatını kaybetti. Bu
sebeple Yunanistan’da bu dö-
neme “Büyük Açlık” dönemi de-
nilir. Yunanların bu açlık
zamanlarında yüzünü güldüren
tek olay Kurtuluş Yardım Va-
puru’dur. Kurtuluş Yunanistan’a
5 sefer yapmıştır. Maalesef
1942’de batmıştır. Ama Türkiye
yiyecek yardımını sürdürerek 50
bin ton gıdayı Yunan halkına
ulaştırmıştır. İşte bizim hikaye-
mizde de ana kahraman Kurtuluş
Yardım Vapuru’dur.
n Anladığım kadarıyla kitapta
Kurtuluş Vapuru’nun detaylı hi-
kayesini okuyacağız ama bize
biraz özet geçebilir misiniz?
1939 Erzincan depremi sonra-
sında, Atina’da bağış kampanyası
yapıldı. Bu bilgi kamuoyumuzda
çok fazla yer almaz. Fakat Erzin-
can Depremi sonrası Yunanistan,
Türkiye’nin milli yasına katılmış,
Atina ve Pire gibi şehirlerde 700
bine yakın Yunan vatandaşı kar-
deş Türk milleti için bağışta bu-
lunmuş ve toplamda 2 milyon
drahmiye yakın bir meblağ Türk
makamlarına teslim edilmiştir.
n Size, Eleni’nin Patiği iki ülke
arasında barışın simgesi olabilir
mi?
Tabi aramızda halledememiş bir-
çok mesele var. Fakat tüm sami-
miyetimle söylüyorum ki Türkiye

ile Yunanistan’ın problemleri bir
günde çözülebilir.

Nasıl mı? Taraf-
lar önce me-

seleye
insan ola-
rak baka-
caklar,
siyasetçi-
ler de

problem
üretmek

yerinde prob-
lem çözme niyeti

sergileyecekler. Tür-
kiye ile Yunanistan’ın problemi
vatandaşların değil, siyasilerin
problemidir. Sokaktaki Yunan va-
tandaşı 1919-1922’nin hata oldu-
ğunun farkındadır. O hataya her
iki tarafın bir daha düşmemesi
için araya hiçbir emperyalisti sok-
mamaları gerekir. Anadolu’da bir
söz vardır: “Soğuya soğuya kış
olur, Isına ısına yaz olur.” Benim
çabam yazın gelmesidir…
n Son olarak…
Hikayemizi, bütün mübadillere
İkinci Dünya Savaşı’nın dehşetli
günlerinde gıdasızlıktan hayatını
yitiren Atina’nın Pire’nin çocukla-
rına ve açlığı bastırmayan, yetişen
kahraman Kurtuluş Yardım Va-
puru ve heyetine armağan ve
ithaf ediyorum…

www.egetelgraf.com 
adresinden alınmıştır….

1940’larda yaşanan soluksuz bir aşk öyküsü Türk ve Yunan ilişkilerine farklı
bir pencereden bakmamızı sağlayacak. Eleni’nin Patiği’ni yazın dünyasına

kazandıran Asaroğlu, “Bu kitap o dönemde yaşananların bir siluetidir” dedi

BİR VAPUR YOLA ÇIKIYOR… AŞK, TARİHE TANIKLIK EDİYOR…



20 Temmuz 2020
Pazartesi 3Balkan Haberleri

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

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

ana vatanlarında geçirmek
için Avrupa ülkelerinden
kara yoluyla memleketlerine
seyahat eden vatandaşları
Sırbistan sınır kapılarında
karşılayarak hijyen paketleri
dağıtıyor. YTB'den yapılan
yazılı açıklamada, yaz ayları-
nın gelmesiyle tatillerini ana
vatanlarında sevdikleriyle
geçirmek isteyen yurt dışın-
daki vatandaşların memle-
ketlerine olan yolculuklarının
başladığı belirtildi. Açıkla-
mada, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Avrupa ülkelerinden
kara yoluyla Türkiye’ye seya-
hat eden vatandaşları sınır
kapılarında karşılayan ve
uğurlayan YTB'nin, vatan-
daşların yolculuklarının gü-
venli ve rahat geçmesi için

çalışmalarını sürdürdüğü
ifade edildi. YTB'nin, vatan-
daşların seyahatlerinde karşı-
laştıkları sorunlara çözüm
ürettiği aktarılan açıklamada,
yeni tip korona virüs (Kovid-

19) salgınına karşı da birta-
kım tedbirler alındığı bildi-
rildi. Bu kapsamda, geçen yıl
başlatılan uygulamayla Sır-
bistan sınır kapılarında Tür-
kiye’ye doğru yola çıkan va-

tandaşların ihtiyaçlarını kar-
şılayarak tercüme ve danış-
manlık hizmeti veren YTB
personeli, salgınla mücadele
kapsamında hijyen paketleri
dağıtıyor. (AA)

Başlıkta, Teoman’ın
ünlü şarkısının iki
dizesini paylaştım. 

Nerden çıktı şimdi bu di-
yeceksiniz?  Durup durur-
ken çıkmadı elbette.
Şarkılar hayatın özetidir
bazen. Kimseyi üzmeden
ve kızdırmadan şarkılarla
anlatmak istedim.

. . . . . . . 

Geçenlerde bir televizyon
kanalında yine siyaset ko-
nuşuluyor.

Program konuklarından
biri Tayyip Erdoğan’ın
dış politikada hiç sevil-
mediğini ve hiç dostu ol-
madığını söyleyince,
diğer bir konuk olan Ülke
TV programcılarından ga-
zeteci yazar Turgay
Güler, stüdyodaki bu kar-
şıt görüşlü konuğa sert
dille ve heyecanla cevap
veriyor:
(Biz de Cümlelerin anla-
mını bozmadan, Sözcük-
lere biraz da ek katıp,
olayı süslüyoruz) 
“Suriye’deki katil Esad’a
karşı, Mısır’da kendi va-
tandaşlarını öldüren dar-
beci Sisi’ye karşı,
Libya’da başka bir dar-
beci ve katil Hafter’e
karşı, size durmadan sa-
taşan ve hatta zaman
zaman ileri giden Avru-
pa’nın şımarık çocuğu
Yunanistan’a karşı, Fi-
listin’de adeta vahşet
yapan zalim İsrail’e
karşı, darbeleri ve darbe-
cileri teşvik edip koruyan
ABD’ye karşı, PKK’yı
destekleyen ve Afrika’yı
karıştıran Fransa’ya
karşı, benzer şeyler için
Almanya’ya karşı Türki-
ye’nin gösterdiği tavır
haklı olarak tabiki ters
olacak. Bu yüzden Reis
tabiki sevilmeyecek. Ta-
biki kendisine karşı mu-
halifler olacak.”

Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve Sayın Cumhur-
başkanımız, Dünya’da
bazı devletler tarafından,
Türkiye’de de muhalifler
tarafından pek sevilmiyor.
Hatta Sayın Cumhurbaş-
kanımız, kendisini tenzih
ederim, çılgın veya deli
diye tanımlanıyor. Niye?
Çünkü tabiri caizse “Ka-
sımpaşalı” lakabıyla tanı-
nıyor, inandığı şeyleri
kimseye sormadan, kork-
madan yapabiliyor ve çe-
kinmeden söylüyor. 
Bazen deli ile veli ara-
sında çok ince bir çizgi
vardır. Dava için deli
olmak gerekir. Zira sevse-
niz de sevmeseniz de on-
lara ihtiyaç vardır. 
. . . . . 

Geçenlerde bir bürokratı
ziyarete gittik. Sohbetimi-
zin bir kısmında Sayın
bürokratımız bana döndü
ve anlatmaya başladı: 
“ Size bugüne kadar söy-
lemediğim ilginç bir şeyi
söyleyeceğim. Önemli bir
kişinin yakın bir akra-
bası  ( Şimdi bu yazıda

kim olduğunu açıklamak
istemiyorum )  üç yıl
kadar önce beni aradı ve
hakkında çok konuşulu-
yor, şu Rifat Sait, kimdir
diye sordu?  Ben de ken-
disine, O Delidir, İz-
mir’in de böyle delilere,
ihtiyacı var, dedim. “
Dedi. 

Odada bulunan diğer ar-
kadaşlardan biraz utan-
dım. Bu şimdi bir
övgümü yoksa eleştiri
miydi? 

Sonra düşündüm de o
beni bürokrata soran
önemli kişinin akrabası
keşke bürokrata değil de
akrabası olduğu o önemli
kişiye beni direk sorsaydı.
Eminim hakkımızda
gayet net bir bilgi alabi-
lirdi. 

. . . . . . 

Milletvekili olduğumuz
dönemde ve sonrasında
kimilerine göre ilginç, ki-
milerine göre delice kimi-
lerine göre güzel şeyler
yaptık. Bunların takdirini
önce Allah (cc) sonra ta-
rihte bunları dinleyen ve
okuyanlar verecektir.
Yeter ki yaptıklarımız ve
söylediklerimiz doğru,
katkısız ve objektif yazıl-
sın ve söylensin. 

Bize deli diyenler, neden
böyle dediklerini, bize
kızıp sevmeyenler de
neden böyle davrandıkla-
rını detaylı ve hakkani-
yetle anlatsınlar. Eğer
böyle yapmazlarsa kul
hakkı çok ağırdır. 
Deli – dolu, çılgın, söz
dinlemeyen, kontrol edi-
lemeyen, çok aktif hatta
interaktif gibi tanımlar iyi
midir kötü müdür?  Bu
davranışların asıl nedenini
bilirseniz doğru yargıya
varabilirsiniz. 

Keşke sorsalar. Neden ve
nasıl diye? . Bazı akıllılar
görüp te ses çıkartmaya-
bilir. Susarak yerlerinde
kalmayı beceren kişiler de
olabilir, dayanamayıp ses
çıkaran deliler de olabilir.
Birileri Reise deli diyebi-
lir, birileri bize deli diye-
bilir, hatta bir gün belki
size de deli diyebilirler. 

Son söz:  Ölüm de var,
Allah (CC) da var. Bizi
deli eden sözüm ona akıllı
geçinen kişiler ve yanlış
olaylar varken, deli ol-
maya devam edeceğiz.
Dava oldukça deli olmaya
devam edeceğiz. Çare
için bizi arayan kişilere
çözüm bulamazsak deli
olmaya devam edeceğiz.
Unutmayın ki;   Biz deli
oldukça bazı sözüm ona
akıllılar deliriyorlar.
Bundan dolayı mutlu olu-
yoruz. 
Aklın sadakası fikir üret-
mek ve şükretmektir.
Bazı deliler bundan muaf-
tır bazıları ise değildir.
Biz Rabbime şükür eden-
lerdeniz çok şükür.  

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

İZMİR MEKTUBU
SeVdİm SeNİ BİR KeRe,
BAşKASıNı SeVemem

deLİ dİYoRLAR BANA,
deSİNLeR deĞİşemem

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

BAlkAn Günlüğü
baş köşedeki yerinde
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Pandemi nedeniyle ara
verilen gazetemizin
bazı çalışma ve hiz-

metleri, normalleşme süre-
ciyle birlikte hayırlısıyla
tekrar başlatıldı. Geçen
hafta İstanbul yeni havali-
manı giriş terminalinde bu-
lunan ve yolculara ücretsiz

hizmet veren Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın kütüp-
hanesinin tekrar açılmasıyla
birlikte gazetemiz burada
yerini aldı. Yolcularımız bu-
rada dinlenebilir, ücretsiz
kitap ve gazete temin edip
okuyabilirler. Bu hafta İs-
tanbul yeni havalimanı İGA
Premium yolcu dinlenme
CİP salonların da (Lounge)
açılmasıyla birlikte gazete-
miz burada da yerini aldı.
İstanbul yeni havalimanın-
dan uçan yolcularımız dile-
diklerinde gazetemizi
buralardan temin edip oku-
yabilirler. Unutmayın Bal-
kan Günlüğü Türkiye ve
Evlad-ı Fatihan arasındaki
tek köprü…

VİYANA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnsan Hakları Meydanı'nda
toplanan göstericiler, Bosna
bayraklarının yanı sıra "11

Temmuz 1995 Srebrenitsa'yı
unutma" yazılı pankart taşıdı.
Göstericiler daha sonra buradan

Kahramanlar Meydanı'na yü-
rüdü. Burada oluşturulan plat-
formda çok sayıda konuşmacı,
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avru-
pa'da meydana gelen en büyük
insani trajedinin unutulmaması
çağrısında bulundu. Srebrenit-
sa'da 8 bin 372 Boşnak'ın hun-
harca katledildiğini hatırlatan

konuşmacılar, soykırımın yaşan-
masına yol açan, ırkçılık, nefret
söylemi ve hoşgörüsüzlüğün top-
lumları felakete sürükleyen yak-
laşımlar olduğuna dikkat çekti.
Bosna Savaşı nedeniyle 10 ya-
şında Avusturya'ya iltica etmek
durumunda kalan Adalet Bakanı
Alma Zadic, gösteriye video me-

sajı göndererek katıldı. Zadic, ırk-
çılık, ayrımcılık ve nefret söyle-
mine karşı her zaman uyanık
olunması gerektiğini belirterek,
"Srebrenitsa'da farklı isimlere,
farklı dine mensup oldukları için
insanlar katledildi, Müslüman ol-
dukları için soykırıma uğradılar."
dedi. (AA)

Viyana’da Srebrenitsa’yı
kınama gösterisi vardı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, 25
yıl önce Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da
Sırp güçleri tarafından yapılan soykırımın kurbanları anıldı

YTB’den hijYen pakeTi

Karadağ’da Sırp rahipler serbest kaldı
NİKSİC - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Pandemi nedeniyle uygulanan
yasaklara rağmen binlerce ki-
şinin katıldığı bir ayin düzen-

lemekten dolayı gözaltına alınan
Sırp Ortodoks Kilisesi piskoposu ve
sekiz rahip serbest bırakıldı.

www.euronews.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; ülkenin batısın-
daki Niksic kentinde serbest
bırakılan din görevlilerini karşıla-
mak için toplanan yüzlerce kişi "Bu
savaş Tanrı'nın izni, doğruluk, ada-
let ve anayurdumuza olan sevgi-
mizle sürsün" şeklinde slogan attı.

