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Sayfa 3’teRifat SAİT

ŞÜPHELİ ORMAN YANGINLARI, 
ŞÜPHESİZ CİĞERLERİMİZİ YAKIYOR

¥ MISIR Dışişleri Bakanı 
Samih Şükri ile Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias, Kahire’de deniz 
yetki alanlarını sınırlandır-
ma anlaşmasına imza attı. 
Yunanistan Başbakanı 
Kiryakos Mitsotakis, Mısır 
ile imzaladıkları sözde 
deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılması anlaşması-
nın "meşru olduğunu" 
iddia ederken, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
anlaşmasının, özellikle AB 
tarafında ciddi bir hayal 

kırıklığına sebep olduğunu 
dile getirdi. Çavuşoğlu, 
Türkiye'nin, kendi kıta 
sahanlığı içinde, kendi hak-
larını ve Kıbrıs etrafında da 
Kıbrıs Türklerinin haklarını 
kararlı şekilde sahada ve 
masada korumaya devam 
edeceğini belirterek, "Bu 
tür anlaşmalar veya iş bir-
likleri bizi yolumuzdan alı-
koyamaz ve kimse bizim 
haklarımızı da gasp ede-
mez. Buna hiçbir zaman 
müsaade etmedik, etmeye-
ceğiz" dedi. n 8’de

Mısır ile Yunanistan"deniz yetki 
alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" 
imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’dan çok sert tepki geldi: 
“Anlaşma yok hükmündedir.”

¥  HIRVATİSTAN ordusu-
nun 1995 yılında ülkenin 
güneyindeki Krajina böl-
gesindeki Sırplara karşı 
gerçekleştirdiği Fırtına 
(Oluja) Harekatı'nın 
25'inci yıl dönümü dola-

yısıyla Knin şehrinde tö-
ren düzenlendi. Cumhur-
başkanı Zoran Milanovic, 
günümüzde Hırvatistan 
ile Sırbistan arasındaki 
ilişkinin bölge açısından 
önemli olduğunu belirte-

rek, "Normal ilişki seviye-
sine geçemiyoruz. Halen 
1990'larda yaşanan sava-
şın etkisindeyiz. Ortak 
çalışmak için inancımız 
ve iyi niyetimiz mevcut" 
dedi.n 5’te

Onlar imzaladı 
Türkiye reddetti

Komşu 240’ta  
ısrar ediyor 

¥   YUNANİSTAN Milli Eğitim ve Din İş-
leri Bakanlığı’nca hazırlanan “Özel eğiti-
min iyileştirilmesi ve diğer acil hüküm-
ler” başlıklı yasa, Yunanistan 
Parlamentosu’nda kabul edilerek 29 
Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede ya-
yımlandı. Yeni yasayla Gümülcine ve İs-
keçe’deki iki medresenin encümen he-
yeti başkanlığına, devlet tarafından 
görevlendirilen ve Batı Trakya Türk top-
lumunun tanımadığı tayinli müftü naip-
lerinin getirilmesi öngörülüyor.  Yuna-
nistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’nın ortak kararıyla, Batı 
Trakya’daki tayinli müftülere bağlı ola-
rak görev yapacak 120 din öğreticisinin 
alınacağı açıklandı. n 10’da

“İgman 2020”  
törenle başladı
¥   BOSNA Hersek'teki savaşta (1992-
1995) başkent Saraybosna yakının-
daki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin 
düzenlediği operasyonun durdurul-
masının ve dağın savunulmasının 
27'nci yılında düzenlenen "Bosna 
Hersek Savunması-İgman 2020" et-
kinliği başladı. Başkent Saraybos-
na'daki Sönmeyen Ateş Anıtı, Sa-
vaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı ve 
Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören dü-
zenlendi. Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzafe-
rovic, şehitlikte yaptığı açıklamada, 
İgman savunmasının Saraybosna'nın 
savaş zamanında tamamen kapatıl-
masını engellediğini ifade ederek, 
yaşananların hiçbir zaman unutulma-
yacağının altını çizdi. n 5’te

¥   ARNAVUTLUK Cumhur-
başkanı İlir Meta, Arnavutluk 
ile Türkiye arasında imzala-
nan mali ve askeri iş birliğini 
kapsayan ve geçen ay Arna-
vutluk Meclisinde kabul edi-
len yasaya ilişkin kararnameyi 
onayladı. Anlaşmayla Türki-
ye'den hibe şeklinde finans-

man alınması ve bu finansma-
nın askeri amaçlı hizmetlerin 
satın alınması için kullanılması 
hedefleniyor. Bahse konu an-
laşma, bu yıl 24 Ocak ve 24 
Şubat tarihlerinde iki ülke ta-
rafından imzalandı. Arnavut-
luk Meclisi, 23 Temmuz'da an-
laşmayı kabul etti.  n 8’de

Türk-Arnavut kardeşliği  
askeri alana da taşındı

Fırtına 
Harekâtı 

25 yaşına 
girdi

Priştine’de tedbirlere karşı anahtarlı protesto
¥   KOSOVA'DA restoran ve kafe 
sahipleri, yeni tip korona virüs 
(Covid-19) salgınında alınan ön-
lemler nedeniyle zor durumda 
kaldıklarını belirterek Başbakanlık 
binasının bulunduğu meydanda 
protesto gerçekleştirdi. n 4’te
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A. BUĞRA 
TOKMAKOĞLU  

Eski Yunan medeniyetinin 
merkezi ve günümüzde 
Yunanistan’ın başkenti olan 

Atina, ‘Tanrılar Şehri’ olarak bili-
niyor. Tragedyanın ve demokrasi-
nin doğduğu yer olan bu kent, 
Sokrates, Aristo, Platon ve Sofok-
les gibi felsefeciler sayesinde, batı 
düşüncesinin ve dinlerini etkile-
meyi başardı.  
Yaklaşık 3 bin yıllık tarihiyle 
Atina, felsefe, demokrasi, tiyatro 
ve olimpiyatlar gibi insanlık tari-
hinin seyrini değiştiren gelişme-
lere ev sahipliği yapıyor. Atina; 
mitolojik tanrıları, tanrıçaları ve 
efsaneleriyle; antik tarihiyle, mü-
zeleriyle, sabahlara kadar süren 
taverna eğlenceleriyle, spor akti-
viteleriyle ve bütün yıla yayılmış 
festivalleriyle ziyaretçilerine tek 
bir gezide çok çeşitli tatlar sunu-
yor. 
Akropolis: Atina gezilerinin gele-
neksel başlangıç noktası. MÖ 
5’inci yüzyıldan kalma tapınakla-
rın bulunduğu Akropolis, antik 

Atina’nın kurulduğu yer. Antik 
Yunan’daki şehir planlamasının 
en temel amacı, tanrıların otura-
cağı yerler inşa etmekti. Bu 
amaçla yaptıkları akropoller ara-
sında en çok bilineni olan Atina 
Akropolis’i, şehrin koruyucu tan-
rıçası olarak kabul edilen Athena 
için inşa edilmiş.  
Yunan mimarisinin en önemli ör-
neklerden biri olan Akropolis’in 
bulunduğu Akropol Tepesi’ne 
çıkıp şehri izleyebilir, Atina’ya 

hayran kalabilirsiniz. 
Propylaia (Propylaea), Akropo-
lis’in anıtsal giriş kapısı. Akropo-
lis’e ulaşmak için çıkılan yoldan 
ulaşılan Proplyaia’da, Beule Ka-
pısı ile karşılaşıyorsunuz. Parthe-
non’a benzeyen Propylaia’nın 
özelliği ise Yunan mimarisinde 
dorik ve iyonik özelliklerin bir 
arada kullanılmasının ilk örnekle-
rinden olması. 
Athena Nike Tapınağı, Propy-
laia’nın güney kanadından sola 

döndüğünüzde karşınıza çıkan 
yine MÖ 5’inci yüzyıl yapısı. 
Yunan askerlerinin zaferlerini be-
timleyen frizlerle süslü bir alınlık 
ve onu destekleyen altı sütundan 
oluşan tapınak, Osmanlı döne-
minde yıkılarak yerine bir su ba-
taryası kurulmuş. Günümüzde 
orjinal yapının kalıntılarıyla yeni-
den inşa edilen tapınak, Athena 
ve zafer tanrıçası Nike’ye adan-
mış. 
Parthenon, dünyanın en ünlü ar-

keolojik kalıntıların-
dan biri. Akropolis’in 
de en büyük tapınağı 
olan Partheon, 
Atina’nın sütunlar 
üzerinde duran ve 
frizlerle süslenmiş en 
bilinen sembolü. “Ba-
kirenin Tapınağı” an-
lamına gelen yapı, 
MÖ 4’üncü yüzyıl ya-
pısı. Venedik topları-
nın sebep olduğu 
büyük bir patlamada 
merkezi ve pek çok 
sütunu yok olan tapı-
nağın sökülen frizleri 
ve heykelleri İngil-
tere’de yer alan Bri-
tish Museum’da 
sergileniyor. 
PLAKA: Akropolis’in 
bulunduğu tepenin 
hemen eteklerinde, 
daracık sokaklarında 
günlük hayatı görebi-
leceğiniz Anafiotika 
ve Plaka adında, Ati-
na’nın en eski yerle-
şim yerleri 
bulunuyor. Anafio-
tika, çoğu Yunan yer-
leşiminde de görülen, 
beyaz boyalı yazlık 
evler ve pencerelerin, 
kapıların önlerini süs-
leyen sardunyalarıyla 
görenlerin beğenisini 
topluyor.  
Buranın biraz uzağın-
daysa Plaka bölgesi 
bulunuyor. Plaka’da 
geniş meydanlara 
veya antik kalıntılara 
çok rastlanmasa da ta-
vernaları, daracık taş 
sokakları, sokaklar-
daki satıcıları, sardun-
yalı cumbalı evleri, 
antika dükkânları, ga-
lerileri ve yemekle-
riyle Atina’da 
mutlaka görülmesi 
gereken kültürel zen-
ginliklerinden birisi. 
SYNTAGMA MEY-
DANI: Atina’ya gelen 
turistlerin uğrak nok-
talarından biri olan 
Syntagma Meydanı, 