Aydoğan Ademoski’den
TBMM Başkanı 

Şentopa’a tebrik mesajı
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Balkan Üniversitesi
Yönetim Kurulu Başkanı ve
ÜSKÜP Eğitim ve Kültür Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan
Ademoski, TBMM Başkanlığına yeni-
den seçilen Mustafa Şentop için kut-
lama mesajı yayınladı.
www.yenibalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Ademoski, mesajında şu ifa-
delere yer verdi: “Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) genel kurulun-
daki üçüncü tur oylamada 328 oy ala-
rak yeniden TBMM Başkanlığına
seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop bey-
efendiyi şahsım ve temsil ettiğim ku-
rumlar adına tebrik ediyorum.
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TDV destekli Priştine Merkez
Camisi'nin inşası başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah
Hoti, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi

Sırbistan-Kosova diyaloğu, 20 ay sonra 
AB ara buluculuğunda yeniden başladı
BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan ile Kosova
arasındaki diyalog sü-
reci toplantıları, 20 ay

aradan sonra Avrupa Bir-
liği (AB) ara buluculu-
ğunda yeniden başladı. AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsil-
cisi Josep Borrell'in ev sa-
hipliğinde Brüksel'de
yapılan toplantıya Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Alek-
sandar Vucic, Kosova
Başbakanı Avdullah Hoti
ve AB'nin Belgrad-Priştine
Diyaloğu Özel Temsilcisi
Miroslav Lajcak katıldı. Bir
saat süren toplantının ar-
dından açıklamada bulu-

nan Vucic, toplantıda
kayda değer bir çözüm se-
çeneğinin taraflara sunul-
madığını, diyalog sürecine
devam edeceklerini ifade
etti. Toplantının kendileri
için oldukça zor geçtiğini
belirten Vucic,
bugünkü toplantının odak
noktasını oluşturan kayıp
kişiler meselesi ile ilgili
teknik detayların gelecek
hafta süreceğini kaydetti.
Vucic, Kosova'daki savaş-
tan (1998-1999) beri ulaşıla-
mayan 1600'ün üzerinde
kaybın bulunması nokta-
sında iş birliğine hazır ol-
duklarını ifade ederek,
Sırbistan'ın hiçbir zaman
hiç kimseyi korumayaca-
ğını söyledi. Arnavut tara-

fının, ordu ve emniyet ar-
şivlerinin açılmasını da
talep ettiğini aktaran Vucic,
"Sorun yok ama onlar da
Kosova Kurtuluş Ordu-
su’nun (UÇK) arşivlerini
açmak zorundalar ki biz de
Sırpların ve Arnavut olma-
yan diğer halkların nerede
öldürüldüğünü görebile-
lim" dedi. Hoti de ilişkile-
rin normalleşmesinde tek
çözümün Sırbistan ve Ko-
sova'nın karşılıklı birbirini
tanımasından geçtiğini
vurgulayarak, bu duru-
mun uluslararası ortaklara
da iletildiğini dile getirdi.
Toplantının zor geçtiğini
aktaran Hoti, görüşmede
kayıp kişiler ve ekonomik
iş birliği üzerinde duruldu-

ğunu söyledi. Toplantı ön-
cesinde açıklama yapan
Borrell ise amaçlarının, iki
taraf arasındaki ilişkilerin
normalleşmesi için ciddi ve
yoğun çalışmaların yeni-
den başlaması oldu-
ğunu, AB'nin kapsamlı ve
sonuç odaklı bir anlaşmaya
varılması noktasında des-
tek olmaya devam edece-
ğini vurguladı. Nihai bir
anlaşmanın hem Sırbistan
ve Kosova hem de AB'nin
geleceği için önemli oldu-
ğunu söyleyen Borrell,
"Meselenin çözümsüz kal-
ması iki tarafın kalkınma-
sını da aksatıyor. Kolay bir
süreç olmadığının farkın-
dayız. Hiçbir zaman ol-
madı." dedi. (AA)

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Priştine Büyük-
elçisi Çağrı Sakar, Kosova
Sağlık Bakanı Armend Ze-

maj'ı makamında ziyaret
etti.Türkiye'nin Priştine Büyük-
elçisi Çağrı Sakar, Kosova Sağlık
Bakanı Armend Zemaj'ı maka-
mında ziyaret etti. Kosova Sağ-
lık Bakanlığı, tarafından yapılan
yazılı açıklamada Zemaj'ın ko-
rona virüs salgınıyla mücadele
kapsamında Türkiye'nin Koso-
va'ya verdiği katkılardan dolayı
Büyükelçi Sakar'a teşekkür ettiği
aktarıldı. www.haberler.com’a
göre; Bakan Zemaj, Kosova'nın
Covid-19 ile mücadelede önemli
yollar kat ettiğini dile getirdi.
Zemaj, bu kazanımlara stratejik
ortaklarla yapılan işbirliğinin,
tecrübe paylaşımının ve karşı-
lıklı yardımlaşmanın büyük et-
kisi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sakar, ise yaptığı açık-
lamada salgının tüm ülkeleri et-
kilediğini belirterek, halklar
arasındaki dayanışma ve işbirli-
ğinin son derece önemli olduğu-
nun altını çizdi. Sakar,
hükümetin aldığı önlemler ve
sağlık uzmanlarının verdiği tav-
siyelerin vatandaşlar tarafından

uygulanmasının önemine vurgu
yaptı. Öte yandan Türkiye, Ko-
sova'nın korona virüs salgını ile
mücadelesine destek olan ilk
ülke konumunda bulunuyor.
Türkiye, gönderdiği yardım
uçağı ile Kosova'ya maske, ko-
ruyucu elbise, test kiti ve ben-
zeri tıbbi ekipmanları yollamıştı.

Büyükelçi Sakar'dan Kosova 
Sağlık Bakanı Zemaj'a ziyaret

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İslam Birliği’nce
2012'de temelleri atılan
ve Türkiye Diyanet

Vakfı (TDV) katkılarıyla yapıla-
cak Priştine Merkez Camisi'nin
inşası başladı. Kosova İslam
Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı
Naim Ternava ve kurum yetki-
lileri, inşaat çalışmalarını ince-
ledi. Ternava, burada yaptığı
açıklamada, TDV'ye, Kosova
İslam Birliği yönetimine ve
Priştine Belediyesine teşekkür-

lerini ileterek, "Priştine'nin bu
güzelliğinin inşasını en kısa sü-
rede tamamlamak için Al-
lah'tan sağlık ve iyilik niyaz
ediyorum." dedi.  Priştine Mer-
kez Camisi'nin temeli,
Ekim 2012'de Ko-
sova Cumhur-
başkanı olan
Atifete Yah-
yaga ve
Kosova
Başbakanı
olan Has-
him Thaçi
ile Terna-

va'nın katılımıyla atılmıştı. Ko-
sova İslam Birliği Başkanı Ter-
nava, caminin inşası için
Türkiye'deki camilerde 40 mil-
yon Euro toplandığını aktar-

mıştı. Kosova Posta ve
Telekomünikas-

yon (PTK) bi-
nasının

karşısına
inşa edile-
cek cami-
nin 4
minareli ol-

ması planla-
nıyor. (AA)

Hashim Thaçi'ye 
coşkulu karşılama
Hashim Thaçi'ye 
coşkulu karşılama

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı ve
eski Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) komutanı

Hashim Thaçi, 1999 yılındaki
Kosova Savaşı'nda yaşanan
savaş suçlarını inceleyen La-
hey'deki Kosova Özel Savcılığın-
daki ifade sürecinin
tamamlanmasının ardından ül-
kesine döndü. Kosova ile Arna-
vutluk'u bağlayan Morina Sınır
Kapısı önünde toplanan binlerce
kişi, Thaçi'nin ülkeye gelişini
davul zurna eşliğinde kutladı.
Lahey'de dört gün boyunca
ifade veren Thaçi'yi vatandaşlar
ellerinde Arnavutluk ve UÇK
bayraklarıyla karşıladı.Gazeteci-
lerin dün Lahey'de sorularını ya-
nıtlayan Thaçi, kendi açısından
ifade verme sürecinin tamam-
landığını belirtti.Artık sunulan
delillere göre savcı ve hakimin
değerlendirme yapması gerekti-

ğine işaret eden Thaçi, "Dört gün
boyunca savaş sırasındaki rolüm
ve sorumluluklarım hakkında
bilgi vermeye çalıştım."
dedi.Gün içerisinde sosyal
medya hesabından yaptığı pay-
laşımla ülkeye döneceğini açık-
layan Thaçi, ulusa sesleneceğini
bildirdi.Kosova Cumhurbaşkanı
Haşim Thaçi ve eski Meclis Baş-
kanı Kadri Veseli hakkında Ko-
sova'daki savaşta (1998-1999)
insanlığa karşı suç ve savaş suçu
işledikleri gerekçesiyle 24 Hazi-
ran'da iddianame hazırlan-
mıştı.Hollanda'nın Lahey
kentindeki Kosova Özel Savcılığı
tarafından hazırlanan 10 madde-
lik iddianame, Kosova Özel
Odaları olarak da bilinen özel
yetkili mahkemeye sunul-
muştu.Savcılıktan yapılan yazılı
açıklamada, Thaçi ve Veseli ile
iddianamede adı geçen diğer şa-
hısların, 100 kişinin ölümünden
sorumlu oldukları öne sürülür-
ken, şüphelilerin cinayet, sürgün

ve işkence gibi savaş suçları ile
suçlandıkları kaydedilmişti.Ko-
sova Özel Savcılığı ve Odaları-
Kosova Özel Odaları ve Özel
Savcılığı olarak da anılan özel
mahkeme ve bünyesindeki özel
savcılık, 2011'de kuruldu. 1998-
2000 yıllarında bölgede işlendiği
öne sürülen savaş suçlarını araş-
tırmak ve yargılamak amacıyla
oluşturulan bu yargı organı,
uluslararası hakim ve savcılar-
dan oluşuyor. 
Hollanda'nın Lahey kentindeki
özel savcılık, 2019'un başından
beri 40 eski Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) mensubunu ifade
vermek üzere davet
etmişti.Mahkeme, 2019'da "şüp-
heli" sıfatıyla ifade vermeye Ko-
sova'nın eski başbakanlarından
Ramush Haradinaj'ı da çağırmış,
Haradinaj bunun ardından gör-
evinden istifa etmişti.Bu arada,
Thaçi de Veseli de Kosova'daki
savaşta UÇK'nın etkin isimleri
arasında yer alıyordu. (AA)
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Ahmet GÖKSAN

FIRSATIN 
EMANETİ

"Toplumlara var olma mücadelesinde
güç kazandıran tek sebep, milli his ve
heyecanların kalplerde, imanlarda ya-
şamasıdır.Şahsi hırs ve kin cereyanla-
rına kendimizi kaptırarak, suların bizi
istediği sahillere atmasına fırsat verme-
dik".1974

Dr.Fazıl KÜÇÜK

Dünyada tedavisi olmayan bazı
hastalıkların olduğu biliniyor.
Bugüne değin çağlar öncesinden

gelerek insanlığı tehdit eden hastalığın
adının ırkçılık olduğunu söylersek fazla-
dan abartmamış olduğumuzu düşünüyo-
ruz. Günümüzde kendilerini çağdaş
tanımında gören ülkelerin bu konuyu
önlemek yerine görmezden geldiğini
söylemek olasıdır. 20.Yüzyılda yaşanan
iki büyük paylaşım savaşında bu olgu-
nun yattığını belirtmek istiyoruz. Bu sa-
vaşlarda ölenlerin sayısının 100 milyon
civarında olduğu kaydediliyor. Buna
karşın herhangi bir iyiye gidişin de ya-
şanmadığı biliniyor.
Günümüzde yaşadığımız ırksal eşitsizli-
ğin salgına dönüşerek Amerika ile Av-
rupa'nın yarış alanına dönüştüğü
gerçeğini yaşıyoruz. İnsanlığı tehdit et-
mesine karşın hastalığın sürgit edilmesi-
nin temelinde yeterli ve gerekli eğitimin
verilmemesi bulunmaktadır.
Bazı ülkelerdeki siyasetçilerin bundan
yararlandıkları için gerekli önlemleri al-
madıklarına da vurgu yapmak durumun-
dayız. Fazla uzaklara gitmeye gerek
yoktur. Kıbrıs özelinde bunun örnekle-
rini yıllardır yaşıyoruz. Ada'da yıllardır
yaşamakta olduğumuz çözümsüzlüğün
temelinde bu olgunun yattığı yadsına-
maz bir gerçektir.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni böl-
gelerde araştırma ve sondaj çalışmala-
rına başlamasına bazı Yunanlı
siyasetçiler tarafından tepki geldi. Had-
lerini aşanlar Türkiye'ye karşı savaş ilan
edebileceklerini söylemeye başladılar.
Yakın döneme baktığımızda emperyal
güçlerin kışkırtması ile Anadolu'yu iş-
gale kalkıştıklarında yaşananlar bellek-
lerde tazeliğini koruyor. Böyle bir niyet
taşıyanlara sormak gerekiyor "Siz hiç
savaş yaşadınız mı?... Bunu söyleyenle-
rin televizyon başında savaş filmleri iz-
lemenin ötesinde bir algılarının
olmadığını kaydetmek gerekiyor".
Bu karşı çabalara koşut yine de Ege ve
Doğu Akdeniz'deki sıkıntıların aşılması
görüşmeleri Türkiye ile Yunanistan tek-
nik heyetleri arasında yapılıyor. Görüş-
melerden ne zaman ve ne şekilde sonuç
alınması Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı
uygulamakta olduğu Soğuk Savaş tak-
tiklerinden vazgeçmesi ile olanaklı ola-
caktır. Kıbrıs uyuşmazlığının
çözümünün de buna bağlı olduğunun bi-
linmesi gerekiyor.
Yunanistan Başbakanı Bay Kriyakos
Mitsotakis,"Dalfon 20 Ekonomik
Form"da yaptığı konuşmasında Türki-
ye'nin Libya Ulusal Hükümeti ile deniz
yetki alanları anlaşmasının geçersiz ol-
duğunu savunuyor. Bunu söyledikten
sonra iplerini ellerinde tutanlardan al-
dığı güçten olacak "Türkiye egemenlik
haklarımızı ihlale teşebbüs ederse
bunun ciddi sonuçları olacaktır. Sadece
Yunanistan değil eminim ki Avrupa'dan
da karşılık görecektir" dedikten
sonra,"Deniz yetki alanlarının belirlen-
mesi konusunda Türkiye ile görüşmeye
her zaman açığız. Anlaşamadığımız ko-
nularda uzlaşarak konuyu Uluslararası
Lahey Mahkemesine götürmenin yolları
vardır" diye ekliyor.
Amerika'da her yıl 1000 kadar insan po-
lisler tarafından öldürülüyor. Bu ne-
denle Amerikan toplumunu hastalıklı ve
şiddet yanlısı toplum olarak tanımlamak
olasıdır. Buna karşın "Amerika'yı yeni-
den büyük yapacağım" diyen Trump'ın
Başkan seçildikten sonra geçen sürede
halkına 18 bin kez, ortalama günde 18
kez yalan söylediği Washington Post
gazetesindeki haberde yer alıyor.
Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimine
doğru geriye sayım devam ederken, bu-
güne değin sürekli olarak eleştiri ko-
nusu olan sıkıntıların aşılarak
giderilmesi konusunda yeterli çalışma-
nın yapılmadığını söylemekten üzüntü
duyuyoruz. Bütün siyasi partilerimizin
içinde donanımlı gençlerimizin olduğu
biliniyor. Böyle bir çalışmanın yapıl-
ması toplumun esenliği ve geleceği için
gereklidir.
Torunlarımızdan emanet aldığımız
Cumhuriyetimizi onlara teslim etmeden
önce çağdaş bir yapıyı hazırlamamız ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, bir
haftadır devam eden