Yunan Milli Meclisi’ne ev sahip-
liği yapıyor. Yunan halkının mu-
halif geleneğinin sergilendiği 
meydanda hemen hemen her gün 
farklı bir konuda protesto gösteri-
leri düzenleniyor. 
Atina’nın kalbi olarak da kabul 
edilen meydanda bulunan Yunan 
Ulusal Meclisi, meclis önünde 
nöbet tutan geleneksel Yunan as-
keri üniforması taşıyan askerlerin 
nöbet değişim sahnesine tanık 
olabileceğiniz bir nokta. 
Atina’nın zengin tarihi ve kültürel 
geçmişi nedeniyle şehrin dört bir 
yanında onlarca tarihi yapı, butik 
müze ve hareketli meydanlara 
rastlamak mümkün. Şehirde mut-
laka görülmesi gereken yerler ara-
sında Bennaki Müzesi, Yunan 
Halk Sanatları Müzesi (Greek 
Folk Art Museum), 
Olympion Tapı-
nağı, Akropo-
lis’in yanı 
başındaki 
Dionysus 
Tiyat-
rosu, 
Ulusal 
Arkeoloji 
Müzesi de 
bulunuyor. 
AKROPOLİS 
MÜZESİ: 
2009’da ziyarete açı-
lan Yeni Akropolis Müzesi, 
Yunanistan’ın zengin tarihini yan-
sıtan en modern müze olarak 
kabul ediliyor. Akropolis Tepe-
si’nin yanı başındaki müze, Akro-
polis ve çevresinde 
yapılan kazılarda 
elde edilen 
buluntula-
rın sergi-
lendiği 
Av-
rupa’nın 
en pres-
tijli mü-
zeleri 
arasında. 
MONASTİ-
RAKİ: Antik 
Yunan Agorası’nın 
kuzeyindeki Monastiraki böl-
gesi Atina’nın en renkli bölgele-
rinden biri. Sokakları hediyelik 
eşyalar, biblolar satan dükkânlar, 
küçük barlar ve kahvecilerle dolu. 
Monastiraki denildiğinde ilk akla 
gelen ise aradığınız 
her şeyi bulabile-
ceğiniz sokak 
aralarında 
kurulan 
bitpa-
zarı. 
Pazar 
günü 
kurulan 
bu pa-
zarda, 
uygun fi-
yatlı eşyalar, 
çeşit çeşit hediye-
lik eşyalar, antikalar, kı-
yafetler, gümüş, bakır, bronz 
eşyalar bulmak mümkün. 
AGORA: Monastiraki Meyda-
nı’nın hemen arkasında yer alan 
Agora, antik Yunan’ın en önemli 
ticari, politik, sosyal ve idari mer-
kezi olmasıyla tanınıyor. O dö-
nemdeki alışveriş mekanlarının 
da burada yoğunlaştığı elde edi-
len bilgiler arasında. Sokrates’in 
insanlara hitap ettiği yerlerden 
biri olan Stoa of Zeus Eleutheri-

ous, Agora Müzesi ve daha fazlası 
bu antik çarşının içerisinde bulu-
nuyor. Agora, Antik dönemlere 
ait kültürel yapıyı tanımak için ol-
dukça yararlı. 
ULUSAL ARKEOLOJİ MÜZESİ: 
Ulusal Arkeoloji Müzesi, Yuna-
nistan’ın en önemli arkeoloji mü-
zesi olduğu kadar, dünyanın da 
en kapsamlı antik Yunan koleksi-
yonuna sahip müzelerinden biri. 
48 odadan oluşan müze, Yunan 
heykel sanatının en önemli kolek-
siyonunu ve Avrupa’daki dör-
düncü en önemli Mısır sergisine 
sahip. Müzenin en ünlü eserlerin-
den biri de MÖ 1500 tarihli ol-
duğu düşünülen altın 
Agamemnon Maskesi. 
ATİNA LEZZETLERİ: Atina mut-
fağı özellikle bir Türk için oldukça 

tanıdık. Lezzetli zey-
tinyağlıları ve 

mezeleri ile 
evdeymiş 

hissi 
uyandı-
ran, 
hatta 
dolma-
des (yap-

rak sarma 
dolma), 

keftedes 
(köfte), gyros 

(döner), souvlaki (şiş 
kebap), yuvarlakya (sulu 

köfte), stifado (yahni), moussaka 
(musaka), tzatziki (cacık), pilav, 
imambayildi, pilaki, fava, bak-
lava, kadayıf gibi birçok aynı ye-

meğin rahatlıkla 
bulunabileceği 

bir mutfak.  
Rakının çok 

benzeri 
Uzo ve 
buzuki 
müziği 
eşli-
ğinde 

Sirtaki 
dansları ise 

buradaki eğ-
lenceye rahat-

lıkla adapte 
olabilmeyi sağlıyor. Yunan 

mutfağı çok zengin bir Akdeniz 
menüsüne sahiptir. Atina her 
türlü lezzetli geleneksel yemeğin 
sunulduğu tavernalarla (özellikle 
Plaka’da) dolup taşıyor.  

Atina Japon suşisi, 
Hindistan lezzet-

leri, içecekleri 
ve antik 

Yunan şa-
rapları 
ile bu 
bildik 
lezzet-
lerin ya-

nında 
gelenlere 

çok farklı 
tatlar da sunu-

yor. Farklı farklı 
içecekler ve Yunan me-

zelerinin sunulduğu Monastiraki 
ve Psiri mahalleleri, mutlaka gi-
dilmesi gereken yerlerden. 
Syntagma ve Kolonaki, kaliteli ve 
pahalı yemek alternatifleriyle ön 
plana çıkarken, Gazi ve Rouf, 
kulüp, bar ve ana yemeklerin ser-
vis edildiği mekanlarla dolup taşı-
yor. 
 
www.egetelgraf.com sitesinden 
alınmıştır…

Yunanistan’ın başkenti Atina, Türkiye’ye bir saatlik uçuş mesafesinde, 
yurt dışında seyahat edilebilecek en yakın şehirlerden. Batı demokrasisi-

nin beşiği olarak kabul edilen şehir görkemli tarihi yapıları, müzeleri, 
leziz yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla muhteşem bir atmosfere sahip…

Yanı başımızdaki  
keyifli durak: Atina

Syntagma Meydanı

Monistiraki

Plaka
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Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı ve Turizm 
Bakanı Mariana Niko-

lova, ülkeye gelecek Türk tu-

ristler için korona virüs ted-
birlerinin gevşetilmesini talep 
etti. Nikolova, yeni tip ko-
rona virüs salgını nedeniyle 
çok ağır durumda olan tu-
rizm sektörünü canlandırmak 
amacıyla Türkiye'den gelecek 

turistler için 
tedbirlerin ha-
fifletilmesini is-
tediğini söyledi. 
Bulgaristan Sağ-
lık Bakanı Kostadin 
Angelov ile Türki-

ye'den Bulgaristan'a yönelik 
turistik seyahatlere izin veril-
mesini görüştüğünü açıkla-
yan Nikolova, halihazırda 
ülke turizminin çok ağır bir 
durumda olduğunu belirtti. 
Ülkenin ikinci büyük şehri 
Filibe'yi ziyaret eden Bakan 
Nikolova, burada yaptığı 
açıklamada, yılbaşından bu 
yana Filibe bölgesini ziyaret 

eden yabancılar arasında 
Türk vatandaşlarının 

ilk sırada olduğunu 
kaydetti. Bulgaris-

tan İstatistik Ens-
titüsü verilerine 
göre 2019 yı-
lında Bulgaris-
tan'a 1 milyon 
628 bin 231 Türk 
vatandaşı giriş 

yaparken 419 bin 
229'unun tatil 

amacıyla ülkeye gel-
diği ifade edildi. (AA)

Haber Türk yazarı 
Sayın Sevilay Yıl-
man’ın 9 Temmuz’da 

yazdığı  “Ne yapalım? 
“Yandı, bitti, kül oldu!” deyip 
kulağımızın üzerine mi yata-
lım?” başlıklı yazısını bilmi-
yorum okudunuz mu?  
Okumadıysanız, okumanızı 
öneriyorum ve linkini veriyo-
rum: 
https://www.haberturk.com/y
azarlar/sevilay-yilman-
2383/2738156-ne-yapalim-
yandi-bitti-kul-oldu-deyip-ku
lagimizin-uzerine-mi-yatalim 
 
Sevilay hanımı bu yazısından 
dolayı kutluyorum. Önemli 
bir konuya parmak basmış.  
…….. 

 
Geçmiş dönemde İzmir’de 
bir orman yangını söndürme 
tatbikatını izlemiştim. Bu tat-
bikat beni çok etkilemişti. 
Çıkan bir yangın çok kısa bir 
sürede söndürüldü. Orada bu-
lunan hepimiz bundan mutlu 
olup bu durumu alkışlamış-
tık. Fakat maalesef ardından  
yine böyle yangınlar çıktı. 
İkamet ettiğim Menderes’te 
evimizin yakınlarında o koca 
alevleri görünce dehşete 
düşmüştüm. Çok uzun sürede 
yetişen ağaçların, içinde ya-
şayan hayvan ve böceklerin 
yandığını görmek çok acı.  
 
Bu olaydan bir süre sonra 
Ankara’ya gittik.  Bu ziyare-
timizde Orman Bakanlığında 
üst düzey bir yetkiliyle gö-
rüşmemiz oldu. Kendisine bu 
Orman yangınlarını sormuş-
tum. Ciğerlerimiz yanıyor, 
bunlara bir çare, bir önlem 
yok mu? Diye sordum.  Ge-
rekeni yaptıklarını teknik ola-
rak ve detaylı bir şekilde 
anlattı bize sağ olsun. Ama 
ben mutmain olmamıştım, 
madem gereken yapılıyor 
neden yangınlar hala çıkıyor 
ve bazılarının söndürülmesi 
uzun zaman alıyor diye sor-
muştum. Yetkili bize çok il-
ginç bir cevap verdi. Dedi ki; 
ne yaparsanız yapın, Orman 
yangını çıkabilir, hatta 
Orman belli bir dönem sonra 
kendi kendini yakabilir, 
orman yenilenmek isteyebilir. 
Bu bir doğa dengesidir. 
Bunun belli bir oranı var. Bu 
cevaba şaşırmıştım.  
 
Son günlerde maalesef yine 
Türkiye’de yangınlar birkaç 
yerde birden çıkmaya baş-
ladı. İnanıyorum ki bu yan-
gınlar o dengenin bir 
yansıması değil. Yanan yer-
lerden biri de maalesef yine 
bizim de oturduğumuz 
İzmir’in Menderes ilçesin-
deki ormanlar. Bayram’da 
Korona virüs yetmezmiş gibi 
Ormanlarımıza da üzüldük, 
kahrolduk.  
 
Orman yangınları gerçekten 
çok acı ve felaket. Ağaçları 
bitirdiği, içindeki canlıları 
cayır cayır yaktığı gibi, top-
rağı da verimsiz hale getiri-
yor, iklimleri olumsuz 
etkiliyor, doğanın dengesini 
bozuyor, erozyona sebebiyet 
veriyor, çevreyi mahvediyor. 
Açıkçası bir doğa ve çevre 
katliamı.  
 
Yangınlar doğal yönden çıka-
bilir. Burada Orman Bakanlı-
ğımıza, Belediyelere ve yöre 
halkına sorumluluklar düşü-
yor. Ancak yangınların çıkış 
şekli ve amacı bilinçli de ola-
biliyor. Rant, çıkar, çeşitli 
kötü niyet olabileceği gibi 
son günlerde terörizm nede-
niyle de olabiliyor. Bunlar 
için TBMM’de acil düzenle-
meler çıkartılmalı ve cezalar 
ağırlaştırılmalıdır. Ormana 
bina yapışması imkânsız hale 
getirilmelidir. Orman yangın-
ları bilinçli çıkartıldıysa cina-
yet ve terörizm suçlarından 
cezalandırılma getirilebilir.  

Orman yangınlarını tekrar 
gündeme taşımak istedim. 
Zira anlayamadığımız ilginç 
şeyler oluyor. Yukarıda belirt-
tiğim yazar Sevilay Yıl-
man’ın yazdığı makalede 
Bodrum’da çıkan yangın 
sonrasında yapılan beş yıl-
dızlı otelden bahsedilmiş. 
Benzer şeyler İzmir’de de mi 
olabilir korkusuyla kaleme 
sarıldık. Bu endişemiz de bo-
şuna değil. Zira ne kadar il-
ginçtir ki; 2008 yılında, 
bugün Menderes’te yanan 
orman alanlarının yanında 
benzer bir yangın çıkıyor. 
Yangını çıkartan kişi, kaza ile 
yanlışlıkla yangın çıkarttığını 
söyleyip tahliye oluyor. 
Şimdi yanan bu alanda de-
nize sıfır sayılacak bir yerde 
bina yapılmış. Yahu bu bina 
yapılırken Menderes Beledi-
yesi yetkilileri bunu görmü-
yor mu? Yanan orman 
arazisine nasıl bina yapılabi-
lir? 
 
Bu arada yeri gelmişken 
Menderes’te son çıkan yan-
gınlarda bölgedeki hobi bah-
çeleri ve bu bahçelerin 
içindeki binalar da tehlike at-
lattılar. Bildiğim kadarıyla bu 
hobi bahçeleri de yasaklan-
mıştı. Menderes Belediyesi 
bu konuda ne yaptı ya da ne 
yapmadı açıklama yapması 
gerekir.  
 