hükümet karşıtı gösterilere
ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, hükümetin istifa et-
mesi ve erken genel seçime
gidilmesi gerektiğini söyledi.
Bulgar halkının seferber ol-
masının, ülkedeki demokra-

tik kurumları ve hukukun
üstünlüğünü yıkanlara karşı
ulusal mutabakatın bir yan-
sıması olduğunu ifade eden
Radev, mevcut oligarşik yö-
netim modelinin halk tara-
fından istenmediğini
savundu.
Radev, ülkedeki siyasi süre-
cin yeniden başlatılması ve
ülkenin modernizasyonu
için mevcut hükümetin ve
başsavcının istifa etmesi ve

seçime gidilmesi gerektiğini
belirtti. Ülke geneline yayı-
lan protestolarda her yaştan
ve toplumun her kesiminden
insanın buluştuğunu kayde-
den Radev, göstericilere pro-
vokasyonlardan ve şiddetten
uzak durmaları çağrısında
bulundu. Başbakan Boyko
Borisov da bir hafta önce
başkent Sofya'da başlayan ve
kısa sürede ülke geneline ya-
yılan hükümet karşıtı protes-

tolara ilişkin açıklamada bu-
lundu. Göstericilere "Sizi du-
yuyoruz" diye seslenen
Borisov, hükümetin istifa-
sıyla hiçbir şeyin düzelmeye-
ceğini savundu. Kasım,
aralık ve ocak aylarında Bul-
garistan'ı zor bir dönemin
beklediğini kaydeden Bori-
sov, "Ekonomik kriz denilen
iğne deliğinden Bulgaristan'ı
geçiremeyebiliriz." ifadele-
rini kullandı. Cumhurbaş-

kanı Rumen Radev'in iki da-
nışmanının 7 gün önce tu-
tuklanması üzerine
Sofya'da başlayan protesto-
lar, ülke genelindeki büyük
şehirlere de yayıldı. Bir haf-
tadır süren hükümet karşıtı
gösteriler genel anlamda
olaysız geçerken,
gösterilerin ilk iki gününde
eylemcilerle polis arasında
yaşanan arbedelerde 2 poli-
sin yaralanmıştı. (AA)

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Make-
donya'da  ya-
pılan erken

genel seçimin resmi
olmayan sonuçları
açıklandı. Kuzey Ma-

kedonya Devlet Seçim Ko-
misyonu (DİK) Başkanı
Oliver Derkoski, yaptığı
açıklamada, kayıtlı 1 mil-
yon 814 bin 263 seçmenin
yüzde 51,94'üne karşılık
gelen 942 bin 334 seçme-
nin oy kullandığını ifade
etti. Kullanılan oyların 910
bin 868'inin geçerli, 31 bin
466'sının ise geçersiz oldu-
ğunu vurgulayan Der-
koski, bu sonuçların resmi
olmadığını, bir süre daha
seçim sonuçları için şika-
yet ve itirazların yapılabi-
leceğini söyledi. Buna
göre, Makedon
partisi Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliği
(SDSM) öncülüğündeki
"Yapabiliriz İttifakı" 327
bin 329 oy alarak 46 mil-
letvekili çıkardı. Bir diğer
Makedon partisi İç Make-
don Devrimci Örgütü-Ma-
kedonya Ulusal
Demokratik Birliği
(VMRO-DPMNE) öncülü-
ğündeki "Doğrul Make-
donya İttifakı" da 315 bin
344 oy alarak Meclis'te 44

koltuk elde etti. Ülkedeki
en büyük Arnavut partisi
konumundaki Demokra-
tik Bütünleşme Birliği
(BDİ) 104 bin 587 oy ala-
rak 15 milletvekili, "Şimdi
Zamanı" sloganıyla ittifak
kuran "Arnavutlar için İt-
tifak" ve "Alternativa" par-
tileri arasındaki ittifak 81
bin 297 oy alarak 12 mil-
letvekili, Sol (Levica) Par-
tisi 37 bin 551 oy alarak 2
milletvekili, Arnavut De-
mokratik Partisi (PDSH)
de 13 bin 891 oy alarak 1
milletvekili çıkardı. DİK'in
internet sitesine yapılan
hacker saldırısına da deği-
nen Oliver Derkoski, "

DİK'in internet sitesine bir
hacker saldırısı gerçek-
leşti. Çok da büyük bir
hasar oluşmadı diyebili-
rim. Sadece DİK'in opera-
tif faaliyetlerinde bundan
kaynaklanan bir gecikme
oldu." dedi.
Oy kullanma işleminin
yerel saatle 07.00-21.00'de
gerçekleştiği seçimlerde
oy verme işlemi, yeni tip
korona virüs salgını nede-
niyle ilk defa 3 güne ya-
yıldı.
Kovid-19 bulaşmış ve ted-
bir amacıyla evlerinde ka-
rantinada bulunan 723
kişi, 13 Temmuz'da oy
hakkını kullandı. 14 Tem-

muz'da ise 8 bin 855 hasta
ve yaşlı bakımevinde
kalan 357 vatandaşın,
1657 mahkum ile yerin-
den edilmiş 6 kişinin oy
kullanma hakkına sahip
olduğu bildirildi. Seçimde
120 sandalyeli Meclis'e gi-
rebilmek için 15 siyasi itti-
fak ve partiden 1500'ten
fazla aday yarıştı. Bağım-
sızlığını elde ettiği
1991'den itibaren 10'uncu
kez genel seçimin yapıl-
dığı ülkede, 5'inci kez
erken seçime gidildi.
Kuzey Makedonya'da
daha önce 2008, 2011, 2014
ve 2016'da erken genel
seçim yapılmıştı. (AA)

Bulgaristan’da hakimiyet 
savaşında ikinci perde açıldı

Hırvatistan’da AB 
Komisyonu Başkanı
tartışmaları sürüyor
BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu Başkanı Ursula von
der Leyen'in  Hırvatistan'da

seçim kampanyası için çekilen bir
videoya katılımı tepki çekti.  Hır-
vatistan Başbakanı Andrej Plenko-
vic için Avrupa Halk Partisi (EPP)
üyeleri tarafından hazırlanan vi-
deoda, von der Leyen, AB bayrağı-
nın önünde Hırvat Demokrat
Birliğinin (HDZ) "Hırvatistan'ı gü-
venceye al" sloganını dile getirdi.
Kısa süre içinde von der Leyen'e
karşı tepki büyürken, AB Komis-
yonu Başkanının siyasi bir parti ya
da örgüte destek vermesinin pozis-
yonunu kötüye kullanmak ve mes-
leki ahlak kurallarını ihlal etmek
anlamına geldiği ifade edildi.  AB
Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer,
von der Leyen'in, kişisel olarak
Plenkovic'e destek vermek istedi-
ğini ancak hatalı bir durumun or-
taya çıktığını kabul etti.  "The
Good Lobby" adlı kar amacı güt-
meyen gözetleme örgütü ise von
der Leyen hakkında şikayetçi ol-
duklarını duyurdu. Gözetleme ör-
gütü, AB Komisyonu Başkanının
bir üye ülkede yürütülen seçim
kampanyasına müdahil olmasının
görevini düzgün bir şekilde yerine
getirme kapasitesine zarar verdi-
ğini savundu.  Hırvatistan'da 5
Temmuz'da yapılan genel seçimi,
iktidardaki merkez sağ parti HDZ
kazanmıştı. HDZ Genel Başkanı
Andrej Plenkovic, oy veren herkese
teşekkür ederek, " Halk, Hırvatis-
tan'ın ilerlemesini istediği yolu
seçti. Geride bıraktığımız dönem
zorlu ama tecrübe doluydu. Önü-
müzdeki dönem ise büyük sorum-
luluklar barındırıyor."
açıklamasında bulunmuştu. (AA)

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin
yaptığı değerlendirmede, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söyledi

‘Yapabiliriz İttifakı’
seçimleri kazandı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedon-
ya'da faaliyet gös-
teren Türk

Demokratik Partisi (TDP)
başkent Üsküp'te düzen-
lediği programla 30. yı-
lını kutladı. Başkent
Üsküp'teki bir otelde dü-
zenlenen programa,

Kuzey Makedonya Baş-
bakanı Oliver Spasovski,
TDP Genel Başkanı Bey-
can İlyas, TDP Onursal
Başkanı Kenan Hasip,
parti yöneticileri ve çok
sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Baş-
bakan Spasovski,
TDP'nin 30. yılını tebrik
ederek siyasi sahnede
uzun yıllar bulunmaları

temennisinde
bulundu.TDP'nin ülke-
nin temelinde kuruldu-
ğunu kaydeden
Spasovski, "Çünkü ba-
ğımsız ve egemen bir
Kuzey Makedonya kur-
mak için kuruldu. Türk
Demokrat Partisi'nin
kadroları da ilk andan iti-
baren bugün olduğu gibi
bir devletin olması için,
ulusal, dini, etnik bağlı-
lığa bakılmaksızın tüm
vatandaşlara ait olan, ba-
ğımsız, egemen bir dev-
let olması için, NATO ve
AB'nin bir parçası olan
bir devlet olması için sü-
rece dahil oldu." ifadele-
rini kullandı. Kuzey
Makedonya Türkleri’ne
teşekkür eden Spasovki,

"Çünkü Kuzey Make-
donya Türkleri bu devle-
tin sadece en sadık
vatandaşları değil, aynı
zamanda ülkeyi kuran,
destekleyen ve birlikte
ülkeyi geliştirmeye çalı-
şan vatandaşlardır. İkinci
olarak onlar (Kuzey Ma-
kedonyalı Türkler) Tür-
kiye ile dostluk ve
kardeşliğimizin doğru-
dan bir köprüsüdür." de-
ğerlendirmesinde
bulundu. 
Basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan TDP
Genel Başkanı İlyas da
partinin kökü olan Türk
Demokratik Birliği'nin
30. kuruluş yıl dönü-
münü kutladıklarını söy-
ledi. (AA)
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Biga'da Srebrenitsa
Anıtı törenle açıldı
Biga Belediyesi ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde ha-
zırlanan Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Srebrenitsa Anıtı düzenlenen törenle açıldı

Dünya tarihi
boyunca kıt-
lık, seller,

depremler, çeşitli sal-
gınlar gibi farklı
krizlerle karşı kar-
şıya kalmıştır. Bu
krizler zamanlarında
halklar ya da devletler, bu çeşitli kü-
resel krizleri önleme ya da üstesinden
gelme konusunda yardımlarıyla çok
olumlu bir rol oynamaktadır. Kriz
dönemlerinde faal rol üstlenen ve
yardım sağlayan halklar veya devlet-
ler arasında Osmanlı İmparatorluğu
ve Türkiye Cumhuriyeti de vardı.
Türkiye Cumhuriyeti, farklı kriz dö-
nemlerinde ve özellikle günümüzde
de COVID-19 salgını ile mücadeleye
büyük katkılar sağlamaktadır.

Büyük krizlerden etkilenen halklara
her zaman yardım edilmeli ve daya-
nışma eli uzatılmalıdır. Osmanlılar
farklı dönemlerde büyük krizlerden
etkilenen halklara olabildiğince yar-
dım elini uzatmıştır. Osmanlıların
büyük krizler yaşayan farklı ülkelere
yardımda bulunmasını gösteren çok
sayıda örnek vardır. Endülüs’teki
(bugünkü İspanya) savaşlar sırasında
çok sayıda Müslüman ve Yahudi kat-
ledilmiş ve kurtulmayı başaran bin-
lerce evsiz, mülksüz insana Osmanlı
İmparatorluğu yardım elini uzatmış
ve kapılarını açmıştır. Sultan II. Be-
yazıt devlet gemileri gönderip bin-
lerce Müslüman ve Yahudi’yi
Osmanlı topraklarına getirmiş ve on-
lara yaşam ve devlet güvenliği sağla-
mıştır. Böylece binlerce insan
ölümden ve İspanyol katliamından
kurtulmuştur.

Resmi verilere göre, Fransa Kralı
1526 yılında İspanyol işgalinden kur-
tulmak için Osmanlı Devletinden
yardım istemiştir. Osmanlı Devleti,
İspanya ve Fransa arasında bir an-
laşma yapmayı başarmış ve Fransa
işgal edilmekten kurtulmuştur. Os-
manlı Devleti, İsveç’e de 1742 yı-
lında Rus tehlikesi karşısında yardım
elini uzatmıştır. Sultan II. Mah-
mud’un İsveç Krallığı’na sunduğu
yardım çok önemliydi. Bu nedenle
İsveç Kralı gönderdiği mektupda bazı
dış politika gelişmelerinde Osmanlı
Devletinin rızası olmadan hareket et-
meyeceğini belirtmiştir. Osmanlı
Devleti 1876 yılında da kıtlık krizin-
den etkilenen İsveç’e buğday gönde-
rerek dayanışma elini uzatmıştır.

Fransa da 1856 yılında nehirlerin taş-
masıyla meydana gelen seller krizi-
nin üstesinden gelebilmesi için
Osmanlı Devletinin uluslararası yar-
dımlarından istifade etmiştir. 1845-
1852 yılları arasında “Patates Kıtlığı”
olarak bilinen ve İrlanda’yı derinden
etkileyen büyük kıtlık, bir milyon in-
sanın ölümüne neden olmuş ve yak-
laşık 2 milyon kişi bu büyük krizden
kurtulmak için ülkelerinden kaçmak
zorunda kalmıştır. Sultan Abdülme-
cit, İrlanda’nın bu kıtllık krizinden
çok ekilendiğinden haberdar olma-
sıyla İrlanda halkına nakdi desetek ve
gıda, ilaç ve diğer malzeme göndere-
rek yardımda bulunmuştu. Bu yardı-
mın bugünkü değeriyle yaklaşık 1
milyon İngiliz paund veya 1,3 milyon
ABD dolarıdır. İrlanda halkı bugün
de dost Türk halkına minnettartır ve
İrlanda başkentinde, Dublin’de Os-
manlı'dan aldıkları yardımın hatra-
sına büyük bir şükran plaketi
yaptırmıştır.