Sözün özü, son günlerde ha-
valar çok sıcak. Orman yan-
gınları için ciddi tehlike var. 
Bu konuda çok çabuk hareket 
etmek gerekiyor. Bizim insa-
nımız çok zekidir. Orman 
Bakanlığımız bir yarışma 
açsa. Orman yangınları için 
çok hızlı bir şekilde haber alı-
nacak ve çok hızlı bir şekilde 
müdahale edebilecek, pratik 
ve etkin ödüllü projeler geliş-
tirilse, olabilir mi?  
 
Başka bir önerimiz de şöyle:  
Eski Yugoslavya’da devlet 
ormanları yakınındaki köy-
lere ve burada oturan köylü-
lere zimmetliyordu. 
Ormanlar, bu köylerindi. 
Köylüler, bu ormanlara 
bakar, ihtiyaç olduğu odunu 
gerektiği kadar gerekli yer-
den alır ama kendi malı ol-
duğu için canı gibi korurdu. 
Türkiye’de böyle bir sistem 
yapılabilir mi? Tartışmak 
gerek.  
 
Tam bu yazıyı yazarken Ana-
dolu Ajansından bir başka 
Orman yangını haberi alıyo-
ruz. Bu sefer komşu ülke 
Bulgaristan’da orman yan-
gını olduğunu üzülerek öğre-
niyoruz. İşin daha da üzücü 
tarafı bu yangın Bulgaris-
tan’dan Türkiye’ye doğru 
ilerliyor. Bulgaristan’da baş-
layan ve kontrol altına alına-
mayan yangın, Tunca 
Nehri'ni aşarak Topolovgrad 
ve Svilengrad şehirlerine 
doğru ilerliyor. Türkiye sını-
rına yakın seyreden yangın, 
zaman zaman rüzgarın etki-
siyle ani yön değiştiriyor. 
Komşu ülkede afet durumu 
ilan edilen yangının Türki-
ye'ye sirayet etmemesi için 
Türk tarafında yoğun önlem-
ler alınmaya devam ediliyor. 
Diğer taraftan Eski Zara’dan 
ile Haskova bölgelerinde 
orman yangınları devam edi-
yor şimdiye kadar 50 bin 
dekar ormanlık kül oldu. İki 
üç gün içinde farklı bölge-
lerde yeni yangınlar çıkıyor. 
Yangın genelde Stanca Sakar 
ormanlık alanında yayıl-
makta Türkiye sınırına nere-
deyse ulaşmak üzere. 
Bulgaristan itfaiyesi havadan 
karadan yangına gece gündüz 
müdahale etmeye çalışıyor 
cabalar yetersiz kalıp yangın 
yayılmaya devam ediyor. İn-
şallah bir an önce müdahale 
edilir.

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

İZMİR MEKTUBU

ŞÜPHELİ ORMAN YANGINLARI,  
ŞÜPHESİZ CİĞERLERİMİZİ YAKIYOR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

FULYA OMAÇ 
SAKIZ 
 

Sakız adasının sevilen si-
malarından Gökçeadalı 
emekli matematik öğret-

meni 79 yaşındaki Anastasios 
Foutsos (Tassos Fuços) hayata 
gözlerini yumdu. Gökçea-
da’da doğup büyüyen, liseyi 
İmbroz (Gökçeada) ve İstan-
bul’da okuyan Foutsos; ailesi 
mübadele döneminde Yuna-
nistan’ın Sakız adasına gide-
rek, yeni bir hayat kurdu. 
Burada uzun yıllar matema-
tik öğretmenliği ve Ortaöğre-
tim Müdürlüğü görevlerinde 
bulunan Foutsos, ayrıca çok 
iyi Türkçe bildiğinden hem 
protokolde resmi, hem de 
adaya gelen turist grupla-
rında Türkçe çevirmenlik 
yaptı. Gökçeadalı evli ve üç 
çocuk babası Tassos Foutsos 

yıllar içinde birçok Türk dost 
da edinmişti. Güleryüzü, 
içten ve yardımsever davra-
nışlarıyla Türklerin de gön-
lünde taht kurmuştu. Türk 
dostlarına Gökçeada ve İstan-
bul günlerindeki anılarını an-
latır, bu anıları yad ederken 
gözlerini nemlenirdi. Fout-
sos’un vefat haberi Türk dost-
larını da derin üzüntüye 
boğdu. Birçok Türk tanıdığı 
‘corono nedeniyle karşılıklı 
yolcu gemi seferleri durma-
mış olsaydı, cenazeye katıl-
mak isterdik’ dediler. Sakız 

adasında yaşayan Türk kö-
kenli bir arkadaşı “iki gün 
önce birlikte kahve içmiştik. 
Çok iyi görünüyordu, her za-
manki gibi yine tane tane ve 
yumuşak ses tonuyla yaptığı 
hoş sohbetinde yine bol bol 
Türkiye’deki anılarını anlat-
mıştı. İki kıyının her zaman 
dost olmasını ve ticari an-
lamda iş birliği yapmasını is-
tiyordu. Ani ölüm haberini 
alınca şok oldum. Tüm ada-
nın sevdiği çok değerli ve yeri 
dolmaz birisiydi, çok üzül-
düm” dedi. 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Müslümanlar, bir bayramı 
daha Kovid-19 tedbir-
leri çerçevesinde karşıla-

manın hüznünü yaşarken, 
bölgede artan vaka sayıları nede-
niyle bayram namazı çoğu ül-
kede kısıtlı cemaatle kılındı. 
Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'daki tarihi Gazi Hüsrev 
Bey Camisi, namaz vaktinden 15 
dakika önce cemaate açılırken, 
bayram namazını kıldıran İslam 
Birliği Başkanı Husein Kavazo-
vic, dünyanın büyük bir sorunla 
mücadele ettiğini ve bunun Allah 
inancı, sorumluluk ve ısrar ile ye-
nilebileceğini söyledi. Sırbistan'da 
da sabah namazı evlerde kılınır-
ken, burada yaşayan Müslüman-
lar bayram namazı için camilere 
15 dakika önce alındı. Ülkede 
Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı 
Sancak bölgesindeki Novi Pa-
zar'da da bayram namazı vesile-
siyle Müslümanlar camilere akın 
etti. Karadağ'da İslam Birliği ka-
rarıyla bayram namazı camilerde 
kılınmazken, Hırvatistan'ın baş-
kenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi 
taşıyan camide toplanan Müslü-
manlar, Kurban Bayramı'nı dua-
larla karşıladı. 
Kuzey Makedonya'da her yıl 

bayram dolayısıyla düzenlenen 
merkezi tören, bu yıl salgın nede-
niyle düzenlenmedi. Başkent Üs-
küp’teki tarihi Mustafa Paşa 
Camisi, sabah ve bayram nama-
zını kılmaya gelen vatandaşlarla 
doldu. Namaz öncesi salaların 
okunduğu caminin içine sığma-
yan vatandaşlar, namazı cami av-
lusunda da kıldı. Maske ve sosyal 
mesafe kurallarına uyan vatan-
daşlar, namaz sonrası bayram-
laştı. Kuzey Makedonya İslam 
Birliği’ne (Diyanet İşleri) bağlı 
Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, 
bayram namazı hutbesini Arna-
vutça, Makedonca ve Türkçe 
olmak üzere 3 dilde okudu. İs-
maili,  Kurban Bayramı'nın farklı 
bir şekilde karşılandığını ifade 
ederek, herkesin Kurban Bayra-
mı'nı tebrik etti. 
Arnavutluk'taki Kurban Bayramı 
merkezi töreni ise başkent Ti-
ran'daki Kokonoz Camisi'nde dü-
zenlendi. Geçen yıllarda 
meydanlarda da kılınan bayram 
namazı, bu yıl Kovid-19 nede-
niyle sadece camilerde eda edildi. 
Kosova'da ise Kovid-19 salgını 
nedeniyle Kurban Bayramı na-
mazı kılınmadı. Ülkenin güney-
batısındaki Prizren'de bulunan 
Sinan Paşa Camisi önünde bay-
ram namazını kılmak için gelen 
vatandaşları polis dağıttı. (AA)

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban 
Bayramı'nı yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı

Bulgaristan Turizm Bakanı  
Türk turistlere kolaylık istiyor

Balkanlarda korona  
gölgesinde bayram 

Mariana 
Nikolova

Barış elçisinin ölümü 
iki yakayı hüzne boğdu

Arnavut Büyükelçi Vali  
Yazıcı’nın konuğu oldu
ANTALYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Kastriot Robo, Antalya Valisi 
Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. 

Görevine yeni başlayan Arnavutluk Cumhuri-
yeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo'nun ilk 
resmi ziyareti Antalya Valiliği oldu. Vali Ersin 
Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Robo, pan-
demi döneminde gerçekleştirdiği ilk resmi zi-
yaret olduğunu söyledi. Görevine yeni 
başladığını aktaran Robo, "Ankara'da gayri 
resmi ziyaretlerim olmuştu. İlk defa resmi ola-
rak sizi ziyaret ediyorum. Türkiye'nin turizm 
başkentinde sizlere başarılar diliyorum." dedi. 
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise kendisi gibi gö-
reve yeni başlayan Robo'nun ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
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Mehmetçik'ten Prizren’de 
ihtiyaç sahiplerine yardım
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Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR 
barış gücü bünyesinde görev yapan 
Türk askeri, Türk Kızılayı tarafından 

gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sa-
hiplerine teslim etti. Kosova'da 1999 yılından 
bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında 
görev yapan Türk askeri her türlü destekle 
Kosova halkının yanında olmaya devam edi-
yor. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşa-
dığı Prizren bölgesinde konuşlu olan Türk 
askeri, Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahibi 
Kosovalı engelli vatandaşlara tekerlekli san-
dalye yardımında bulundu. Reçana'ya bağlı 
Lubinye köyüne giden Türk askeri, Türk Kı-
zılayı tarafından gönderilen tekerlekli sandal-
yeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Türk 
askerine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine 
desteklerinden dolayı teşekkür eden ihtiyaç 
sahipleri, Mehmetçiğin 21 yıldır Kosova hal-
kının yanında olduğunu söyledi. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın başkenti Priş-
tine'de yeni tip korona 
virüs (Covid-19) salgı-

nına karşı alınan önlem nede-
niyle zor günler geçirdiklerini 
ifade eden restoran ve kafe sa-
hipleri, hükümetin getirdiği 
toplanma yasağına rağmen 
protesto gerçekleştirdi. Maske 
takan protestocular, sosyal me-
safeyi koruyarak yeniden uy-
gulamaya koyulan ve saat 
21.00'den başlayarak sabaha 
kadar süren sokağa çıkma ya-
sağı nedeniyle zor durumda ol-
duklarını ve birçok mekanın 
kapanmasından endişe duy-
duklarını dile getirdi. Başba-
kanlık binası önünde geniş 
güvenlik önlemleri alan polis, 
toplanmaların yasak olduğunu 
hatırlatarak protestoculardan 
dağılmalarını talep etti. Ancak 
yüzlerce restoran ve kafe sa-
hibi, uyarılara rağmen anah-
tarlı eylemini gerçekleştirdi. 
Polisin uyarısını ıslıkla karşıla-
yan göstericiler iş yerlerinin 
anahtarlarını yere fırlattı. Ger-
çek ve maket anahtarları yere 
fırlatan göstericiler, restoran ve 
kafelerin desteklenmesi yö-
nünde karar almayan hükü-
meti eleştirdi. Kosova'nın ikinci 
büyük hizmet sektörünü temsil 
eden restoran ve kafe sahipleri, 
hükümetin 30 bin işçi çalıştıran 
bu sektöre acilen yardım et-
mesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Kosova Gastronomi Derneği 

Başkanı Petrit Kllokoqi, resto-
ran ve kafe sahiplerinin korona 
virüs nedeniyle olumsuz yönde 
etkilendiğini belirterek kira be-
delleri ve gastronomi çalışanla-
rının asgari maaşlarının 
hükümet tarafından karşılan-
masını talep etti. Kosova'da en 
fazla istihdam oluşturan ikinci 
en büyük sektörünün zor gün-
ler yaşadığına dikkat çeken 
Kllokoqi, sokağa çıkma yasağı-
nın saat 24.00'e uzatılmasını is-
tedi. Kllokoqi ayrıca, maaş ve 
kira desteği gibi hükümet tara-
fından en kısa süre içinde 
önlem alınmaması durumunda 
sektörün büyük zarara uğraya-
cağını dile getirdi. Protestonun 
organizatörlerinden Kosova 
Otelcilik Odası Başkanı Visar 
Demolli ise 5 aydır ayağa kal-
kamadıklarını, sokağa çıkma 
yasağının yeniden yürürlüğe 
koyulması ile ikinci darbeye 
uğradıklarını ifade ederek hü-
kümetin gastronomi sektörüne 
yardım eli uzatmasının şart ol-
duğunu söyledi.Hükümetin ta-
leplerini ciddiye 
almamasından ötürü kaygılı ol-
duklarını ifade eden Ardian 
Amiri de, "Protestodan başka 
çare bırakmadılar. En fazla is-
tihdam oluşturan hizmetlerden 
biri olan restoran ve kafe sektö-
rüne hükümetin desteğini bek-
liyoruz. Aksi halde birçok 
mekan kapanacaktır" dedi. Ko-
sova'da sayısı 4 binin üzerinde 
olan restoran ve kafeler, hizmet 
sektöründe önemli rol oynu-
yor. (AA)

Restoran ve kafe  
sahipleri Akorona  

tedbirlerini istemedi 

Ülkede ikinci dalga korkusu

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da yeni tip korona 
virüs vaka sayısının gün-
lük olarak 270'i geçmesi 

üzerine salgına yönelik 28 mad-
deden oluşan yeni tedbirler du-
yuruldu. Kosova'da yeni tip 
korona virüs salgınında günlük 
vaka sayısının 270'in üzerinde 
seyretmesi hükümeti harekete 

geçirdi. www.haberler.com site-
sinden alınan bilgilere göre; Ko-
sova hükümeti, Ulusal Halk 
Sağlığı Enstitüsü tarafından sal-
gına yönelik önerilen tüm tedbir-
leri kabul etti ve söz konusu 

tedbirler bugün itibarıyla yürür-
lüğe girdi. 28 maddeden oluşan 
tedbirlere göre Arnavutluk, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sır-
bistan ve Bosna-Hersek vatan-
daşlarından Kosova'ya girişlerde 
test sonuçları talep edilecek. Ül-
kede 65 yaş üstü kişilere ve kro-
nik hastalara hareket kısıtlaması 
uygulamaya koyuldu. Tüm spor 
ve kültürel eğlence faaliyetleri ile 
düğünlerin yapılmasına yasak 
getirilirken, halka açık meydan-
larda, parklarda ve diğer yer-
lerde 5'ten fazla kişinin bir araya 
gelmesi de yasaklandı. 
Kosova'da Bakanlar Kurulu top-
lantısında konuşan Başbakan 
Hoti salgında ikinci dalganın ya-
şandığını belirterek Ulusal Mü-
dahale Planının uygulanmasını 
istedi.

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) tarafın-
dan, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nede-

niyle Kosova'ya 100 milyon Euro 
değerinde makro finansal destek 
kredisi sağlanmasına ilişkin mu-
tabakat zaptı imzalandı. AB'nin 
Kosova Ofisi’nden yapılan açık-
lamada, AB Komisyonu ve Ko-
sova arasında, Kovid-19'la 
mücadele kapsamında Koso-
va'ya finansal destek kredisi sağ-
lanması için mutabakat zaptı 
imzalandığı ifade edildi. 
Söz konusu mutabakat zaptı ile 
Kosova'ya 50 milyon Euro’luk 
makro finansal desteğin sağlana-
cağı belirtilen açıklamada, 50 
milyon Euro’luk ikinci kısmın 
2020 yılı sonu ya da 2021 yılı baş-
langıcında ödeneceği kaydedildi. 
Makro finansal destek fonlarının, 
çok uygun koşullarda ve uzun 
vadeli krediler şeklinde sağlan-
dığı belirtilen açıklamada, fonla-

rın Kosova'nın makroekonomik 
istikrarına katkı sunduğu, bu şe-
kilde de hükümetin mali kay-
naklarının, salgının ciddi 
sosyo-ekonomik sonuçlarını ha-
fifletmek için tahsis edilebileceği 
vurgulandı. Açıklamaya göre, 
AB'nin Kosova Özel Temsilcisi 
Nataliya Apostolova mutabakat 
zaptının imzalanmasını memnu-
niyetler karşılarken söz konusu 
mali desteğin tahsis edilmesi sü-

recinin gecikmemesi adına, Ko-
sova Meclisi’nin bir an önce mu-
tabakat zaptını onaylaması 
çağrısında bulundu. Mutabakat 
zaptında dokuz politika koşulu 
üzerinde mutabık kalındığı belir-
tilen açıklamada, önlemlerin 
'kamu maliyesi ve finansal istik-
rar, gençlerde işsizlik, iyi yöneti-
şim ve yolsuzlukla mücadele" 
konularına yönelik olması gerek-
tiği belirtildi. (AA)

AB'den korona ile mücadele  
için MALİ DESTEK KREDİSİ

Başbakan Avdullah Hoti  
korona virüse yakalandı 
PRİŞTİNE/BALKAN 
GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı 
Avdullah Hoti, 
yeni tip korona vi-

rüse yakalandığını açık-
ladı. Hoti, Facebook 
hesabından yaptığı bir 
paylaşımda, Kovid-19 testi-
nin pozitif çıktığını du-
yurdu. Hafif bir öksürük 
dışında semptomu olmadı-

ğını dile getiren Hoti, "Bu-
günden itibaren iki haftalı-
ğına kendimi izole 
ediyorum. Görevimi evden 
yürüteceğim" ifadelerini 
kullandı. Kosova'da şu ana 
kadar 8 bin 799 kişiye 
Kovid-19 teşhisi konuldu, 
salgın nedeniyle 249 kişi 
hayatını kaybetti. Kovid-
19'dan 4 bin 863 kişinin 
iyileştiği ülkede 3 bin 687 
aktif vaka bulunuyor. (AA)
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KNİN 
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Hırvatistan ordusunun 1995 
yılında ülkenin güneyin-
deki Krajina bölgesindeki 

Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fır-
tına (Oluja) Harekatı'nın 25'inci yıl 
dönümü dolayısıyla Knin şehrinde 
tören düzenlendi. Harekatın yıl dö-
nümü kapsamında yapılan anma 
programları yeni tip korona virüs 
tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti. 
Merkezi törenin olduğu Knin Kale-
si'ne üst düzey yetkililer alındı.  
Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 
günümüzde Hırvatistan ile Sırbis-
tan arasındaki ilişkinin bölge açısın-
dan önemli olduğunu belirterek, 
"Normal ilişki seviyesine geçemiyo-
ruz. Halen 1990'larda yaşanan sava-
şın etkisindeyiz. Ortak çalışmak için 
inancımız ve iyi niyetimiz mevcut." 
dedi. Başbakan Andrej Plenkovic de 
harekatın bölgede oldukça önemli 
rol oynadığına işaret ederek, cese-
dine halen ulaşılamayan 1869 Hır-
vat için aramaların devam ettiğini 
söyledi. Eski Hırvat general Ante 

Gotovina ise harekatın bölgeye 
barış getiren bir adım olduğunu 
ifade ederek, Hırvatistan'ın son 25 
yıldır refah içerisinde yaşamasını 
harekata borçlu olduğunu belirtti. 
Anma törenleri kapsamında, kale 
içerisinde Hırvatistan bayrağı dal-
galandırılırken, Hırvatistan Ordusu 
Akrobasi Takımı da  "Fırtına'nın Ka-
natları" isimli uçak gösterisi sergi-
ledi. Öte yandan, Hırvatistan'da 

"özgürlüğe kavuşma günü" olarak 
kutlanan Fırtına Harekatı bir diğer 
Balkan ülkesi Sırbistan'da ise "yas 
günü" olarak anıldı. Binlerce Sırp'ın 
hayatını kaybettiği ve yaklaşık 85 
saat süren harekatın yıl dönü-
münde, Sırbistan, çeyrek asır geç-
mesine rağmen kayıplarını asla 
unutmayacağı ve sorumluların ce-
zalarını almadığı mesajını verdi. 
(AA)

BUDAPEŞTE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Macaristan Dışişleri ve 
Dış Ticaret Bakanı 
Peter Szijjarto, Av-

rupa Birliği’nin (AB) Karadağ 
ile üyelik konusunda son faslı 
da açması gerektiğini söyledi. 
Szijjarto, Karadağ Dışişleri Ba-
kanı Srdjan Darmanovic ile 
gerçekleştirdiği telefon görüş-
mesi sonrası Facebook'tan 

açıklamalarda bulundu. Ülke-
sinin, Batı Balkan ülkelerinin 
bir an önce AB'ye üye olmasını 
desteklediğini belirten Szij-
jarto, bunun ekonomik, strate-
jik ve güvenlik açısından AB 
için önemli olduğunu kaydetti. 
Szijjarto, ''AB, Karadağ ile üye-
lik konusunda son faslı da aç-
malı çünkü Karadağ bunu hak 
ediyor. 2025'te AB'nin yeni 
üyelerle genişlemesini umuyo-
rum.'' ifadesini kullandı. (AA).

Hırvatistan ordusunun 1995 yılında ülkenin güneyindeki Krajina 
bölgesindeki Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Hareka-

tı'nın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Knin şehrinde tören düzenlendi
Ahmet GÖKSAN

RESMİN  
BÜYÜĞÜ

"Kıbrıs meselesinde 1955'lerden bu yana 
AHEPA* hep EOKA'yı desteklemiş, direkt 
ENOSİS isteğinde bulunmadığı günlerde ise 
Kıbrıs'ın Rum olduğu tezini savunmuştur.1974 
Barış Harekatı’dan sonra Türkiye'ye ambargo 
konmasında AHEPA'nın rolü büyük 
olmuştur.1976'da Sayın Ecevit'e vaki suikast 
teşebbüsünün arkasında AHEPA vardır. Er-
meni görüntüsü altında Türk diplomatlara 
vaki saldırının para babası Kilise ile AHE-
PA'dır". 1980 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Amerikalı Trump'ın dünyadaki kuyuları 
taşla doldurmaya devam etmesi nede-
niyle ülkesi de güç kaybetmeye 