İngiltere, aç kalan İrlanda halkına
yardım götüren Osmanlı gemilerinin
Dublin Limanı’na yanışmalarına izin
vermemişti. Bunun üzerine yardım
malzemesi yüklü Osmanlı gemileri
mecburen İrlanda’nın kuzeyinde
Drogheda Limanı’na yanıştılar ve
yardımlar yerine ulaştırmışlardı. Os-
manlı Devleti, İngiltere’nin tüm en-
gellerine rağman ihtiyacı olduğu
zaman ona yardımda bulunmuştu.
Almanya da İrlanda ile aynı kaderi
paylaşmıştır. 1891 yılında “Saale”
Nehrinin taşmasıyla meydana gelen
sel felaketi Almanya’da büyük hasara
neden olmuştur. Bu felaketten mağ-
dur kalan Alman halkının yardımına
Sultan II. Abdülhamid’in emriyle
yine Osmanlı Devleti koşmuştu.
Bunun üzerine o dönemin Almanya
hükümeti, Osmanlı Devletine min-
nettarlığını belirterek teşekkür et-
mişti.

Osmanlı Devleti, Sicilya’da yanardağ
patlaması sonrasında zor durumuda
kalan İtalya’ya da yardım etmişti. Os-
manlı devleti, Sultan Abdülhamid ön-
derliğinde İtalya’nın bu felaketin
üstesinden gelmesine yardım elini
uzatmıştı. Osmanlı Devletinin yar-
dımlarıdan faydalanan ülkeler arasın-
dan İngilitere de vardır. 19. yüzyılda
Osmanlılar İngiltere’ye buğday yardı-
mında bulunmuştu. Türkiye Cumhu-
riyeti de 1947 yılındaki sel
felaketinden zarar gören İngiltere’ye
yardım etmiştir.

Yukarıda zikredildiği gibi, Osmanlı
Devleti tarih boyunca farklı krizlere
maruz kalan devletere yardım etmiş-
tir. Osmanlıların yardım elini uzattığı
diğer bir ülke de Holanda’dır. 1916
yılında Hollanda’da büyük bir sel fe-
laketi meydana gelmiştir. Osmanlı
Devleti, I.Dünya Savaşı’nın ateşinde
olmasına rağmen, Hollanda'ya yardım
eli uzatmaktan çekinmemiş ve onlara

toplam 2.387.90 altın değerinde nakdi
yardım göndermişti. I. Dünya Sa-
vaşı’nın Osmanlı Devleti de dahil
olmak üzere birçok devleti ve halkı
içine aldığı bir dönemde Osmanlı’nın
Hollanda’ya yaptığı yardım tahmin
ettiğimizden daha büyüktü.

Türkiye Cumhuriyeti, Balkan halkla-
rına, özellikle de Arnavut ve Boşnak
halkına dayanışma elini uzatmıştır.
1990’lı yıllarda eski Yugoslav Fede-
rasyonu’nun dağılması sonrasında ya-
şanan Balkan trajedisinde zulme
uğrayan Bosna halkına çeşitli yardım-
lar gönderen Türkiye’ydi. Bosna hal-
kına sığınma hakkı, sağlık hizmetleri
ve her türlü güvenlik ve destek Türki-
ye’nin birçok yerinde verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, 1999 yılında
Kosova savaşı sırasında Kosova hal-
kına da yardım elini uzatmış ve  İs-
tanbul’da Kosova’dan zorla göç
ettirilmiş insanlar için çeşitli kamplar
ve yardım noktaları kurmuştur. Tür-
kiye, 1997 yılında Arnavutluk’ta or-
taya çıkan siyasi krizde Arnavutluk
Devleti’nin korunması ve dağılmama-
sında olağanüstü bir rol oynamış ve
aynı zamanda Arnavutluk’u Yunan
ve Sırp askeri işgalinden korumuştur.
Türkiye’nin Arnavutluk’a verdiği bu
destekle Balkanlar yeni bir savaş pat-
lak vermesinden kurtuldu ve Güney-
doğu Avrupa’da ülkelerde insani ve
siyasi kriz nihayet durduruldu.

Türkiye Cumhuriyeti, krizlerden etki-
lenen Asya, Afrika, Orta Doğu, Av-
rupa, Latin Amerika ve özellikle
Balkanlar gibi yerlerde çeşitli biçim-
lerde yardımları ile destekleyici bir
rol üstlenmektedir. Türkiye Cumhuri-
yeti bir umuttur ve Türk halkının da-
yanışma elini uzatabileceği her
ülkede nezaketle karşılanmaktadır.

2019 yılı Arnavutluk halkı çok zor bir
yıldı. Bu yılda Arnavutluk’ta büyük
bir deprem meydana geldi ve büyük
hasarlara neden oldu. Türkiye Cum-
huriyeti, bu depremden hemen sonra
Arnavut halkına bu felaketin üstesin-
den gelmede yardımcı olacak tüm
kapasitelerini sundu. Türkiye’den
gelen ekipler insanları enkaz altından
çıkararak ve kurtararak uzmanlıkla-
rını en iyi şekilde gösterdiler. Tür-
kiye, deprem sonrası Arnavutluk’ta
konut yapım alanına da yardımlarını
sürdürecektir.

Son aylarda devletler ve halklar
Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve
hızlı bir şekilde yayılarak tüm dün-
yayı etkisi altına alan yeni tip korona
virüs salgınıyla mücadele etmektedir.
Önü alınamayan bu salgın karşısında
zor durumda olan devletlere daya-
nışma elini uzatarak tıbbi malzeme
yardımı götürülmesi gerekmektedir.
Maalesef hem bu salgının yönetilmesi
hem de devletlerin birbirlerine yardım
sağlaması konusunda kötü haberler
okuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti,
Covid-19 salgınıyla mücadele konu-
sunda en başından beri gelişmeleri
yakından takip ediyor ve virüsün ya-
yılmaması için başarılı adımlar atma-
sının yanı sıra, ihtiyacı olan devletlere
yardım göndererek birçok devlet ve
halk için umut olmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti'nin krizler zamanların-
daki uluslararası yardımları geçmişte
olduğu gibi günümüzde de devam et-
mektedir. Türkiye, AB'nin üyesi ol-
mamasına rağmen,  "COVID-19"
salgını ile mücadele konusunda Av-
rupa Birliği ülkelerine vermekte ol-
duğu destekler ile bunu
kanıtlamaktadır. Bu salgınla müca-
dele kapsamında şimdiye kadar
İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere de
dahil olmak üzere tam 30 AB ülke-
sine ve Balkan ülkelerinden Arnavut-
luk, Kosova, Bosna ve Kuzey
Makedonya'ya tıbbi malzeme gönde-
rerek yardımda bulundu. NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de
Türkiye'ye gösterdiği bu ittifak daya-
nışmasından dolayı teşekkürlerini dile
getirdi. Stoltenberg, "NATO dayanış-
ması faaliyet halinde. NATO mütte-
fiklerimizin birbirine afet yardımı
merkeziyle destek sağlamasından
gurur duyuyorum. Birlikte daha güç-
lüyüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgından etkilenen ülke-
lere gönderdiği yardım malzemeleri-
nin üzerinde Hz. Mevlana'nın
"Ümitsizliğin ardında nice ümitler
var. Karanlığın ardında nice güneşler
var." sözü yer aldığı görüldü. Yardım
malzemelerinin üzerinde Hz. Mevla-
na'nın bu sözünün yazılmasıyla sanki
Türkiye'nin "COVID-19" salgını ile
mücadele kapsamında insanlara ümit
ve âlemi aydınlatan güneş olduğu
söylenmek isteniyor. Bunu Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü
Tedros Adhanom Ghebreyesus'in
yeni tip corona virüs (Covid-19) ile
mücadelede "Türkiye'nin sergilediği
dayanışma tüm Dünyaya örnek ol-
malı." ifadeleri ispatlamaktadır.

Yukarıdaki gerçeklere dayanarak,
Türkiye'nin 21. yüzyılın uluslararası
güvenliği için çok önemli bir faktör
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

TÜRKİYE’NİN 
ULUSLARARASI 

KATKISI

Valdrin FERİZİ

ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Törene, Türkiye Bosna
Hersek Kültür ve Daya-
nışma Dernekleri Fede-

rasyonu Başkanı Mustafa
Güneş, Biga Kaymakamı Mus-
tafa Can, Belediye Başkanı Bü-
lent Erdoğan, Biga Bosna
Hersek Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Süleyman
Duran, Biga Bosna Hersek
Kültür ve Dayanışma Derneği
üyeleri, Oda Başkanları ve Si-
yasi Parti temsilcileri katıldı.
Biga Bosna Hersek Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı

Süleyman Duran, geçen yıl
üyeleri ve Biga Belediye Baş-
kanı Bülent Erdoğan ile Bosna
olduklarını hatırlattı. Başkan
Duran, "Srebrenista anneleri
için Biga'ya bir anıt yapılacağı
o gün görüşülmüştü. Bugün
burada anıtın açılışını yapmak
için toplanmış bulunuyoruz.
Çanakkale savaşına Bosna'dan
gelerek şehadete kavuşan Boş-
nak şehitlerimizin aziz hatıra-
ları için tarihi alan içerisinde
Alçıtepe'de bir anıt projemizi
kabul edilmiş ve çalışmalarına
başlanmıştır. 18 Mart 2021 tari-
hinde açılışını gerçekleştirece-
ğiz." dedi. Türkiye Bosna

Hersek Kültür ve Dayanışma
Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Mustafa Güneş ise konuş-
masında şunları kaydetti:
"Bağımsız bir ülke olan Bosna
Hersek'in komşuları  Sırbistan
ve Karadağ tarafında yok edil-
mek üzere saldırıya uğradığı
sırada Birleşmiş Milletler’in
koruması altındaki bir bölgede
2. Dünya Savaşı’ndan bu yana
Avrupa'da işlenen büyük in-
sanlık suçunun Srebrenit-
sa'daki Boşnak soykırımının
25. yıl dönümüdür. Boşnaklar
üzerinde işlenen bu savaş
suçu Birleşmiş Milletler tara-
fından güvenli bölge ilan edi-

len ve o dönem Hollanda as-
kerleri tarafından sözde kuru-
lan Srebrenista Birleşmiş
Milletlerin ve uluslararası top-
lumun gözetiminde işlenmiş-
tir. Srebrenista'daki bu
soykırım suçunun işlenmesi
sırasında 11 - 22 temmuz 1995
günleri arasında Birleşmiş
Milletler tarafından silahlandı-
rılmış Sırplar tarafından esir
alınmış veya Birleşmiş Millet-
lerin Hollandalı askerler tara-
fından Sırplara teslim edilmiş
yaşları 1 ile 97 yaşında değişen
8 bin 372 Boşnak katledilerek
öldürülmüşlerdir. Ruhları şad
olsun." (AA)

Kartal’da Katliam
yapanlar lanetlendi
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Srebrenitsa katliamında
hayatını kaybedenler,
soykırımın 25. yılında

Kartal'da düzenlenen törenle
anıldı. Anma töreninde Sreb-
renitsa Soykırımı Anıtı’na ka-
ranfiller bırakıldı. 11 Temmuz
1995'de Yugoslavya iç savaşı
sırasında Sırp ordusunun
Srebrenitsa'yı işgal ederek 8
binin üzerinde insanı katledi-
şinin 25'inci yılı dolayısıyla
Kartal'da bir anma programı
düzenlendi. Anma programı,
Bosna Sancak Akademik Kül-
tür ve Tarih Vakfı, Bosna San-
cak Kültür ve Yardımlaşma
Derneği, Anadolu Yakası
Bosna Sancak Sosyal Yardım-
laşma ve Kültür Derneği ile
Kartal Belediyesi’nin birlikte-
liğiyle hazırlandı. www.time-
alkan.com İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve Kartal
Belediye Başkanı Gökhan

Yüksel’in de katılım göster-
diği ve Kartal Meydanı'ndaki
düzenlenen programda,
Srebrenitsa Soykırımı Anı-
tı'na karanfiller bırakıldı. Ay-
rıca Türkiye'deki Boşnak
kökenli sivil toplum kuruluş-
ları adına bir bildiri okundu.
Başkan Gökhan Yüksel, “Şu
yanımda görmüş olduğunuz
katliamın ardından yapılan
anıtı geçtiğimiz yıllarda ben-

den önce belediye başkanlığı
yapan sevgili Altınok başka-
nımızla beraber yapmıştık.
Ben de belediye başkan yar-
dımcısıydım. O süreçten iti-
baren her yıl düzenli olarak
burada bu anma törenini ger-
çekleştiriyoruz. Pandemi ne-
deniyle sınırlı sayıda
dostlarla birlikteyiz. Kar-
tal'da Pendik'te yakın çevre-
mizde birçok Boşnak

dostumuz var. Balkan ve Ru-
meli camiası var bu sürece
sahip çıkan. İstanbul Ticaret
Odası başkanımız da seslen-
dirdi, birçok katliam var geç-
tiğimiz yıllardan. Bu en önde
olanı en göz önünde olanı, en
can acıtanı. Ben bir daha
böyle katliamların yaşanma-
ması için göstermiş olduğu-
nuz duyarlılığa çok teşekkür
ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi kuruyor
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi,
kentteki girişimcilik ekosiste-
minin geliştirilmesi, girişimci-

lik ve girişim mentorluğu
alanlarında eğitimlerin verilmesi
ve girişimci gençlere yönelik ortak
çalışma alanı sağlanması amacıyla
Girişimcilik Merkezi kurma ka-
rarı aldı. Proje kapsamında, ilgili
eğitimlerin verilmesi konusunda
TÜSİAD da teknik bilgi paylaşı-
mında bulunacak. Bu kapsamda
iki kurum arasında işbirliği proto-
kolü imzalandı. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer ve
belediye bürokratlarıyla, TÜSİAD
Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak

Masası Başkanı İrem Oral Kaya-
cık ve Girişimcilik Ekosistemi Ça-
lışma Grubu Başkanı Murat
Peksavaş’ın katıldığı çevrim içi
toplantıda yol haritası değerlendi-
rildi. Soyer, hazırlıklar kapsamın-
daki çalışma takvimini Kasım
ayında çağrıya çıkılacak şekilde
bitirmeyi hedeflediklerini belirte-
rek, “Önümüzde ulaşımdan sağ-
lığa, tarımdan enerji verimliliğine
kadar hepsi de son derece heye-
can verici başlıklar var. Her biri
üzerinde hakikaten çalışmayı çok
arzu ediyoruz” dedi.

ÖNCELİK TARIMDA

Soyer, projenin başlangıç aşama-
sında bugüne dek üzerine en çok

kafa yordukları konular arasında
yer alan tarıma öncelik verilebile-
ceğini belirterek, “Başka bir tarım
mümkündür, diyerek yola çıktık.
Bu sloganın arka planında ta-
rımda verimliliğin artırılması me-
selesi var. Bu hem kırsal bölgeden
kente göçün önünü kesecek, o
kadim kültürün yaşanmasına ön-

celik verecek hem bu bereketli
toprakların hak ettiği şekilde de-
ğerlendirilmesine imkan verecek,
hem de çıkan ürünlerin katma de-
ğerini büyüterek pazarlama kabi-
liyetini arttıracak süreçler içeriyor.
Bunu belki de enerji verimliliğiyle
birlikte düşünmekte fayda var”
diye konuştu.
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1995 yılında Bosna'da meydana
gelen ve 8 bini aşkın
Müslüman'ın erkek kadın

,çocuk yaşlı demeden Sırp güçlerin-
ce öldürüldüğü Srebrenitsa katlia-
mı 25. yıldönümünde Buca’da

düzenlenen törenle anıldı. Buca
Adatepe Mahallesi’nde bulunan
Srebrenitsa  Anıtı’nda düzenlenen
Buca Belediye Başkan Yardımcısı
Barış Özreçber, CHP Buca İlçe
Başkanı Hacer Taş, Dünya Bosna
Hersek Göçmenler Birliği Başkanı
Hasan Şehoviç, Bosna Sancak
Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Başkanı Abdullah Gül, Buca
Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı
İzzet Atan Belediye Meclis Üyeleri,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve vatan-
daşlar katıldı. Dünya Bosna Hersek
Göçmenler Birliği Başkanı Hasan
Şehoviç ise yıllar önce Bosna’daki

katliamdan kaçarak Türkiye’ye
sığındıklarını belirterek başladığı
konuşmasını “Bu soykırımı yapan-
lar daha yargılanmadı. Hak ve ada-
letin yerini bulacağını umuyorum.
Buca Belediye Başkanlığına, bütün
Bosna Hersek halkı adına çok
teşekkür ediyoruz. Ne mutlu
Türk’üm diyene! “ sözleriyle
tamamladı. Buca Belediye Başkan
Yardımcısı Barış Özreçber,
Şehoviç’in Türkiye’ye sığındıkları
yönündeki sözlerinin gerçeği yan-
sıtmadığını belirtirken “ Sığınma
sözü yanlış. Burası sizin de vatanı-
nız.  O gün yaşananları okuduğu-
muzda ya da dinlediğimizde, insa-
nın kanı donuyor. Günümüzde
hala bilinmeyen mezarlar ortaya
çıkmakta ve acılar tazelenmektedir.
Bu acı sadece Bosnalı kardeşlerimi-
zin değil… Bizler de tüm insanlık
adına aynı acıyı ilk günkü gibi
yaşıyoruz. O gün bugündür
Bosna’da acılı annelerin gözyaşı hiç
dinmedi, yüreklerindeki ateş sön-
medi. Bosna Katliamı olarak da anı-
lan bu yürek dağlayan insanlık dışı
olayı bizler de kınıyor ve lanetliyo-
ruz. Böylesine karanlık günlerin bir
kez daha yaşanmaması umuduyla,
soykırımda yaşamını yitiren
Bosnalı kardeşlerimize bir kez daha
Allah’tan rahmet diliyorum.
Merhum Aliya İzzetbegoviç’in
dediği gibi,“Unutmayacağız ki, tek-
rar yaşamayalım.”diye konuştu.

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi ola-
rak kabul edilen ve çocuk, genç, kadın erkek demeden 8 bin 372 Boşnak

vatandaşın katledildiği Srebrenitsa soykırımı 25. yıldönümünde Bucada anıldı

Yazıma başlarken Sırplar tarafından
soykırımla şehit edilen Bosnalı
kardeşlerimizi rahmetle anıyor,

Sırp Canileri ve buna göz yuman
Hollanda askerlerini şiddetle kınıyorum.
20. yüzyıl son günlerini yaşarken Avrupa,
insanlık adına utanç dolu günlerle anıla-
cak bir ayıba seyirci kalıyor ve Tarihe
insanlık suçu olarak kaydediliyordu.
Silahsız  ve sivil binlerce Müslüman
Bosnalı, koruması altında oldukları
Hollandalı askerler tarafından Sırp katille-
re teslim ediliyor ve vahşice katledilmele-
rine seyirci olunuyordu. Sırp Ordusunun
silahsız-savunmasız sivil Bosnalı
Müslümanlara karşı 1992-1995 yılları ara-
sında sürdürdüğü bu adaletsiz ve kirli
savaş 350 bin insanın hayatına mal oldu.
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da
en büyük SOYKIRIM 11 Temmuz
1995’te Srebrenitsa’da kendilerini koru-
makla görevli Hollandalı askerlerin gözle-
ri önünde yaşandı. 8 bin 372 Bosna’lı
sivil Müslüman, büyük bir kin ve nefretle
katledilerek korkunç bir soykırımın kurba-
nı oldular. Sorumlu olduğu bölgedeki
sivilleri korumakla yükümlü Hollanda
Askerleri, kendi elleriyle sivil ve silahsız
insanları Sırp Ordusuna teslim ederek bu
alçak SOYKIRIMA ortak olmuşlardır
1993'te Birleşmiş Milletler tarafından
Zepa ve Goradze ile birlikte "güvenli
bölge" ilan edilen ve Birleşmiş Milletler
koruması altında bulunan Srebrenitsa , iç
savaş nedeniyle Sırp katillerden kaçan
sivil Müslüman Bosnalıların sığındığı yer
olmuştu.
Fakat üç yıldır süren savaşın sonuna
doğru gelindiğini ve Bosnalı Müslüman
Savaşçıların bir çok cephede zafer kazan-
maya başladığını gören Sırplar, stratejik
açıdan önemli gördükleri Gorazde ve
Srebrenitsa'yı ele geçirmek için tüm güç-
leri ile yüklendiler. Bu maksatla
Srebrenitsa'yı kuşattılar. Hollandalı asker-
ler, korumaları altındaki Bosnalı
Müslümanların tek güvenceleri olan silah-
larını toplamışlar ve onları  tamamen
savunmasız ve çaresiz bırakmışlardı.
Siyasi Lider Radovan Karadziç'in Mart
1995'te Zepa ve Srebrenitsa'yı dış dünya-
dan tamamen koparılması emri üzerine
yardım konvoylarının ulaşılması engellen-
di. Yine Karadziç'in "hepsinin öldürülme-
si gerekiyor" talimatı üzerine Sırplar kasa-
bayı ele geçirmek amacıyla 09
Temmuz'da operasyona başladılar. Bu
maksatla BM. Barış gücündeki Hollandalı
askerlerin gözetleme mevzilerine saldıra-
rak 30 kadar Hollanda askerini rehin aldı-
lar. Ertesi gün Sırp Ordusu Srebrenitsa’yı
top ateşine tuttu. Holanda askerleri,
Sırplara geri çekilmezlerse NATO'nun
hava saldırısı düzenleyeceğini bildirdi.
Sırpların geri adım atmaması üzerine
NATO savaş uçakları Sırp mevzilerine bir
iki bomba attılar. Fakat Sırp Genelkurmay
Başkanı Ratko Mladiç rehin Hollanda
askerlerinin öldürüleceği tehdidinde bulu-
narak cevap vererek onları engelledi. 11
Temmuz 1995'te Sırplar Srebrenitsa'ya
girdiler. O gün 15 bin kadar sivil Boşnak
dağlara kaçtı. Bunların bir çoğu topçu
ateşi ve keskin nişancılar tarafından öldü-
rüldü. Ayrıca kaçarken Arkan'ın Sırp
Paramiliterleri tarafından yakalananlar da
acımasızca öldürüldüler. Bunlardan çok
azı dağları aşıp Tuzla'ya ulaşabildiler.
Şehri terkedemeyip Potoçori'deki
Hollanda üssüne sığınan 20 bin civarında-
ki Bosnalı Müslüman da Sırpların eline
düştü. 16 ile 70 yaş arasındaki bütün
erkekleri "savaş suçlusu sanıkları sorguya
çekmek" bahanesiyle güya kendilerini
koruyacak olan Hollandalı askerlerin göz-
leri önünde ayırmaya başladılar. 60 kadar
otobüs ve kamyona doldurulan erkeklere
esir değişimi için Tuzla'ya götürülecekleri
söylenmişti. İki gün süren bu katliamın
ardından kendilerine hiç bir şey yapılama-
yacağı garantisi verilen bu insanlardan hiç
biri kurtulamadı.
1995'te Boşnaklara yönelik katliamın soy-
kırım tanımın şartlarını taşımasına rağmen
Uluslararası Lahey Adalet Divanı
Sırbistan'ı Srebrenitsa katliamından direk
sorumlu tutmadı. Maalesef doğrudan
sorumlu olmak veya soykırıma iştirak
etmek suçlarından akladı. Sadece bu soy-
kırımın yapılmasını önleyememekten
sorumlu olduğuna karar verdi !!!
Hollanda hükümeti de yıllar sonra koru-
malarına emanet edilmiş silahsız-sivil ve
masum insanları Sırplara teslim ederek
katledilmesine seyirci kalan askerlerini
madalya ile ödüllendirdi!!!
İşte samimiyetsizlik, iki yüzlülük ve çifte
standart... Doğu Türkistan’ı, Arakan’ı,
Filistin’i, Cezayir’de Fransızların yaptık-
larını vs. yazmaya kalksak ciltler dolusu
kitap olur. Bunların insanlık adına konuş-
maya, başkalarına kriter dayatmaya ve
utanmadan olmayan soykırımlardan bah-
setmeye hakkı var mı???

Süheyl ÇOBANOĞLU

SREBRENİTSA  
SOYKIRIMI vE  
BATI DÜNYASIBucalılar’ın gözyaşı

Srebrenitsa için aktı

Srebrenitsa kurbanları
Adana’da da unutulmadı
ADANA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Adana’da, Srebrenitsa
Soykırımı’nın 25. yılında,
hayatını kaybeden 8 bin

372 Boşnak, Merkez Park’taki soy-
kırım anıtı önünde anıldı. Adana
Balkan Boşnak Türkleri
Derneği’nin ev sahipliğinde
Merkez Park’ta bulunan
Srebrenitsa Soykırım Anıtında bir
araya gelen Akdeniz Balkan
Türkleri Federasyon Başkanı Dr.
Özgür Kara ve yönetim kurulu
üyeleri, federasyona bağlı dernek-
lerin temsilcileri, pandemi kuralla-
rına uygun şekilde anma programı
düzenledi. www.timebalkan.çcom
sitesinden alınan bilgilere göre; bir
dakikalık saygı duruşundan sonra,
soykırımın 25. yılında açıklamalar-
da bulunan Akdeniz Balkan
Türkleri Federasyon Başkanı Dr.

Özgür Kara, “Bugün burada ne
yazık ki içimizi yaralayan sözde
medeniyet Avrupa’nın göbeğinde
son yüzyılın en büyük katliamı
olan, hafızalarda kapkara bir leke
haline gelmiş Srebrenitsa
Katliamı’nın 25. yıldönümünde
hayatını kaybeden 8372
Müslüman, Türk-Boşnak vatanda-
şımızı anmak, soykırımı lanetle-
mek üzere bulunuyoruz" dedi.
Soykırım anıtında bulunan mavi
kelebeklere de değinen Dr. Özgür
Kara, “Mavi Kelebekler anıtın ve
yaşanan acıların simgesidir. Böyle
acımasız katliamların, soykırımla-
rın tekrarlanmamasını diliyoruz”
dedi. Özgür Kara, soykırım kur-
banlarını anmaya katılan Balkan
Rumeli camiasının temsilcilerine,
ev sahipliği için Adana Balkan
Boşnak Türkleri Derneği
Yönetimi’ne ve anma programına
katılan diğer duyarlı insanlara
teşekkür etti.

Başkan Mustafa Yalçın’dan
Boşnak derneğine ziyaret…
KAYSERİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Talas Belediye Başkanı
Mustafa Yalçın, Serebrenitsa
katliamının 25. yıldönümü

münasebetiyle Kayseri Bosna
Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı Sebahattin
Bulduk ve yönetim kurulu üyele-
riyle bir araya gelen Başkan
Yalçın, Bosna’da unutulmaz acılar
yaşandığına dikkat çekerek
“Boşnaklar, insanlık dramıyla bir-
likte insanlık dersi de verdiler”
diye konuştu. O yıllarda yaşanan
acıların ilk günkü gibi taze oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Yalçın,
“Acılarınızı paylaşıyoruz.

Serebrenitsa’da yaşananlar, insan-
lık tarihinin en acı ve hüzün verici
olaylarından birisidir. Burada bir
insanlık dramı yaşandı ancak
Boşnak kardeşlerimiz, insanlık
dramıyla birlikte insanlık dersi de
verdiler. Şehit olan tüm
kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum.
Rabbim bir daha böyle
acılar göstermesin” dedi.
www.haberler.com’a göre:
ziyarette Aliya İzzet
Begoviç’e ayrı bir paran-
tez açan Başkan Yalçın,
onun eserlerinden ve
fikirlerinden her zaman
yararlandığına vurgu
yaptı. Başkan Yalçın ziya-

retin anısına Dernek Başkanı
Bulduk’a, Bosna tarihinde önemli
bir yeri olan ve savaş yıllarında
da direnişin, inancın ve kahra-
manlığın simgesi olarak kabul
edilen zambak çiçeği hediye etti.