devam ediyor. Buna koşut Türkiye'ye karşı 
yaptırımları öngören çalışmalar da sürdürülü-
yor. Rusya'nın bölgede güç olmaya başlama-
sına koşut AB ile Çin'in de sırada olmasından 
rahatsızlık duyması son derece doğaldır. Afri-
ka'nı en büyük petrol rezervine sahip olan Lib-
ya'yı da elinden kaçırmak istemiyor. 
Amerika'da George Floyd'un öldürülmesi son-
rasında başlayan kölelik, ırkçılık ve sömürge-
cilikle bağlantılı kişilere ait olan anıt ve 
heykellerin yıkılmasına ilişkin saldırıların önü 
arkası kesilmiyor. Beyaz Ev içinde yer alan 
eski Başkanlardan Andrew Jackson'ın heykeli-
nin de saldırıya uğradığı belirtiliyor. Adı 
geçen kişinin görevde olduğu sırada çok sa-
yıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili 
Tehciri Yasasının mimarı ve çok sayıda kölesi 
olan bir başkan olarak biliniyor. Buna koşut 
İngiltere'de köle ticareti yaptığı bilinen Lols-
ton'un yıkılan heykelinin yerine protestocular-
dan birinin heykelinin dikileceği bildiriliyor. 
Ada'nın güneyindeki Rum yönetimi, üzerinde 
anlaşmaya varılan East Med projesini 50 kişi-
lik parlamentoda oybirliğine yakın oyla (47 
kabul 2 çekimser oy) onayladı. Buna karşın 
AB sürekli olarak her fırsatta Türkiye'ye son-
daj faaliyetlerini durdurması için baskı yap-
maya devam ediyor. Aslında bu gibi 
konularda bağışıklık kazandığımızı da kaydet-
mek gerekiyor. 
Kıbrıs Barış Harekâtının 46. Yılına gelene dek 
çözüm önerilerinin havalarda uçuştuğu dö-
nemleri gerilerde bırakmış oluyoruz. Konuşul-
madık hiçbir konusu kalmadığı gerçeğini 
sıklıkla yineliyoruz. BM aracılığı ile hazırla-
nan plan ve projelerin bir yerde toplanabilirse 
geniş bir külliye oluşturacak mekanın büyük-
lüğünü düşünemiyoruz. 
BM Genel Yazmanı Bay Antonio Guterres'in 
son yaptığı açıklaması ile Sovyetler Birliğinin 
yöneticisi Bay Mihail Gorbaçov'a özendiğini 
çağrıştırıyor. Yeni  bir dünya düzeninin kurul-
ması gerektiğini Nelson Mandela'nın doğum 
günü kutlamaları sırasında söylüyor. Dünya 
üzerindeki eşitsizliğin her geçen gün yeni 
boyut kazandığı vurgusunu yaptıktan sonra 
Güvenlik Konseyi'nin yapısının da değiştiril-
mesi gerektiğini kaydediyor. Var olan yapı 
yaptırım gücü olmayan hantal bir yapıya dön-
üştüğü için daha uzun süre bu şekli ile sürdü-
rülebilir olmadığının altını çiziyor. Gerekçe 
olarak da bugüne değin alınan kararların uy-
gulanamadığını ve bu nedenle çağrı yaptığını 
belirtiyor. 
Böyle bir yapının sürekli olarak güçlünün ya-
nında olması nedeniyle işlevini yitirdiğini ve 
yeniden yapılandırılması gerektiğini sıklıkla 
yinelediğimiz biliniyor. Kurulması düşünülen 
yapının 5 büyük olarak kendilerini gören ülke-
lerin sorunların aşılması karşısında daha du-
yarlı olmaları gerektiği konusunu pek dikkate 
almadıkları şikayet konusu idi. Buna koşut ku-
rulması düşünülen yeni yapının bugünkü ak-
saklıkları da aratmamasını diliyoruz. 
Kıbrıs Barış Harekâtının 46. yılında kendi 
çözüm önerilerimizin neleri içerdiğinin tam 
olarak bilinmediği yapılan tartışmalardan anla-
şılıyor. Görüşme masasına gidilirken tam do-
nanımlı olarak gidilmesi halinde inisiyatifin 
bizlerde olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 
Karşı tarafın ortalıklara koyduğu önerilerin pe-
şinden gitmek zorunda kalıyoruz. 
46 yıl içinde ülkemiz üniversiteler ülkesi nok-
tasına doğru hızla evriliyor. Bu üniversiteleri-
mizden yetişmiş İnsan insan gücümüzün 
olduğu yadsınamaz. Bu kaynaktan şu veya bu 
nedenle yeterince yararlanamadığımız bilini-
yor. Öncelikle bu noktadan birlikte hareket 
ederek herkesi de büyük resmin içine alarak 
çalışmalara başlanması gerektiğinin altını çizi-
yoruz. 
Büyük resmin içinde yer almak konusunda 
birbirimizin görüşlerine saygı duyarak çalış-
malara başlamamız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Hırvatlar ve Sırplar, Fırtına’nın  
25. yıldönümünü törenle andı

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da hükümet, yeni 
tip korona virüsün ekonomik 
etkileriyle mücadele için Av-

rupa Birliği (AB) kurtarma progra-
mından elde edinilen fonların daha 
iyi yönetilmesi amacıyla kabinedeki 
bazı görevlerde değişiklik yapıldı-

ğını açıkladı. Hükümet Sözcüsü 
Stelyo Petsas, Başbakan Kiryakos 
Mitsotakis tarafından kabinede ya-
pılan yeni atamalara ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Petsas, Maliye 
Politikasından Sorumlu Maliye 
Bakan Yardımcısı Theodoros Skila-
kakis ile Kalkınma ve Yatırım Bakan 
Yardımcısı Nikos Papathanasi'nin 

mevcut görevlerinden bakan vekil-
liklerine terfi ettirildiğini belirtti. 
Milletvekili Zoi Rapti'nin Sağlık 
Bakan Yardımcısı görevine getirildi-
ğini söyleyen Petsas, parlamento dı-
şındaki isimlerden Panayiotis 
Tsakloğlu'nun Çalışma Bakan Yar-
dımcılığına, Nikos Tagaras'ın ise 
Çevre ve Enerji Bakan Yardımcılı-

ğına atandığını duyurdu. Çevre ko-
ruması ve iklim değişikliğine karşı 
mücadeleye de odaklanacaklarını 
kaydeden Petsas, yeni atananların 
Cumhurbaşkanlığında yarın düzen-
lenecek yemin töreniyle görevlerine 
başlayacaklarını aktardı. AB üyesi 
27 ülkenin lideri, Kovid-19'un eko-
nomik sonuçlarıyla mücadele için 
hazırlanan 750 milyar Euro’luk kur-
tarma programı ve 1 trilyon Eu-
ro’nun üzerinde gelecekteki bütçe 
konusunda anlaşmıştı. Yunanis-
tan'ın söz konusu program çerçeve-
sinde AB'den 72 milyar Euro alması 
öngörülüyor. (AA)

Yunanistan'da kabine revizyonu

Kiryakos 
Mitsotakis

Savunmanın 27. yılında 
yumruklar yeniden hazır
SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-
1995) başkent Saraybosna yakı-
nındaki İgman Dağı'nda Sırp 

birliklerin düzenlediği operasyonun 
durdurulmasının ve dağın savunulma-
sının 27'nci yılında düzenlenen "Bosna 
Hersek Savunması-İgman 2020" etkin-
liği bir dizi törenle başladı. Yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
kısıtlı katılımın olduğu etkinlik kapsa-
mında, başkent Saraybosna'daki Sön-
meyen Ateş Anıtı, Savaşta Öldürülen 
Çocuklar Anıtı ve Kovaçi Şehit Mezar-
lığı'nda tören düzenlendi. Bosna Her-

sek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 
Sefik Dzaferovic, şehitlikte yaptığı 
açıklamada, İgman savunmasının Sa-
raybosna'nın savaş zamanında tama-
men kapatılmasını engellediğini ifade 
ederek, yaşananların hiçbir zaman 
unutulmayacağının altını çizdi. Öte 
yandan, hem şehitleri anmak hem de 
Bosna Hersek savunmasını hatırlamak 
amacıyla gerçekleştirilen "Bosna Her-
sek Savunması-İgman 2020" etkinliği-
nin merkezi töreni ise İgman Dağı'nda 
savaş yıllarında inşa edilen camide 
yarın yapılacak. Bu törende de Kovid-
19 nedeniyle katılımın sınırlı tutula-
cağı ifade edildi. 

Macaristan'dan Karadağ'ın  
AB üyeliğine tam destek
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10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 
3 kilometre batısındaki Sevr (S�vres) banliyö-
sünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée 

National de Céramique) imzalanan Sevr Antlaşma-
sı’nın 100. yıldönümünü yaşadığımız bugünlerde 
geçmişten ders almak ve bugün yaşananlara dikkat 
etmek  gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, “Gelecek, 
geçmişin çocuğudur...” 
Yurdumuzu işgal  ederek bu coğrafyadan Türkü sil-
mek isteyen yabancı devletlerle yerli işbirlikçilerine 
karşı kazandığımız  Kurtuluş Savaşı’nın 30 Ağus-
tos 1922’de zaferle taçlandırıldığı ve esaret antlaş-
ması olan Sevr’in yırtılarak, 24 Temmuz 1923’te 
imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu olan  
Lozan Antlaşması’yla vatan topraklarını işgalden,  
Türk Milleti’ni esaretten kurtaran Gazi M. Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve öz-
lemle anıyorum. 
 

‘YUNAN KAZANSAYDI’ 
 