Bornova’da
güvenlik de

sendikalı
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bornova Belediyesi bünyesinde çalışan
134 özel güvenlik ve 22 yardımcı zabıta
personeli de sendikal haklara kavuşu-

yor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa
İduğ, “Biz belediye olarak çalışanlarımızın
ücretleri ve hakları arasında bir ayrım yapma-
sak da, SGK işkolu kodu farklılığı nedeniyle
156 güvenlik çalışanımız sendikal örgütlen-
meye katılamıyordu. Belediye şirketinde çalı-
şan bu arkadaşlarımızın SGK işkolu kodlarını
değiştirerek adaleti sağlamış ve örgütlenme
özgürlüğünün önündeki bir engeli kaldırmış
olduk. Geçmişte toplu sözleşme kapsamı
dışında kaldıkları için ücret düzenlemeleri
Belediye Meclisi tarafından yapılmak duru-
munda kalan güvenlik görevlilerimiz, artık
tüm sendikal haklardan eksiksiz faydalanabi-
lecek, hayırlı olsun” dedi.

suheylc@yahoo.com
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BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB),
yeni tip korona
virüs (Kovid-19) sal-

gını nedeniyle Kuzey Ma-
kedonya'ya 80 milyon Euro
destek sağlanacağını bil-
dirdi. AB Komisyonu,
Kuzey Makedonya'ya mali
destek sağlanması için mu-
tabakat zaptı imzalandığını
duyurdu. Açıklamada,
Kovid-19'un ekonomik et-
kilerini sınırlandırmak için
Kuzey Makedonya'ya 80

milyon Euro makro finan-
sal destek verileceği kayde-
dildi. AB, yakın
çevresindeki ülkelere eko-
nomik kriz dönemlerinde
makro-finansal destekle-
meler sağlayabiliyor. Söz
konusu desteklerin AB ta-
rafından serbest bırakıl-
ması için bazı şartların
yerine getirilmesi gereki-
yor. AB mali destekleri, söz
konusu ülkenin normal
şartlarda piyasalardan ala-
bileceği kredilerden çok
daha uygun ödeme koşul-
ları içeriyor. (AA)

Avrupa Birliği (AB), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
Kuzey Makedonya'ya 80 milyon Euro destek sağlanacağını bildirdi

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan ve Hırvatis-
tan Euro para birimine
geçişin ilk aşaması

olan Avrupa Döviz Kuru
Mekanizması'na katıldı. Av-
rupa Merkez Bankası (ECB)
Yönetim Konseyi, Bulgaris-
tan para birimi leva ve Hır-
vatistan para birimi kunanın
Euro’ya geçişte gerekli kri-
terleri yerine getirerek "bek-
leme odası" olarak
adlandırılan Avrupa Döviz
Kuru Mekanizması'na

(ERM2) girdiğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu ül-
kelerin para birimlerinin
mekanizma içerisinde yüzde
15 oranındaki kur dalga-
lanma bandına alındığı, 1
Euro’nun 1,95583 Bulgar le-
vası ve 7,53450 kuna olarak
belirlendiği kaydedildi. Bu
süreçten sonra, Bulgaris-
tan ve Hırvatistan, mekaniz-
mada en az 2 yıl bekledikten
sonra Euro para birimine ge-
çebilecek.  Avrupa Döviz
Kuru Mekanizması (ERM2),
üye ülke para birimleri ara-
sındaki döviz kurlarının is-

tikrarını sağlamak için ge-
rekli çerçeveyi sağlıyor. Me-
kanizmada, Euro
kullanmayan AB üyesi ülke
para biriminin döviz kuru
Euro karşısında sabitlenir-
ken, sadece belirlenmiş li-
mitler dahilinde
dalgalanmasına izin verili-
yor. Söz konusu döviz kuru-
nun belirlenen dalgalanma
oranı yüzde 15 olarak uygu-
lanırken, sistemin içerisinde
iki yılın tamamlanmasının
ardından Euro Bölgesi üye-
leri, ülkenin katılıp katılma-
masını karar veriyor. (AA)

AB, Kuzey Makedonya'ya 
mali destek hazırlığında

Bulgaristan ve Hırvatistan
Euro’ya geçiş adımını attı

Esnaf, Yunanistan ile 
feribot seferleri bekliyor

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşlarını
Türkiye'ye getiren

yılın ilk "arabalı tren"i Kapı-
kule Sınır Kapısı'ndan yurda
giriş yaptı. Avusturya'nın
Villach kentinden 137 yol-
cuyla hareket eden 6 ku-
şetli, 1 yemekli
vagon ve 10 oto-
kuşet (araç va-
gonu)
vagonunun
yer aldığı ara-
balı tren, Slo-
venya,
Hırvatistan,
Sırbistan ve
Bulgaristan'ı ge-
çerek Kapıkule
Tren Garı'na ulaştı.
Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında sırayla vagonlardan
inen yolcular, ateş ölçümleri
yapıldıktan sonra görevlile-
rin yardımıyla "Filyasyon
Formu" doldurdu. Formla-

rın doldurulması ve gümrük
işlemlerinin tamamlanması-
nın ardından tren, otokuşet
vagonlarındaki 75 aracın in-
dirileceği Edirne Garı'na ha-
reket edecek. Arabalı trenle
Almanya'dan gelen Doğan
Aydın, , yolculuk boyunca
sorun yaşamadıklarını söy-
ledi. Trenle seyahatlerde

gümrüklerde de bir so-
runla karşılaşma-

dıklarını belirten
Doğan, "Bulga-

ristan gümrü-
ğünde
eskiden çok
sorun yaşı-
yorduk.
Trenle geldi-

ğimiz zaman
sorun yaşamı-

yoruz. Bu da
bizim stresimizi

azaltıyor. Rahat bir şe-
kilde yolcuk yapıyoruz."
dedi. Almanya'nın Stuttgart
şehrinden tatilini geçireceği
Tekirdağ'a giden Hasan
Devran da 18 yıldır trenle
seyahat ettiğini belirtti. (AA)

Yılın ilk "arabalı treni" 
Kapıkule'den giriş yaptı

MUĞLA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Muğla'nın Marmaris
ilçesinde esnaf,
Yunanistan'ın tu-

ristik adaları ile karşılıklı
feribot seferlerinin başla-
masını istiyor. Ekim-mart
arası haftanın 2 günü ve
mart-eylül arası haftanın 4
günü Yunanistan'ın Rodos
ile Sömbeki Adası'ndan
karşılıklı düzenlenen feri-
bot seferleri, korona virüs
salgını nedeniyle durdu-
ruldu. Geçen yıl Marmaris-
Rodos Adası ve
Marmaris-Simi Adası ara-
sında karşılıklı devam eden
feribot seferlerinde 550 bin

Yunan turist, günübirlik
veya üçer günlük tatile ge-
lirken, bu yıl korona virüs
kapsamında alınan tedbir-
ler nedeniyle gidiş-gelişin
durdurulması esnafı etki-
ledi. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
Marmaris'te 28 yıldır Ka-
palı Çarşı'da tekstil ürün-
leri satışı yapan Lütfi
Özcan, "Böyle bir şeyle ilk
defa karşılaştım. Yunan
halkı da buraya gelmek is-
tiyor, bizler de gitmek isti-
yoruz. Bakın 12.00'de
dükkanımı açıyorum. Yu-
nanlılar adalardan gelseydi
sabah 09.00 da dükkanımı
açardım. Yunanistan'da çok
arkadaşım ve müşterim var

onlarla sürekli görüşüyo-
rum. Kendileri çok gelmek
istiyorlar. Yunanlılar gelirse
bana veya komşu esnafıma
faydası olur" dedi. Gözpı-
nar Sokak Sevgi Yolu'nda
hediyelik eşya ve giyim
üzerine esnaflık yapan
Mehmet Atan, "30 yıldır
Marmaris'te esnaflık yap-
maktayım. Mart 10'undan
itibaren virüs bizi etkiledi.
Eskiden kış veya yaz
Yunan adalarından karşı-
lıklı feribotlar gelirdi. Şu an
çok mağdur durumdayız.
Sayın Cumhurbaşkanım ve
yetkililer, bir an önce
Yunan adalarına feribot se-
ferlerinin açılmasını istiyo-
ruz" dedi.
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Yemekleri, düğünleri, adetleri, günlük hayatla-
rıyla kendinden söz ettiren Balkan Türklerinin
gelenekleri sene 2020 olmasına rağmen tüm ih-

tişamı ile yaşanmaya ve yaşatılmaya devam ediyor kıy-
metli takipçilerimiz... Balkan düğünlerini ve adetlerimizi
kaleme almak istedim bu hafta sizler için. Gelenek ve
göreneklerimizin tüm detaylarını paylaşmaya başlıyo-
rum hala bilmeyenler ve Balkan Türklerin den bir kızla
evlilik hayalleri kuran ailelere gelsin.

İSTEME MERASİMİ

Kız isteme merasiminizi aile arası, sakin ve nezih bir
ortam da düşünüyorsanız unutun gitsin. Eğer bir Balkan
Türkü ailesi sizden kız istemeye geliyorsa en az 50 kişi
kapınızı çalacaktır. Genel de kalabalık ailelere sahip
olan Balkan Türkleri için kız isteme, kız beğenme ve
alma seromonisi oldukça önem arz eder.
''Bohça'' vazgeçilmez adetlerin ilk başın yerini alır. Söz
ve nişanı asla birbirine bağlamazlar. İkisi için de mut-
laka ayrı tören yaparlar ve bunun yanında her bayram da
hatta kandiller de bile hediye götürüp, gönderirler. İster-
seniz 5 yıl nişanlı kalın...
Tüm bunların yanında Hıdrellez gecesi de gelin evi
erkek evi tarafından ziyaret edilir. Tabii ellerinde koca-
man bohçalar ile. Damadın annesi,halaları ve teyzeleri,
yengeleri sırasıyla ellerinde süslü bohçaları ile evin içine
girerler.

KAYINVALİDELER İÇİN 
GELİNLERİ ÇOK KIYMETLİDİR

Balkan Türklerin de kayınvalideler için gelinleri çok
kıymetlidir bildiğiniz gibi değerli takipçilerimiz. Gelin-
lerine altın takıp farklı kıyafetler hediye ettikçe, kayınva-
lidesi o kadar gururlanır ve adetlerimizi yerine
getirmeye devam ederler.
Kına gecesine gelirsek, vazgeçilmeyen adetlerimiz den
olan ''temanne'' almaktır. Kayınvalide gelini için özel
şalvar diktirir. Gelini şalvarını giyer ve müstakbel eşine,
kayınvalidesine hatta halasına, teyzesine, babanesine,
anneannesine, yengesine büyük büyük halasına kadar
selamlayarak saygısını gösterir. Gelin hepsine saygısını
selama durarak anlatır, onlar da bu sırada gelinlerine
altın takarak karşılık verirler.
Balkan gelini kına gecesin de yaklaşık 10 adet kıyafet
değiştirir ve her kıyafet değişimin den sonra kayınvali-
desinin elini öper.

İHTİŞAMLI DÜĞÜNLERİMİZ

Gelini evinden alma töreni ile başlayan ve kapı açmama
adeti ile damadın ailesine kızımızı kolay kolay alamaya-
caksınız mesajını veren gelinin genel de kardeşidir ve
damadın ailesini zora koşmak için kapıyı açmaz ve
yoğun ısrarlar üzerine kapıyı açtığın da ''kapı parası'' ala-
rak adetlerimiz den birini daha yerine getirmiş olur...
Kahvaltı ile başlayan ihtişamlı düğünlerimiz de ''Büryan
'' tavuklu pilav ile geleneksel bol şerbetli tatlımız olan
konak şeker pare yerler.
Kahvaltı da gelin ve damat masanın baş köşesine oturtu-
lur ve kayınvalidenin yapmış olduğu akıtma ( krep ben-
zeri ) getirilir gelin ve damat tarafından kopartılır. En
büyük parça kim de kalıyor ise, evde sözü geçenin o ola-
cağına inancı vardır... Düğün boyunca misafirlere ye-
mekler ikram edilmeye devam edilir.
Hepsin den önemlisi birbirine kenetlenmiş, güçlü aile
bağları bulunan Balkan ırkın da birinin derdi hepsinin
derdi, birisinin düğünü hepsinin düğünü ve yine birinin
ölümü hepsinin ölümü anlamına gelir ve bu şekil de ha-
yatı acısıyla & tatlısıyla paylaşır Balkan Türkleri kıy-
metli okuyucularımız. 
Balkan düğünlerin de hazırlık aylar öncesin den başlar
ve şıklık yarışını yaşatan hanımlarımız & beylerimiz ih-
tişamlı düğünlerimiz de ışıl ışıl parlayan yıldızlar gibidir
adeta. Davete icap sünnettir cümlesi Balkan Türkleri
için söylenmiştir eminim ve mutlaka davetlere icap edip
katılım sağlarlar.Yurt içi veya yurt dışı uzaklık gözet-
meksizin düğün sahipleri yakınları onore etmek için yer-
lerini alırlar. 
Bir düğün de giyilen kıyafetlerini asla bir başka düğün
de kullanmazlar. Birlik ve beraberliğin yüzyıllardır
devam ettiğini kanıtlayan düğünlerimiz de eğlence
coşku ve seviyesi oldukça yüksektir.
Balkan gelinlerinin giydiği sultanlara yakışır tasarım ve
işlemelerle süslenmiş kıyafetleri ilgi çekici ve oldukça
şıktır. BalkanTürklerinin şahşahalı düğünlerine umarım
sizler de bir gün düğün sahibi veya  konuk olarak ka-
tılma şansını yaşarsınız kıymetli takipçilerimiz, sağlıklı
günler diliyorum hepinize.Esen kalın.
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Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da "15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programları düzenlendi

Nefise SHABAN

NARSİZM 
HAKKINDA 

BİLMEDİKLERİNİZ!

Narsisizme olan ilgim ilk olarak
üniversitede bir uluslararası
kongreye başvurum sonucunda

araştırma yapmamla başladı. Daha
sonra bu konu üzerine farklı açılardan
iki çalışma daha yaptım. Şimdi de yük-
sek lisans tezimi tekrar bu konu üzerine
yapmayı planlıyorum ve etrafımda çok
yaygın olarak görülen bir kişilik olduğu
için her zaman araştırması ve üzerine
yazması beni heyecanlandıran bir konu
olmuştur.