Bu kadar açık ve net tarihe rağmen, yalanla, dolanla 
insanları aldatarak, SEVR’in ayıbını unutturmaya 
ve LOZAN’ı tartışmaya açanları ve “keşke Yunan 
kazansaydı” diyebilecek kadar haysiyetten, iman ve 
ahlaktan yoksun olanları  hayretle karşılıyor ve 
önce Allah’a sonra asil Türk Milleti’nin vicdanına  
havale ediyorum.  Yıllardır Müslüman din kardeş-
lerimiz deyip durduk, ama ABD-İsrail maşası ol-
maktan öteye gidemeyen Suudi Arabistan, Mısır, 
BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Libya’da mu-
halif General Hafter Türkiye düşmanlığında sınır 
tanımıyorlar... Uluslararası ilişkilerde din-iman kar-
deşliğinin çok anlam ifade etmediğini, İngilizlerin, 
“İngiltere’nin dostları yoktur, menfaatleri vardır” 
sözünü unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Ya-
şanan gelişmeleri küresel komplonun adım adım 
çevremizde kendi menfaatlerine uygun bir dünya 
oluşturmakta olduğunu göstermektedir.   
Çevremizde adım adım büyük bir tezgah kurulu-
yor. Suudi Arabistan, Mısır, BAE (Birleşik Arap 
Emirlikleri) ve Libya’da muhalif general Hafter’in 
Türkiye karşıtlığı ve Ermenistan’ın durup dururken 
Azerbaycan’ı  Tovuz bölgesine saldırması, Rum-
Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’ta 
Türkiye’nin aleyhinde oyunlar peşinde olmasına 
daha önce de “Kış Kışlığını Yapmaktan Vazgeç-
mez..” başlıklı yazımda dikkatinizi çekmiştim... 
“SEVR” hayaliyle yaşayan küresel  gücler bir 
yanda  güzel ve yalnız ülkemi dörtbir yandan kuşat-
maya çalışırken, öte yandan kendi içimizde siyasi 
kamplaşmalarla ekilen kin ve nefret tohumları, her-
kesi birbirine düşman edip enerjimizi tüketmekten 
başka bir işe yaramıyor... 
Rum-Yunan ikilisi, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta sü-
rekli hamle üstüne hamle yapıp oldu bittilerle kaza-
nımlar elde etmeye çalışıyor. Şimdi de Akdeniz’de 
denizden sınırı olmayan "Yunanistan ile Mısır ara-
sında Birleşmiş Milletler’e (BM) de bildirilen Türk 
kıta sahanlığı içinde yer alan sözde “deniz yetki 
alanları sınırlandırma anlaşması” imzalanması 
kabul edilemez bir hal almıştır. 
TC.Dış İşleri Bakanlığının yaptığı açıklamada 
"2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 
imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden 
vazgeçen Mısır, Yunanistan'la imzaladığı bu sözde 
anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğra-
maktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp 
edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu 
alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve 
Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin 
meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya 
devam edeceği kuşkusuzdur." 
Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nu, ABD’nin 
“Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı” 
çerçevesinde eğitmek, silah desteği sağlama konu-
sunda işbirliği yapmaktadır. 
Vahhabi mezhepli Suudi Arabistan, her alanda 
Türk düşmanlarıyla işbirliği yapıyor,  İsrail ve özel-
likle Mısır yanlısı bir politika izliyor. Vatandaşla-
rına Türkiye'ye gitmemeleri ve Türk malı 
almamaları konusunda telkinde bulunuyor. Vah-
habi Suudiler, İslam dünyası içinde Sünniliğin li-
deri imiş gibi hareket etmekteler ve Türkleri de 
Hanefi mezhebinden oldukları için Müslüman say-
mamaktadırlar. Fransa, Akdeniz ve Libya’da açık 
bir şekilde karşımızdaki cephede yer almakta, Lib-
ya’da Sirte’nin savunmasında fiilen Mısır’ın ya-
nında yer alacağına dair Sisi’ye teminat vermiştir. 
Suriye’nin kuzeyinde ABD binlerce Tır ve yüzlerce 
uçak dolusu silah ve malzeme vererek PYD/YPG 
ordusu kurmuş, Fırat’ın doğusunda özerk bir yöne-
tim oluşturma ve uluslararası pazarlara ulaşabilme-
leri için Akdeniz’e koridor açma çabasında. 
Türkiye’yi müdahaleye zorlamakta ve çıkmaza sü-
rüklemeyi amaçlamaktadır. Güneydoğuda Irak sı-
nırlarımız Barzani yönetiminin kurduğu özerk 
yapının denetiminde. Mısır, Libya’da Hafter vasıta-
sıyla Türkiye’ye karşı bir hamle içinde.  Trablus 
merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusunun, 
İsyancı General Hafter’e bağlı askerleri yenilgiye 
uğrattıktan sonra, Sirte’ye doğru ilerlemesi üzerine; 
Hafter, BAE,  Mısır, Rusya, Suudi Arabistan ve 
Fransa ortaklığında planlanan Vatiyye Hava üsüne 
BAE Hava Kuvvetleri tarafından yapılan saldırı, 
Türkiye’ye bir mesajdır. Ve Türkiye’yi Sirte-Jufra 
hattına yönelik muhtemel operasyonundan vazge-
çirmiştir. Nihayetinde, ikiye bölünmüş bir Libya 
yaratılmak istenmektedir. ABD, itirazlarımıza rağ-
men Irak ve Suriye’de PKK/PYD ile işbirliğine 
devam etmektedir.  Ankara'nın Suriye rejimini yen-
mesini istemekte, bölgede istikrarsızlığı arzu et-
mektedir. FETÖ’yü iade etmemiş, S400 
bahanesiyle Türkiye’yi F35 projesinden dışlamıştır. 
Yalan ve iftiralara dayanan sözde Ermeni soykırımı 
yasa tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geç-
miştir. “Barış Pınarı Harekatını” gerekçe göstererek 
hazırladığı yaptırım yasa tasarısı Temsilciler Mecli-
sinde kabul edilmiştir. Kosova, Girit, Dedeağaç’ta 
büyük üsler inşa etmiş, Kıbrıs Rumlarına silah am-
bargosunu kaldırmıştır. Montrö antlaşmasını delip 
Karadeniz’e çıkmaya uğraşmaktadır. Kanal İstan-
bul Projesi belki bu konuda ABD’nin elini rahatla-
tacak, Rusya’yla aramıza yeni bir sorun 
yaratacaktır.  AB ise, Türkiye’nin Akdeniz’deki 
haklı davasına karşı çıkarak, Yunanistan-Kıbrıs 
Rum kesimini destekleyici bir tavır sergilemekte, 
Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğini ihlâl eden 
kabul edilemez bir gerilim olarak kabul etmektedir. 
Geçmişten ders alınarak bugünün analizini doğru 
yapmak, 100 yıldır vazgeçmedikleri SEVR  HA-
YALİYLE yaşayan küresel güçlerin ve bazı kom-
şuların kötü niyet ve çabalarına karşı çok dikkatli 
ve tedbirli olmak gerekmektedir.

Süheyl ÇOBANOĞLU

SEVR’İN  
100. YILINDA... Kosova'da UÇK  

tasfiye mi ediliyor? 
Kosova'da Arnavutların direniş hareketi olarak kurulan ve ardından Batı’nın da desteğini alan Kosova 
Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski üyelerine son dönemde yapılan suçlamalar, bağımsızlık yanlısı savaşçıla-
rın yaptığı mücadelenin, yine Batı’nın rızasıyla “tarihin tozlu raflarına kaldırıldığı” yorumlarına sebep 
oldu. Mahkemenin Thaçi ve Veseli başta olmak üzere, hakkında iddianame hazırlanan şahıslar için karar 
vermesine 6 ay gibi bir süre kaldı. Bu kapsamda Avrupa Birliği ve NATO hedefindeki Batı Balkan ülkele-
rindeki siyasetin, bu bağlamda alınacak kararlar ışığında yıl sonuna kadar şekilleneceği söylenebilir

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın 1990'lı yılla-
rın sonunda Sırp zul-
müne ve Slobodan 

Miloseviç'in baskıcı politika-
larına karşı verdiği bağımsız-
lık mücadelesi sırasında 
Arnavutların direniş hareketi 
olarak kurulan ve ardından 
Batı’nın da desteğini alan Ko-
sova Kurtuluş Ordusu'nun 
(UÇK) eski üyelerinin son dö-
nemlerde karşı karşıya kal-
dığı suçlamalar, bağımsızlık 
yanlısı savaşçıların yaptığı 

mücadelenin, yine Batı’nın rı-
zasıyla “tarihin tozlu raflarına 
kaldırıldığı” ve unsurlarının 
bir bir “lağvedildiği” yorum-
larını gündeme getirdi. 
Avrupa’nın en genç ülkesinin 
en yüksek kademelerine geç-
tiğimiz son 10 yılda nüfuz 
eden ve UÇK’nin bağımsızlık 
mücadelesi süresince yöneti-
ciliğini yapan isimler, La-
hey'deki Kosova Özel 
Savcılığı’nın hedefi haline gel-
meye devam ediyorlar. Son 
olarak Cumhurbaşkanı 
Haşim Thaçi ile eski Meclis 
Başkanı Kadri Veseli hak-
kında, 1998-1999 yıllarındaki 
Kosova Savaşı'nda sivillere 
karşı savaş suçu işlediklerine 
dair hazırlanan iddianamenin 
kamuoyuyla paylaşılması, 
Kosova Savaş Suçları Özel 
Mahkemesi’nin ve bünyesin-
deki savcılığın bu işin peşini 
bırakmayacağını gösteriyor. 
Konunun uzmanları, Ko-
sova’da binlerce sivili katle-
den dönemin Sırp askeri 
yetkililerinin henüz hiçbir 
suçtan dolayı cezalandırılma-
malarını çifte standart olarak 
tanımlıyor; son dönemlerde 
kamuoyuyla paylaşılan iddia-
namelerin mahkeme tarafın-
dan henüz kabul edilmemiş 
olmasının da Sırbistan’la di-
yalog halinde olan Kosova’ya 
karşı siyasi bir hamle olarak 

kullanıldığını söylüyor. 
 

İLK KURBAN 
 
Kosova Özel Odaları ve Özel 
Savcılığı olarak da anılan özel 
mahkeme ve bünyesindeki 
özel savcılık aslında 2011'de 
kurulmuştu. 1998-2000 yılla-
rında bölgede işlendiği öne 
sürülen savaş suçlarını araş-
tırmak ve yargılamak ama-
cıyla oluşturulan bu yargı 
organı uluslararası hâkim ve 
savcılardan oluşuyor. Hollan-
da'nın Lahey kentindeki özel 

savcılık, 2019'un başından 
beri onlarca eski UÇK mensu-
bunu daha ifade vermek 
üzere davet etmiş olsa da, 
savcılık Kosova siyasetine 
damgasını ilk kez geçen yıl 
Temmuz ayında vurdu. O 
dönem başbakanlık gör-
evinde bulunan ve UÇK eski 
komutanlarından olan Ra-
mush Haradinaj, Hollan-
da'nın Lahey kentindeki 
Kosova Özel Savcılığı tarafın-
dan “şüpheli” sıfatıyla çağrıl-
mış ve bu nedenle Haradinaj 
daha sonra başbakanlık gör-
evinden ayrılmıştı. Böylece 
erken seçimlerden yorulmuş 
bu genç ülkeye bir kez daha 
seçim yolu görünmüştü. Ha-
radinaj ise savcılık tarafından 
ifadesinin alınmasının ardın-
dan gazetecilere yaptığı açık-
lamada, avukatlarının 
tavsiyesi üzerine, kendisine 
yöneltilen sorulara yanıt ver-
mediğini ifade etti ve bu sü-
reçte susma hakkını 
kullandığını söyledi. 
 

‘SAVAŞ SUÇU’  
ENGELİ 

 
Eski UÇK’lılerı zaman zaman 
ifadeye çağıran savcılık, bu 
kez 24 Haziran’da Kosova ile 
Sırbistan arasında Washing-
ton’da düzenlenmesi planla-
nan diyalog toplantısı 

öncesinde yeniden gündeme 
geldi. Savcılık, Kosova Cum-
hurbaşkanı Haşim Thaçi ve 
eski Meclis Başkanı Kadri Ve-
seli hakkında, Kosova'daki 
savaşta (1998-1999) insanlığa 
karşı suç ve savaş suçu işle-
dikleri gerekçesiyle iddia-
name hazırladığını 
kamuoyuyla paylaştı. Bunun 
üzerine, diyalog için Was-
hington’a gitmek üzere yola 
çıkan Thaçi toplantıya katıl-
mayacağını bildirerek ülke-
sine geri döndü. 
İddianamede Thaçi ve Veseli 
ile adı geçen diğer şahısların 
yaklaşık 100 kişinin ölümün-
den sorumlu oldukları öne 
sürülürken, şüphelilerin cina-
yet, sürgün ve işkence gibi 
savaş suçlarıyla suçlandıkları 
kaydedilmişti. İddianamede 
adı geçen diğer şahısların 
kimlikleri ise kamuoyuyla 
paylaşılmadı. Böylece, Priş-
tine-Belgrad diyalogunda ara-
buluculuk yapmak isteyen 
ABD’ye Avrupa merkezli bir 
savcılık tarafından engel ko-
nulmuş oldu ve bunun siyasi 
bir manevra olduğu yorum-
ları yapıldı.  
 
THAÇİ’NİN İFADESİ 

 
Öte yandan, Özel Savcılık ta-
rafından ifadesi alınmak 
üzere Lahey’e giden Kosova 
Cumhurbaşkanı Thaçi burada 
dört gün boyunca saatlerce 
ifade verdi. İfadesinin ardın-
dan ülkesine dönen Thaçi, 
Kosova ile Arnavutluk'u bağ-
layan Morina sınır kapısı 
önünde toplanan binlerce kişi 
tarafından davul zurnayla 
karşılandı. Siyasi anlamda yıl-
ların yıprattığı Thaçi böylece 
ülkedeki popülaritesini de ye-
niden artırdı. Ülkeye dönüşü-
nün ardından ulusa seslenen 
Thaçi, gerçeğin sonuna kadar 
aydınlatılmasıyla ilgili sürece 
tam saygısının olduğunu vur-
guladı. İfadesinin detaylarına 
girmeyen Thaçi, bu sürecin 
bir kez daha ve son kez 
UÇK’nin tarihi rolünü mü-
hürlediğini ifade etti. Aynı 
dönem Kosova Meclisi ise 
“halkın değerlerinin savunul-
masında siyasi ve sivil birlik” 
yasa tasarısını genel kurulda 
onayladı. Yasa tasarısı “Sırp 
devletinin yaklaşık 1 milyon 
insanı organize bir şekilde ye-
rinden ederek etnik temizlik 
yaptığı, bin 300’ün üzerinde 
çocuk olmak üzere 12 bin si-
vili öldürdüğü, 400’ün üze-
rinde katliam gerçekleştirdiği, 
yaklaşık 20 bin kadın ve genç 
kıza tecavüz ettiği ve Kosova 
vatandaşlarının mülklerini, 
kültürel, dini ve tarihi eserle-
rini ve ülkenin altyapısını yok 
ettiğini” vurguluyordu. 
 