Ne yazık ki yine bu konu hakkında top-
lum arasında bilgi eksiklikleri var. Her
ne kadar yapılan araştırmalar bunu des-
teklese de çok selfie çekilen biri için
‘narsist’ etiketini yapıştırmadan önce
biraz durup diğer belirtileri de olup ol-
madığına bakmamız gerekiyor ve his-
trionik kişilik gibi bazı diğer benzer
kişiliklerden ayırt edebilmemiz gereki-
yor. Ki narsistler kendilerinde bir sorun
olduklarını gizlemekte ustadırlar, gün-
lük hayatımızda bu insanlara çoğu
zaman bir sorun etiketi yapıştırmak pek
aklımıza gelen bir şey olmaz. Hele ki
onu sadece uzaktan tanıyorsanız, size
mükemmel bir insan profili çizebilir.
Ama aslında onun kim olduğunu en iyi
en yakın çevresi bilir. Aynı zamanda
narsisizm, literatürde ‘karanlık üçlü’
olarak adlandırılan üç en tehlikeli kişi-
liklerden biri olarak geçiyor; yani as-
lında basite alınacak bir konu değil,
çünkü çevresine zarar verebilecek bir
kişilikten bahsediyoruz. Narsistik kişi-
lik genetik faktörlere (kalıtım), çevresel
faktörlere (erken çocukluk dönemi de-
neyimleri) veya beyindeki anormallik-
lere (düşük gri madde hacmi ve
fronto-paralimbik beyin bölgelerinde
anormallikler) bağlı olabilir. Şimdi aşa-
ğıda narsistlerin gösterdikleri bazı özel-
likleri inceleyelim:

Narsistler etrafındakilerinin enerjisini
tüketirler. Kendi bastırılmış değersizlik
duygularına kalkan olarak diğerlerinde
her zaman kusur bulur, olumsuz yorum
ve eleştiride bulunurlar. Karşısındaki
kişiyi içten veya sözel bir şekilde eleşti-
rip kendi bastırılmış değersizlik duygu-
ların üzerini kapatmaya çalışırlar.
Terapiye genelde kendileri başvurmaz-
lar, başkaları tarafından teşvik edilirler.
Kendilerinde bir sorun olduğunu kabul
etmek değersizlik şemalarını tetikleye-
ceğinden terapi seçeneğini çoğu zaman
kendilerine kabul ettirmezler. Genelde
ilişkilerdeki çatışmalardan dolayı part-
nerleri ile birlikte çift terapisine başvur-
dukları görünür. Çoğu terapiste göre
terapi ortamında çalışılması en zor kişi-
liklerden biridir.
Otorite kurmayı severler, sözlerinin
dinlenmesi önemlidir. Manipülasyonda
çok iyidirler. Başkalarını kendi çıkarları
için kullanırlar.
Onay almak ve beğenilmek onlar için
çok önemlidir. Söyledikleri bir şeye ka-
tılmıyorsanız, ortalık kızışabilir. Kendi-
lerinin doğru olduğuna sizi ikna etmeye
çalışırlar.
Empati seviyeleri düşük olduğu için kı-
rıcıdırlar. Duygusal istismar söz konu-
sudur. Bu yüzden narsist bir bireyin
bulunduğu bir ailede, çoğu zaman o ki-
şiyle travmatik mücadeleden kaynakla-
nan başka ruhsal rahatsızlıkları olan bir
narsist kurbanı da vardır. İki narsistin
bulunduğu bir ailede ise çatışmalar,
kavgalar ve anlaşmazlıklar çok sık ola-
rak karşımıza çıkar. Bu fiziksel şiddete
kadar gidebilir. Kısacası ailenizde bir
narsist bulunuyorsa ya narsist kurbanı-
sınızdır ya da siz de narsistsinizdir.
Kıskançtırlar ve başkalarının onları kıs-
kandığını düşünürler. Kendi egolarına
tehlike olarak gördükleri, onlardan
daha başarılı, güzel veya onay gören bi-
reyleri içten içe kıskanma özellikleri
vardır.
İyi bir sosyal statüye sahip olabilirler.
Manipülasyon, otorite, liderlik ve baş-
kalarını kendi çıkarı için kullanma
özelliklerinden yola çıkarak çok başa-
rılı iş adamları, iyi meslek sahibi insan-
lar ve ortalamanın üzerinde sosyal
statüye sahip olan bazı insanlar ara-
sında narsistik kişilikler oldukça yay-
gındır.
Narsistlerle baş etme konusunu ise ayrı
bir yazıya saklamayı düşünüyorum.
Peki siz etrafınızda narsistlerin bulun-
duğunu düşünüyor musunuz?

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır….

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da Türk İşbirliği
ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığınca (TİKA)
yapılan "15 Temmuz Demok-
rasi Parkı" içindeki "15 Tem-
muz Demokrasi Şehitleri
Anıtı" önündeki programa
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük ile ülke-
deki Türk kurumlarının tem-
silcileri katıldı. Büyükelçi
Yörük, Türkiye'ye değil sap-
kın Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) elebaşı Fetullah Gü-
len'e sadık teröristlerin, tam 4
yıl önce Türkiye'deki anaya-
sal düzeni yıkmak için ülke
tarihinin en kanlı terör eyle-
mini gerçekleştirdiklerini ha-
tırlattı. Programı
düzenledikleri anıtın yalnızca
Türk milleti için değil, Arna-
vutlar için de özel anlam taşı-
dığını söyleyen Yörük, zira o
gece ülkesi için kahramanca
canını feda edenler arasında
Arnavut kökenlilerin de ol-
duğunu kaydetti. Yörük,
FETÖ ile mücadelelerinin
dünyanın her ülkesinde aynı
kararlılıkla sürdüğünü belir-
terek, "FETÖ ile mücadelemiz
bir intikam mücadelesi değil-
dir. FETÖ ile mücadelemiz,
uluslararası terör mücadelesi-
dir." dedi. FETÖ'nün dünya-
nın birçok ülkesinde eğitim
kurumları, basın kuruluşları,
dini ve sivil toplum örgütleri
aracılığıyla faaliyetlerini sür-
dürdüğünü söyleyen Yörük,
bu terör örgütünün yalnızca
Türkiye için değil, faaliyet
gösterdiği her ülkenin gele-
ceği için büyük bir tehdit ol-
duğunu söyledi. Yörük,
FETÖ'nün Arnavutluk'ta
halen geniş bir yapılanması-
nın bulunmasından derin bir
üzüntü duyduklarını kayde-
derek, şunları ifade etti:
"Ancak geçtiğimiz yıllara na-
zaran Arnavutluk kamuo-
yunda FETÖ'ye karşı giderek
artan bir farkındalık oluştu-
ğunu ve Arnavut makamla-
rıyla FETÖ ile mücadele
konusunda iş birliğimizin ge-
lişmekte olduğunu memnu-
niyetle müşahade ediyoruz.

Bu durum, Arnavutluk'taki
FETÖ mensuplarını paniğe
ve korkuya sevk etmiştir. Bu
nedenle FETÖ mensupları
her fırsatta asılsız propagan-
dalarla Türkiye-Arnavutluk
ilişkilerini zehirlemeye çalış-
maktadırlar. Ne Türkiye ne
de Arnavutluk FETÖ'nün bu
tuzağına düşmeyecektir."

ANMA PROGRAMI

Türkiye'nin Üsküp Büyükel-
çiliği tarafından büyükelçilik
konutunda anma programı
düzenlendi. Üsküp Büyükel-
çisi Hasan Mehmet Sekizkök
ve Kuzey Makedonya Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı
Salih Murat'ın yanı sıra ülke-
deki Türk kurumlarının tem-
silcilerinin de katıldığı
programda, Ahmet Hamdi
Akseki Camii İmam Hatibi
Mansur Sağır şehitler için
Kur'an-ı Kerim okudu.
Büyükelçi Sekizkök, 15 Tem-
muz gecesi meclisin nasıl
bombalandığını, darbecilerin
halka helikopterlerden nasıl
acımasızca ateş açtığını ve
tankların halkın üzerine nasıl
sürüldüğünü herkesin dün
gibi hatırladığını kaydederek,
o gece Türk halkının cansipe-
rane şekilde bekasına sahip
çıktığını ifade etti.
Terör örgütü FETÖ unsurları-
nın dünyanın farklı coğrafya-
larına olduğu gibi Balkanlar'a
da sızdığına dikkati çeken Se-
kizkök, "Dolayısıyla, yabancı
ülkelerdeki FETÖ unsurla-
rına karşı mücadelemiz de
bugüne kadar olduğu gibi
kararlılıkla devam edecektir."
dedi. Salih Murat ise 15 Tem-

muz’u "dost ve kardeş" ola-
rak nitelendirdiği Türkiye'nin
demokrasi tarihindeki
dönüm noktalarından biri
olarak nitelendirerek, büyük
Türk milleti ve kurumlarının
darbeye geçit vermediğini,
egemenliğin kendisine ait ol-
duğunu gösterdiğini söyledi.
Kuzey Makedonya'daki soy-
daşlar olarak da devleti yeki-
lileri olarak her zaman
Türkiye'nin tarafında olduk-
larının altını çizen Murat,
darbe girişiminin sadece Tür-
kiye devletine ve Türk mille-
tine değil, büyük Türk
dünyasına ve mazlum coğ-
rafyalara da yapıldığını vur-
guladı. Programda ayrıca,
TİKA ile Makedonya Türk
Sivil Toplum Teşkilatları Bir-
liği (MATÜSİTEB) iş birli-
ğinde 15 Temmuz şehitleri
anısına hazırlanan ve ülkenin
farklı şehirlerinden Türk
gençlerinin İstiklal Marşı
okuduğu "10 Kıta 10 Şehir"
başlıklı video izlendi, Üsküp
Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Murat Alkan tara-
fından dua edildi. Yeni tip
korona virüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle alınan tedbir-
lere uygun olarak icra edilen
programın ardından Anadolu
Ajansının (AA) darbe girişimi
gecesine ait fotoğraflarından
oluşan sergi ziyaret edildi.

ZAGREB’TE TÖREN

Hırvatistan'ın başkenti Zag-
reb'de düzenlenen anma
programında konuşan Türki-
ye'nin Zagreb Büyükelçisi
Mustafa Babür Hızlan ise
FETÖ ile mücadelede Türki-

ye'ye verdiği destek için Hır-
vat makamlarına teşekkür
etti. 15 Temmuz 2016'daki
hain darbe girişiminin Türk
halkının iradesi ve dayanış-
ması neticesinde başarısız ol-
duğunu kaydeden Hızlan,
FETÖ'nün aktif olduğu ülke-
ler için de büyük bir tehdit

oluşturduğunu ve Türkiye'nin
FETÖ konusunda dost ülke-
leri uyarmaya devam edece-
ğini ifade etti. Zagreb'deki
anma programı kapsamında
ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından "15 Tem-
muz" konulu belgesel film
gösterimi de yapıldı. (AA)

15 Temmuz şehitleri 
Balkanlar'da da anıldı
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İtalya'dan pandemi nedeniyle 3 
Balkan ülkesine "seyahat yasağı"
İtalya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova
ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi
ROma
balkan gÜnlÜĞÜ

İtalya, yeni tip korona
virüs (Kovid-19) salgının-
da risk taşıdıkları gerekçe-

siyle Sırbistan, Kosova
ve Karadağ'a yönelik karşı-
lıklı ve transit geçiş de dahil
olmak üzere seyahat yasağı
getirdi. İtalya Sağlık Bakanı
Roberto Speranza,
Facebook'tan yaptığı açıkla-
mada, "Sırbistan, Karadağ ve
Kosova’yı risk altındaki ülke-
ler listesine ekleyen yeni bir
kararname imzaladım. Buna
göre, son 14 günde bu ülke-
lerde bulunanların, İtalya’ya
girişi ve transit geçişine
yasak getirildi. Dünyada sal-
gın en kritik aşamada. Şu ana

kadar kaydettiğimiz ilerle-
meyi savunmak için azami
ihtiyat gösterilmelidir." ifade-
lerini kullandı. Bu son karar-
la son dönemde İtalya'nın
seyahat kısıtlaması getirdiği
ülke sayısı da 16'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 9
Temmuz'da yaptığı açıkla-
mayla, aralarında
Ermenistan, Bahreyn,
Bangladeş, Brezilya, Bosna
Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey
Makedonya, Moldova,
Umman, Panama, Peru ve
Dominik Cumhuriyeti'nin
bulunduğu 13 ülkeden gelen
ya da bu ülkelerden transit
geçiş yapan kişilere, İtalya'ya
giriş ve transit geçiş yasağı
getirildiğini duyurmuştu.
(AA)

eDiRne
balkan gÜnlÜĞÜ

Trakya Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi,
var olan hizmetlerine

bir yenisini daha ekleyerek,
kitapseverler ve araştırmacı-
lar tarafından merak ve
heyecanla beklenen 'Balkan
Kitaplığı'nı kullanıma açtı.
Daha önce 'Edirne
Kitaplığı'nı oluşturarak,
şehre ve kent hafızasına dair
650’den fazla kitabı bir araya

getiren ve birçoğu nadir
bulunan kitabı araştırmacıla-
ra sunarak önemli bir kültür
hizmetine imza atan Trakya
Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, bu defa bünye-
sinde 2015 yılında Prof. M.
Tayyib Gökbilgin’in oğlu
Altay Gökbilgin tarafından
bağışlanan ve büyük çoğun-
luğu Balkanlar  ve Edirne
hakkında yazılmış kitaplar-
dan oluşan bir kitaplığı daha
okuyucu ve araştırmacıların
hizmetine sundu. Attığı her

adımda odağına gönül coğ-
rafyası Balkanları alan, haya-
ta geçirdiği çalışmalarla
Türkiye’de “Balkanlar”,
Balkanlar’da da “Türkiye”
dendiğinde akla gelen ilk
üniversite olan Trakya
Üniversitesi, Merkez
Kütüphanesi bünyesinde
kurulan Balkan Kitaplığı ile
önemli bir hizmeti daha
hayata geçirmiş
oldu. Balkanlar, Balkan tari-
hi, coğrafyası, edebiyatı,
siyaseti, ekonomisi ve top-

lum bilimleri gibi pek çok
alanda önemli eserlerin yer
aldığı kitaplıkta, 3 bini aşkın
kitap ve 140 adet tez bulunu-
yor. www.haberler.com’a
göre; Trakya Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Başkanı Doç. Dr. Nurten
Çetin, “Merkez
Kütüphanemizin çatısı altın-
da, Edirne Kitaplığı’nın
ardından şimdi de Balkan
Kitaplığı’nı akademisyenle-
rin, öğrencilerin, araştırmacı-

ların ve halkımızın hizmeti-
ne sunmuş olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyoruz.
Hizmete açılan Balkan
Kitaplığımızda bin 472 adet
Türkçe, bin 617 adet Balkan
dillerinde ve 145 adet de
İngilizce ve Fransızca kay-
nak yer alıyor.
Koleksiyonumuzu her geçen
gün daha da geliştirerek
kitaplığımızı Balkanlar ala-
nında, önemli bir başvuru ve
cazibe merkezi haline getir-
meyi hedefliyoruz” dedi.