MÜCADELE  
BALTALANIYOR MU? 
 
Tüm bu gelişmeler yaşanır-
ken, Kosova’nın başkenti 
Priştine’de Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın (TDV) katkılarıyla 
Priştine Merkez Camisi'nin 
yapılmasına marjinal bir grup 
karşı çıkmıştı. Bu olaya UÇK 
üyelerinin de karışması 
UÇK’nın bağımsızlık müca-
delesinin birileri tarafından 
baltalanıp baltalanmadığı so-
rusunu akıllara getirdi. Pro-
testoya katılım iki elin 
parmağını geçemezken, çağ-
rıyı eski UÇK askeri Binak 
Gaşi’nin yapması, ancak pro-
testoya katılmaması dikkat-
leri çekti. Başta İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım 
Vakfı (İHH) olmak üzere bir-

çok Türk kurum ve kuruluşu-
nun ülkedeki gazi ve şehit ai-
lelerine her dönem yardım 
ettiği gerçeği göz önünde bu-
lundurulduğunda, gazi ola-
rak nitelendirilebilecek eski 
bir askerin yaptığı bu çağrı 
tepki topladı. 
 

SAVCILIĞIN SON 
KURBANI 

 
Kosova Özel Savcılığı son ola-
rak geçtiğimiz hafta Kuzey 
Makedonya’daki en büyük si-
yasi parti olan Demokratik 

Bütünleşme Birliği (BDİ) 
Genel Başkanı ve (Koso-
va’daki UÇK’den bağımsız, 
ancak işbirliğine sahip) eski 
Ulusal Kurtuluş Ordu-
su’ndan (UÇK) Ali Ahmeti’yi 
ifade vermek üzere, tanık ola-
rak davet etti. Konuyla ilgili 
olarak sosyal medya hesabın-
dan açıklamalarda bulunan 
Ahmeti, hangi tarihte ifade 
vereceğini bildirmeksizin, La-
hey'deki yetkililerle yapıcı ve 
işbirliğine dayalı bir iletişim 
kurduğunu belirtti. O dönem 
Makedonya olarak adlandırı-
lan ülkede 2001 yılında mey-
dana gelen iç karışıklıklarda 

etkin olan ve daha sonra si-
lahsızlandırılan Ulusal Kurtu-
luş Ordusu’nun kurucusu ve 
komutanı Ahmeti “Ben her 
zaman seçici olmayan bir 
adaletin destekçisi oldum. 
Sırp Miloseviç rejimin gerçek-
leştirdiği soykırım karşısında 
Arnavut halkının kurtuluş sa-
vaşının saflığını kanıtlamak 
için yargının tamamen emrin-
deyim” açıklamasını yap-
mıştı. Hangi iddianame veya 
olay hakkında ifade verece-
ğini bildirmeyen Ahmeti’nin, 
partisinin Kuzey Make-

donya’da 15 Temmuz’da ger-
çekleşen erken genel 
seçimden yeni çıkması ve 
henüz hükümetin kurulma-
dığı bir dönemde Lahey’e 
davet edilmesi dikkati çeki-
yor. Kosova Özel Odalarının, 
Thaçi ve Veseli başta olmak 
üzere, hakkında iddianame 
hazırlanan şahıslar için karar 
vermesine 6 ay gibi bir süre 
kaldı. Bu kapsamda Avrupa 
Birliği (AB) ve NATO hede-
findeki Batı Balkan ülkelerin-
deki siyasetin, bu bağlamda 
alınacak kararlar ışığında yıl 
sonuna kadar şekilleneceği 
söylenebilir. (AA) 

suheylc@yahoo.com
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Dernek Başkanları İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer'le bir 

araya gelmekten mutluluk duyduk-
larını, verilecek desteklerle  kentin 
kültürel yaşamına daha etkin ola-
rak katkı koymak istediklerini bil-
dirdiler.Dernek Başkanları 
Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde 
yaşayan soydaşların korona  kay-
naklı ihtiyaçları bulunduklarını ve 
bu konuda İzmir'deki Balkanlılar 
olarak destek beklediklerini bildir-
diler.Başkan Tunç Soyer'de "Balkan 
Coğrafyasından göç eden hemşeh-
rilerimizin kurduğu sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile bir 
araya gelmekten büyük memnuni-
yet duymaktayım. İzmirimizin 
nüfusunun önemli bir bölümünü 
oluşturan Balkan göçmenlerinin 
temsilcileri olan sizlerle ortak yapı-
labilecek tüm projelere destek ver-

meye hazırız. Sancak'taki soydaşla-
rımız içinde ne yapılması gereki-
yorsa  desteğimiz tamdır. Balkan 
Kültürü eşsiz güzellikler barındır-
makta, bu kültürün yaşanmasına 
katkıda bulunmak bizim asli gör-
evimiz" dedi.İzmir Milletvekili 
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'da 
'Balkan Göçmenleri 

Cumhuriyetimizin asli unsurlarıdır. 
Balkan Dernekleri yaptıkları çalış-
malarla İzmirimizin kültürel yaşa-
mına ayrı bir renk katmaktadır. 
Belediyelerimizin destekleriyle bu 
çalışmalar daha  da güçlenecektir' 
şeklinde konuştu. Ziyarete Birol 
Özkardeşler (İzmir Gültepe 
Makedonya Göç.Der.Bşk),İzzet 

Atan (Buca Rumeli Balkan 
Göç.Der.Bşk),Mustafa Kurnaz (Batı 
Trakya Türkleri Der.Bşk.Yrd),Atıf 
Sakarya (Bornova Selanikliler 
Der.Bşk.),Engin Cenger 
(Makedonya Saravolular 
Der.Bşk.Yrd) ve Kadri 
Altınkalp(Makedonya Göçmenleri 
Der.Bşk.Yrd.) katıldı.

Epey hareketli bir Temmuz ayı yaşadık.  
Pandeminin etkisini artırarak gösterdiği 
Temmuz’da bireysel ve toplumsal ola-

rak oldukça hareketli günler yaşadık. 
Toplumsal olarak ikili diğer sorunlara ilaveten 
anavatanımızın Doğu Akdeniz’de doğalgaz 
arama çalışmaları nedeniyle anavatanımız ile 
ülkemiz arasında neredeyse sıcak çatışmanın 
eşiğine gelindi, ilişkiler iyice gerildi. Aynı gün-
lerde liderimiz Dr.Sadık Ahmet’in 25. ölüm 
yıldönümü pandemi nedeniyle kısıtlamalarla 
anıldı. Batı Trakya’nın kalkınması için mecliste 
partilerüstü bir komisyon oluşturuldu, komis-
yon ilk toplantısını 27 Temmuz’da yaptı.  
Bölgemizin kalkınması adına bu önemli geliş-
meye sevinirken mecliste özel eğitimin iyileşti-
rilmesi başlıklı yasanın kabul edilmesiyle 
sevincimiz kursağımızda kaldı. Bundan böyle 
Gümülcine ve İskeçe’deki dini okullarımız 
olan medreselerde encümen başkanı devletin 
tayin ettiği müftüler olacak, medreselerdeki 
eğitim kadrosu da değiştirilecek! Batı Trakya 
Türk toplumuna yine büyük bir darbe vuruldu! 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen hayat devam 
ediyor. Olumsuzluklar içinde hayatın  akışı içe-
risinde daha güçlü bir toplum olarak ayakta 
durduğumuzu da görmemiz, kendimizi takdir 
etmemiz gerek.  
 

GENÇ NESİL 
 
Batı Trakya Türk toplumu olarak yerel, bölge-
sel ve ulusal düzeyde varız, bu gerçek! Türk 
varlığını inkar etseler de Türkler olarak haya-
tın, iş yaşantısının ve siyasetin tam içindeyiz. 
Yetişmiş genç nesil eskilerden çok farklı. İyi 
bir akademik eğitime sahipler, ülkemizin dili 
Yunancaya hakimler! Girişkenler, hangi mes-
lek dalından olurlarsa olsunlar toplumsal 
sorunlarımıza ilgi duyuyorlar, siyasetin içinde 
yer alarak cesareti göstererek topluma hizmet 
için çalışıyorlar! Bugün geleceğe dair umutları-
mız daha da güçlü! Pandeminin getirdiği  endi-
şe ve belirsizlik, toplumumuza karşı devam 
eden ayrımcılık ve haksızlıklara rağmen gele-
ceğimiz olan çocuklarımız bana umut veriyor. 
Bu duruma kendi yaşantımdan da örnek vere-
bilirim.  Bu yıl Temmuz ayını iki yıl aradan 
sonra ailemle birlikte yazı köyümde, 
Muratlı’da geçirdim. Uzun bir aradan sonra 
dört hafta geçirdiğim memlemetimde hasret 
giderdim, dinlendim, çocuklarımın mutluluğu-
na şahit oldum! Çocuklarım Almanya’da doğ-
dular, orada büyüyorlar! Yaz dönemlerinde 
memleketimize geldiğimizde burada geçirdik-
leri günler sayesinde Batı Trakya’mızla bağları 
güçleniyor, Batı Trakya Türk toplumunun par-
çası olarak aidiyet ve kimlikleri de bu sayede 
şekilleniyor. Çocuklarımın büyümesiyle bu yıl 
şunu gördüm. Muratlı yalnızca babalarının 
köyü değil, aynı zamanda kendi köyleriydi. Bu 
aidiyeti hissettiklerini gördüm ve çok sevin-
dim! İnsanlarımızın samimiyeti ve sıcaklığı 
çocuklarımın evlerini Batı Trakya olarak gör-
melerini sağladı. Köyümüzün gençleri çocukla-
rımı hemen kucakladılar, hep orada yaşıyorlar-
mış gibi onları içlerine aldılar. Bazı gençleri-
miz çocuklarımı ilk kez görmesine rağmen 
uzun yıllardır tanıyormuş gibi çocuklarıma 
dostlukla yaklaştılar. Köy gençlerine dahil olan 
çocuklarım bu durumdan çok mutlu oldular, 
her akşam bir araya geldiler, geç saatlere kadar 
birlikte vakit geçirdiler. Bazı akşamlar hep bir-
likte denize gittiler, ateşin başında mısır yedi-
ler. Bazı akşamlar komşu köye gittiler, oradaki 
eğlencelere katıldılar. İşte bu güzel anılar saye-
sinde bugün çocuklarım kendilerini daha çok 
Batı Trakyalı hissediyorlar. Zira bizim gibi 
memleketten uzakta yaşayan ailelerin çocukla-
rının memleketlerine olan bağlılığı böyle güç-
leniyor. Toplumsal olarak sahip olduğumuz 
değerler, geleneklerimiz böyle nesilden nesile 
geçiyor. Bu bizim için çok kıymetli! Bunu 
neden anlatmak istedim?  Çünkü hayatın içinde 
iyi ve kötü hep bir arada!Tatil döneminde top-
lumsal olarak olumsuzluklar yaşanırken öte 
yandan kendi aile yaşantımda  
çocuklarımın mutluluğunu görmek, onların köy 
gençlerimizle olan dostluğuna şahit olmak beni 
mutlu, huzurlu kıldı. Tatilden iyi anılarla evi-
mize dönmemizi sağladı. Almanya’ya dönüşü-
müzde eski rutinimize döndük. Pandemide 
ikinci dalga başlıyor gibi. Almanya’da kısıtla-
malar ve önlemler yine artırıldı.  Yunanistan’da 
da vaka sayıları artıyor, anavatanımız 
Türkiye’de de. Sonbahar ise pandeminin ikinci 
dalgasının gelmesi nedeniyle belirsiz! 
Endişelerimizle birlikte gurbette Kurban 
Bayramı’nı yaşadık. Sevdiklerimize yine sarı-
lamadık! Öte yandan söylediğim gibi hayat 
hem kişisel hem de toplumsal olarak iyi ve 
kötü günlerle dolu! Memlekette yaşadığım 
günlerde şunu gördüm. Toplumsal olarak kötü 
günlerden birinde kendi yaşantımızda çok iyi 
günler de oluyor, işte bu zamanlarda tüm 
olumsuzlar beni çok daha az etkiliyor. Hayatın 
içinde iyi de, kötü de birlikte! Hayat böyle bir 
şey! Kötü olaylarda takılı kalmak yerine iyiye 
odaklanalım, kötünün içindeki iyiyi görüp şük-
redelim! Her şeye  rağmen yaşamak, hayatta 
olmak çok güzel! Umarım sizler de hayata 
güzel tarafından bakarsınız, iyiye, güzele niyet 
ederek olduğumuz halimize şükran duyarsınız! 
Bu vesile ile tatilde olan herkese iyi tatiller, 
henüz tatile gidemeyenlere de keyifli, sağlıklı 
tatiller dilerim! 
 