“Balkan Kitaplığı” hizmete açıldı

isTanbUl/balkan
gÜnlÜĞÜ

Pandemi nedeniyle
online platformlarda
düzenlenen uluslar-

arası dans yarışması, bin-
lerce kişi tarafından izle-
nirken, Türkiye'den katı-
lan ve geçen yıl dünya
birincisi olan Bahçeşehir
Üniversitesi Halk
Oyunları Topluluğu GSK
Derneği, halkın en beğen-
diği ikinci ekip
oldu.Güney Kore'de kuru-
lan ve dünyanın en büyük
dans organizasyonu olan
Uluslararası Dans
Festivalleri Federasyonu

(FIDAF) tarafından düzen-
lenen ve Sırbistan hükü-
metinin desteklediği
Belgrad Award yarışması,
pandemi nedeniyle online
gerçekleştirildi.
www.haberler.com sitesin-
den alınan bilgilere göre;
Arjantin, Bulgaristan,
Yunanistan, Polonya,
Romanya, Rusya ve
İspanya olmak üzere 15
ülkenin katıldığı yarışma-
da, Türkiye'yi Bahçeşehir
Üniversitesi Halk
Oyunları Topluluğu GSK
Derneği temsil etti.
Kazananları halk oylaması
belirledi. Yarışmada ülke-
lerin hazırlamış olduğu

gösteri videoları izlenir-
ken, BAU Halkoyunları
Topluluğu zeybek ekibiyle
yarışmada yer aldı.
Yarışmada, halk ve jüri
oylaması yapılarak, kaza-
nanlar belirlendi. Pandemi
nedeniyle jüri oylamasın-
da tüm ülkeler birinci
kabul edilirken, yarışma-
nın asıl belirleyicisi ise
halk oylaması oldu.
Yaklaşık 1 milyon oyun
kullanıldığı yarışmada,
BAU Halk Oyunları
Topluluğu GSK Derneği
en sevilen ikinci ekip ola-
rak büyük başarı elde etti.
Birinciliği ise Bulgaristan
ekibi aldı.

aTina
balkan gÜnlÜĞÜ

Yunanistan'da, turizm
sezonunun başlamasıy-
la artış gösteren yeni tip

korona virüs vakalarının
ardından yeni tedbirlerin
getirilmesinin planlandığı
bildirildi. Yunan medyasına
yansıyan haberlerde, ülke
sınırlarının bazı Balkan ülke-
lerine açılmasının yanı sıra
Yunan halkının da virüsle
mücadele kapsamında alınan
önlemlere karşı gevşeme gös-
termesinin, yetkilileri yeni
önlemler almaya sürüklediği
belirtildi. Kapalı alanlarda
maske kullanımı, bölgesel
karantina uygulamaları gibi
önlemlerin getirilmesinin
planlandığı ifade edilen
haberlerde, ekonominin, yeni

genel sokağa çıkma yasağını
kaldıramayacağı yorumunda
bulunuldu. Yunanistan Sağlık
Bakanı Vasilis Kikilyas, katıl-
dığı bir televizyon programın-
da, virüse karşı B planının
bulunduğunu belirterek
gerekli görüldüğü takdirde
bölgesel karantina uygulama-
larının yapılabileceğini söyle-
di. Öte yandan  Yunanistan
Başbakanı Kiryakos
Mitsotakis, virüs tedbirlerinin
en çok hafife alındığı gözle-
nen bar ve eğlence merkezle-
rinde denetimlerin artırılaca-
ğını belirtti. Sert ceza uygula-
malarının gerekliliğine vurgu
yapan Mitsotakis, ''Bar ve
eğlence merkezlerinde teftiş
ve cezaları artırmamız gereki-
yor. Bu konuda geri adım
atmayacağım.'' ifadelerini
kullandı. (AA)

Yunanistan, koronavirüs 
tedbirlerini sertleştirecek Bulgaristan ekibinin

ardından 2. oldular

Damla selin TOmRU

DOĞRU PsikOlOg,
RehbeR, Danışman 

VaR mıDıR?

Doğduğumuz anda sevgi
vardı sadece dünyada.
Bizi kucağına alan anne-

mizin, ailemizin sevgisi. Zamanla
korkuyla, kederle, hayal kırıklı-
ğıyla tanışır olduk. Başkalarının
beklentilerine yetmeye çalışırken
karşılaştırmalara tabi olduk. Gün
geldi biz de öğrendik. Kendimize
kriterler, beklentiler belirledik.
Mutluluğumuzu, huzurumuzu
bunlara bekledik. Başkalarının
bize verdiği kadar değerli, başka-
larının bizi hatırladığı kadar
önemli olduk. Doğrular ve yanlış-
lar arasında kendimizi unutur
olduk. Gün geldi fark ettik,
bunun daha böyle sürmeyeceğini.
Kapı kapı dolaşır olduk, keskin
hatların arasından sıyrılmak için,
özgürce nefes almak için, kendi
kimliğimizi ilan etmek için
çözüm arar olduk. Belki birilerin-
den duyduk, belki sosyal medya-
da bulduk, bulduğumuz psikolog-
dan, şifacıdan, danışmandan
medet umduk. Peki
aradığımızı mı bulduk?

Sahiden, doğru olan psikolog,
rehber, danışman hangisiydi?
Tıpkı her kıyafetin herkesin üze-
rinde şık durmaması gibi her
danışmanın da her danışana iyi
gelmesi pek mümkün değil.
Bazen bir dostun çok memnun
kaldığı bir doktora gidersiniz ve
size iyi gelmez. Peki bunun nede-
ni nedir? Bilimadamlarının ispat-
ladığı gibi aslında hepimiz farklı
frekanslardaki enerjileriz. İşte bu
nedenle bazen bazı frekanslar bir-
birleriyle uyuşmuyor o zaman da
dengeli bir ilişki kurulamıyor.
Birbirini daha iyi anlayan, benzer
şekilde iletişim kuran kişiler daha
kolay yol alabiliyor.
Bunun da ötesinde bir danışman-
dan ne beklenildiği bu soruya
cevap veriyor. Sanılanın aksine
danışmanların elinde sihirli bir
değnek yok. Gerçekleştirdiğiniz
bir görüşme sonrasında her şey
toz pembeye boyanmıyor. Hayat
emek gerektiriyor, sabır ve inan-
çla ilerlemek cevap veriyor. Eğer
hayatınızda gerçeklerle yüzleşme-
ye hazırsanız, kendinizi dönüştür-
meye razıysanız aldığınız danış-
manlık bir anlam kazanıyor.
Görüşme sırasındaki paylaşımları
ve uzmanın size verdiği önerileri
dikkate aldığınızda, adeta ödev
bilinciyle hayatınıza bunları ekle-
diğinizde hayat da size cevap ver-
meye başlıyor. Kimi zaman çok
hızlı sonuçlar alınıyor, bazen de
emin adımlarla ilerleniyor. 

Danışman size direktifler veren
kişi değildir, sizi kendine bağımlı
kılmaz. Danışman, size sizi hatır-
latır. İçinizde taşıdığınız cevheri
keşfetmenize yardım eder. Güçlü
yanlarınızı, potansiyellerinizi fark
ettirir. Kendinizi daha değerli ve
mutlu hissedersiniz. Tabir-i caiz-
se size balık tutup vermez, balık
tutmayı öğretir. Hayatla adeta
dans etmenize destek olur. Güçlü
yönleriniz ve potansiyellerinizi
hayata daha kolay geçirirsiniz.
Hedeflerinizi, yaşam amacınızı
bilerek hayattan keyif olarak
yaşarsınız. Kendi kanatlarınızla
uçmayı deneyimlersiniz. Ve yıllar
sonra bile ihtiyaç duyduğunuzda
size destek olacak birinin orada
olduğunu bilerek yolunuza devam
edersiniz.
Allah hepimizi, bize bizi hatırla-
tan, kendimizi ifade etmemizde,
isteklerimizi fark etmemizde ve
gerçekleştirmemizde destek olan
kişilerle buluştursun.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Eğitim-Sağlık
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TİKA’dAn TürK-TATAr
ortak mirasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğinde ve Lit-
vanya Tatar Kültür Merkezi işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve bölge
ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 Tatar gencinin katıldığı Yaz Kampı’nda bu

yıl konu olarak Türk-Tatar Bayramı Sabantuy kutlamaları tercih edildi
VİLNİUS
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Polonya, Letonya, Kırım
ve Litvanya’da yaşayan
genç Tatarlara yönelik

düzenlenen ve Litvanya Cum-
huriyeti Ulusal Azınlıklar Baş-
kanlığı, Trakai Belediyesi ile
Türkiye Cumhuriyeti Vilnius
Büyükelçiliği’nin koordinas-
yonunda organize edilen Tatar
Genç Nesiller Yaz Kampı Lit-
vanya’nın Trakai kentinde ger-
çekleştirildi.  Bölge
ülkelerinde yaşayan yaklaşık
40 Tatar gencinin katıldığı
kamp süresince katılımcılarla
Türk Tatar tarihi ve kültürel
değerleri hakkında atölye ça-
lışmaları yapıldı. Bu kap-
samda, Türk Tatar gençlerine
yönelik güreş, okçuluk, binici-

lik, bağlama, keman kursları-
nın düzenlendi ve halk dans-
ları ile Ebru sanatı eğitimleri
gerçekleştirildi. Türk İslam
Medeniyeti hakkında temel
bilgilerin de payla-
şıldığı Yaz Kam-
pı’nda
coğrafyada
yaşayan
Türk
Tatar
gençleri
arasında
sosyal ve
kültürel
birliğin
önemine
işaret edildi.
Yaz Kampı’nda
bu yıl ana tema ola-
rak UNESCO Somut Olma-
yan Kültürel Miras listesinde

yer alan geleneksel Türk-Tatar
Bayramı Sabantuy kutlamaları
tercih edildi. Kampa katılan
genç Tatarlar tarafından tıpkı

geleneksel Sabantuy kutla-
malarında olduğu

gibi, spor aktivi-
teleri düzen-

lendi,
geleneksel
Tatar ye-
mekleri
ikram
edildi,
eğlenceli
oyun ve

yarışmalar
düzenlendi.

Etkinlikler
boyunca gençle-

rin Türk-Tatar kül-
türünü öğrenmelerinin ve

kültürün yeni nesillere aktarıl-

masının önemi vurgulandı.
Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türk-
leri tarafından kutlanan milli
bir bayramdır. Kuzey Kaf-
kasya, Nogaylar, Balkarlar ve
diğer Türk Boylarının milli
bayramı haline gelen Saban-
tuy kutlamalarının kökeni
yaklaşık 3000 yıl öncesine uza-
nıyor. Etimolojik olarak, bir
tarım aleti olan ‘saban’ söz-
cüğü ile Türk-Tatar dilinde
düğün-eğlence anlamına gelen
‘toy’ sözcüğünün bir araya
gelmesiyle oluşmuştur. Dü-
zenli bir tarihi yoktur, geleneği
takip eden aksakallı büyükler
ekinlerin büyümesi, toprağın
yeşermesi ve tabiatın canlılı-
ğına göre kutlamaların tarihini
ve yerini (maidan’ı) belirler ve
kutlamalar bu şekilde başlatı-
lırdı.  (AA)

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Danıştay kararı ve
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın imzaladığı kararla
Ayasofya Camisi'nin yeni-
den ibadete açılması dolayı-
sıyla Karadağ'daki
camilerde şükür secdesi ya-
pıldı. Karadağ İslam Bir-
liği’nin (Diyanet İşleri)
önceki gün aldığı karar
doğrultusunda bugün ülke
genelindeki camilerde Aya-
sofya'nın yeniden ibadete
açılması dolayısıyla şükür
secdesi yapıldı. Ayasofya

kararından duyulan mem-
nuniyet dolayısıyla ülkede
yeni tip korona virüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında kapalı olan cami-
lerde ise sela okundu.
Karadağ İslam Birliğinden
yapılan açıklamada, Fatih
Sultan Mehmet'in İstan-
bul'un fethinden sonra Aya-
sofya'yı kendi parasıyla
satın aldığına dikkati çekile-
rek, "Ayasofya kimsenin
elinden zorla alınıp camiye
dönüştürülmemiştir, belli
bir fiyat karşılığında satın
alınmış, ardından vakfedil-
miştir." ifadelerine yer ve-
rildi. (AA)

Karadağ’da
ayasofya için

şükür secdesi…

KOMEK, BalKanlarla
Bağları güçlEndiriyOr
KONYA Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kurs-
ları (KOMEK), Balkanlarda
kurs merkezleri açarak kül-
türel bağlarımızı güçlendiri-
yor. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; ku-
rulduğu günden günümüze
kadar Konya merkez ve ilçe-

lerinde 440 branşta açtığı
kurslarda yaklaşık 1 milyon
kişiye eğitim veren KOMEK,
Balkanlarda açtığı kurs mer-
kezleriyle de hem bölge in-
sanının istihdamına ve
sosyal hayatına katkı sağlı-
yor hem de kültürel bağları-
mızı güçlendiriyor. 
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Voleybolda, AXA Sigorta Efeler
Ligi ekiplerinden Bursa
Büyükşehir

Belediyespor, Arnavut smaçör
Gazmend Husaj ile sözleşme imzala-
dı.  Kulüpten yapılan yazılı açıklaya
göre, yeşil-beyazlılar geçen
sezon Yunanistan ekibi Olympiakos
forması giyen Gazmend Husaj'ı kad-
rosuna kattı.  Daha önce Spor Toto
ve İnegöl Belediyespor forması giyen
Arnavut smaçör, Chenois Geneve,
Studenti Tirana, Al-Muharraq, Qatar
SC, Volley Pieacenza ve Tours
VB takımlarında oynadı. File üstün-
de etkinliğiyle dikkati çeken 2 metre

boyundaki
oyuncu,
aynı
zamanda
Arnavutluk
Milli
Takımı'nın
kaptanlığı-
nı üstleni-
yor. (AA)

MANİSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Basketbol Ligi
ekiplerinden
Akhisar Belediye

Basketbol Spor  Kulübü,
Romanya'nın
Timişoara takımında forma
giyen Troy Franklin Jr. ile

resmi sözleşme imzaladı.
Amerikalı guard kariyerin-
de daha önce
Danimarka'da Team FOG
Naesved, Slovenya'da
Koper Primorska,
Bulgaristan'da Academic
Bultex ve Litvanya'da
Jonavos Jonava formaları
giydikten sonra, Romanya

Ligi takımlarından
Timişoara'da oynadı.
Özellikle Danimarka'daki
performansı dikkat çeken
Troy Franklin Jr., burada
yüzde 41.7 gibi bir üçlük
isabeti oranı yakalayarak,
aynı zamanda ülkedeki
üçlük yarışması ödülünün
de sahibi olmuştu. (AA)

Büyükşehir
Belediyespor’a 
Arnavut smaçör

Mostar
Köprüsü'nden 

"sessiz 
atlayış" 

Mostar
Köprüsü'nden 

"sessiz 
atlayış" 

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa'da İkinci Dünya
Savaşı'nın ardından
yaşanan en büyük

insanlık trajedisi olarak nite-
lendirilen Srebrenitsa
Soykırımı'nın kurbanları,
Bosna Hersek'in birçok şeh-

rinde anıldı. Köprü etrafında
toplanan Mostarlıların alkış-
lamadığı atlayış, soykırımın
yıl dönümü temsilen yerel
saatle 11.07'de gerçekleştiril-
di. "Mostari" Dalış
Kulübü’nden yapılan açıkla-
mada, sessiz atlayışların
savaşın bitişinden beri her
yıl gerçekleştirildiği anımsa-

tılırken, bu atlayışların gele-
cekte de süreceği ifade edildi.
Öte yandan, başta başkent
Saraybosna olmak üzere bir-
çok şehirde de soykırım kur-
banları için sirenler çalındı.
Bir dakika boyunca saygı
duruşunda duran Bosna
Hersek halkı, kurbanlar için
dua etti. (AA)

Soykırımın 25. yıl
dönümünde, ülkenin
en önemli sembol-

lerinden biri olan tarihi
Mostar Köprüsü'nde,

Srebrenitsa
Soykırımı'nda hay-

atını kaybeden
Boşnak siviller için

"sessiz atlayış" 
yapıldı

Akhisar Belediyespor’a Amerikan guard