Sağlıkla, afiyetle kalın!

Halit HABİBOĞLU

İYİYİ  
GÖRMEKBalkan Derneklerinden  

Başkan Soyer'e ziyaret

Adrenalin sevenler Ayvalık 
Cunda’da dalgalarla buluştu
BALIKESİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ayvalık Belediyesi’nin giri-
şimleriyle Cunda Arka 
Deniz Koyu’nda yaşama 

geçirilen, 7’den 70’e hemen her yaş 
grubuna açık olan Windsurf okulu 
hizmet vermeye başladı. 
Antrenörler Buğra Kandiş ve 
Kerem Urul’un eğitmenliğinde 

yürütülen kurslardan aralarından 
60 yaşında sporcuların da yer aldı-
ğı 25 öğrenci yararlanıyor. Cunda 
Arka Deniz Koyu’nun sürekli esen 
rüzgar nedeniyle sörf yapmaya 
uygun ender koylardan biri oldu-
ğunu belirten antrenör Buğra 
Kandiş, “Korona virüs döneminde 
kişisel spor yapmak isteyenler için 
çok uygun bir spor dalı. Bu sporu 
yapmak isteyenlerin yüzme bilmesi 

yeterli. Her yaş grubundan öğrenci 
kabul ediyoruz, malzemeleri biz 
temin ediyoruz. Adrenalin sevenle-
rin bu tutkularını dalgalarla buluş-
turduğu bir spor dalı olan wind-
surf, özellikle genç yaşlarda başla-
yanların güçlü bir vücut yapısına 
sahip olmasını sağlıyor” dedi. 
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin’in katkılarıyla Arka Deniz 
Koyu’nda Temmuz ayında okulun 

açılışının yapıldığını hatırlatan 
Kandiş, kısa süre içinde büyük bir 
ilgi patlaması yaşandığını söyledi. 
Daha çok yazın yapılsa da sörf için 
aslında belirli bir zaman diliminin 
bulunmadığını vurgulayan Kandiş, 
kışın da gerekli sörf kıyafetleri 
giyildikten sonra, soğuk ile birleşen 
rüzgarın keskin dokunuşlarında 
heyecanlı bir sörf deneyimi yaşa-
manın mümkün olduğunu söyledi.

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Buca Belediyesi, öğrencilerin 
üniversite tercihlerini belir-
lemede destek olmaya 

devam ediyor.  Buca Belediyesi 
Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim 
Merkezi BEM’de uzman rehber 
öğretmenler eşliğinde  Üniversite 
Tercih Günleri ile Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nda başarı gös-
teren  gençlere tercih belirlemede 
yardım veriliyor.  Tercih Günleri , 
korona virüs tedbirleri nedeniyle 
randevu sistemiyle gerçekleştirili-
yor. Merkezden randevu alan 
Bucalı öğrenciler,  geleceklerine 
yön verecek meslek ve üniversite 
belirlemede alanında uzman reh-
ber öğretmenlerden destek alıyor. 

400 ÖĞRENCİ 
 
Destek programından bu güne 
kadar 150 öğrenci danışmanlık hiz-
meti aldı. 14 Ağustos tarihinde son 
bulacak Üniversite Tercih Günleri 
kapsamında, toplam 400’nin üzerin-

de Bucalı gence hizmet verilmesi 
bekleniyor. Tercihlerine yön vermek 
isteyen gençler, 439 10 10’nolu 
(Dahili 3535 - 3536) numara üzerin-
den randevu alarak 10.30 - 17.00 
saatleri arasında görüşmelerini ger-
çekleştirebilecek

Başkan İduğ’a 
Kızılay teşekkürü
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk Kızılay'ı Bornova Şube Başkanı 
Cemil Kurkut, Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ede-

rek yapılan çalışmalar için teşekkür etti. 
Bornova Belediyesi’nin Kızılay ile birlikte 
özellikle pandemi döneminde ve Ramazan 
ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine önemli des-
tekler verdiğini söyleyen Kurkut, "Türk 
Kızılayı’nın sizin gibi belediye başkanlarına 
ihtiyacı var” dedi. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Başkan İduğ, özellikle 
pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara ulaşılmasında Türk Kızılayı ile yapılan 
işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan 
İduğ, “ Korona virüs salgının en yoğun gün-
lerinde belediye imkanlarının yanında, pek 
çok hayırsever ve iş adamının da katkılarıyla 
toplanan gıda yardımlarını birlikte dağıttık.  
Böylesi sıkıntıları ancak dayanışma, birlik ve 
beraberlik içinde atlatabiliriz” diye konuştu.

İzmir'de bulunan Balkan Derneklerinin temsilcileri İzmir Milletvekili Prof.Dr.Kamil Okyay 
Sındır'la birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret 

etti.Ziyarette Balkanlarla ilgili ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

Bucalı gençlere üniversite  
yolunda belediye desteği… 

Bağcılar’da Kovid 19 denetimlerine devam
Ülke genelinde korona virüs 

vaka sayılarının artması üzerine 
İçişleri Bakanlığı’nın Kovid 19 

salgını ile mücadele kapsamında 
‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloga-
nıyla dün 81 vilayette başlattığı 

denetimlere, Bağcılar’da da 
devam edildi. Bağcılar Belediyesi 
zabıta ekipleri aralarında lokanta, 

pastane, kahvehane, kafe, ber-
ber, kadın kuaför, güzellik salonu 

gibi yerler başta olmak üzere 

tüm işyerleri denetlendi. 
Denetimler sırasında maske tak-

mayan, fiziki mesafe ve hijyen 
kurallarına uymayan, dezenfekte 
malzemesi ile maske bulundur-

mayan işyeri sahipleri uyarıldı. 
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KAHİRE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mısır ile Yunanistan, 
"deniz yetki alanla-
rını sınırlandırma 

anlaşmasını" imzaladı. Mısır 
Dışişleri Bakanı Samih Şükri 
ile Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Dendias, başkent 
Kahire'de basın toplantısı 
düzenledi. Şükri, "deniz 
yetki alanlarının sınırlandı-
rılması anlaşmasının" imza-
landığını belirterek, söz 
konusu anlaşmanın, "Yuna-
nistan ile ekonomik işbirliği 
konusunda yeni ufuklar açtı-
ğını" söyledi.  Yunanlı Bakan 
Dendias ise Mısır ile yapılan 
deniz yetki alanlarının sınır-
landırılması anlaşmasının, 
"meşru" olduğunu ve bölge-
deki meydan okumalar ile 
mücadelede iki ülke arasın-
daki işbirliğinin boyutlarını 
yansıttığını ifade etti. Yuna-
nistan Başbakanı Kiryakos 
Mitsotakis, Mısır ile imzala-
dıkları sözde deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılması 
anlaşmasının "meşru oldu-
ğunu" iddia etti. Mitsotakis, 
Ege'deki Herke Adası'nı zi-
yareti sırasında, ülkesinin 
Mısır ile Kahire'de imzala-
dığı sözde anlaşmaya ilişkin 

açıklamalarda bulundu. 
Mısır ile yaptıkları anlaşma-
nın "uluslararası hukuka 
uygun" olduğunu savunan 
Mitsotakis, bunun "her iki 
ülkeyi de tam olarak tatmin 
eden meşru bir anlaşma" ol-
duğunu ileri sürdü. Mitsota-
kis, sözde anlaşmanın Doğu 
Akdeniz'de "yeni bir realite 
yarattığını" öne sürerek, 
"Birkaç ay önce İtalya ile ol-

duğu gibi Mısır'la da ulus-
lararası hukuka uymanın 
güvenlik, barış, istikrar ve 
iyi komşuluk ilişkilerinde 
tek yol olduğunu kanıtla-
dık." iddiasını dile getirdi. 
 

YOK HÜKMÜNDE 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Yunanistan ile 
Mısır arasındaki sözde deniz 

yetki alanları sınırlandırma 
anlaşmasının, özellikle AB 
tarafında ciddi bir hayal kı-
rıklığına sebep olduğunu 
dile getirdi.  Anlaşmanın 
metnini ve haritayı henüz 
görmediklerini aktaran Ça-
vuşoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Fakat verilen bu 
koordinatlardan kolayca gö-
rüyoruz ki bu anlaşma hem 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 

hem de Libya'nın kıta sahan-
lığını ve haklarını ihlal edi-
yor. Dolayısıyla bizim daha 
önce Birleşmiş Milletler'e 
(BM) bildirdiğimiz kıta sa-
hanlığımızı ihlal eden bir an-
laşma bizim için yok 
hükmündedir ve zaten bu-
güne kadar bu noktaya gel-
memizin sebebi de 
Yunanistan'ın, Rum kesimi-
nin, Mısır ve İsrail gibi ülke-
lerle Türkiye'yi yok sayarak 
anlaşmalar imzalamaya ça-
lışması, adımlar atmasıdır." 
Bu sözde anlaşmanın yok 
hükmünde olduğunu vur-
gulayan Çavuşoğlu, "Bunun 
yok hükmünde olduğunu 
sahada da masada da göster-
meye devam edeceğiz. Hem 
bunlara hem de tüm dün-
yaya." diye konuştu. Çavu-
şoğlu, Türkiye'nin, kendi 
kıta sahanlığı içinde, kendi 
haklarını ve Kıbrıs etrafında 
da Kıbrıs Türklerinin hakla-
rını kararlı şekilde sahada ve 
masada korumaya devam 
edeceğini belirterek, "Bu tür 
anlaşmalar veya iş birlikleri 
bizi yolumuzdan alıkoya-
maz ve kimse bizim hakları-
mızı da gasp edemez. Buna 
hiçbir zaman müsaade etme-
dik, etmeyeceğiz." diye ko-
nuştu. (AA)

İbrahim ARSLAN

KOSOVA’DA  
CAMİ  

MESELESİ

Düşünce, düşünmenin sonucudur. Düşündü-
ğünü söylemek herkesin hakkıdır. Öyle ya 
da böyle düşündüğü için, yadırgamak, dışla-

mak, hele inandırıcı olmak yerine, saldırmak hiç 
olmaz. 
Savaş öncesi ün yapmaya başlayan Kosova’nın ünlü 
ses sanatçısı Leonora Yakupi, geçen gün Facebook 
sayfasında, Priştine merkezinde Türkiye Diyanet 
Başkanlığı’nın desteğiyle yapımı başlayan camiye 
destek sundu. 
Camiye açıkça karşı çıkan, küçük bir gruba tepki-
siydi. Oysa, “Ismarlama” tepkilere karşı, caminin ya-
pılmasından yana görüş açıklaması, bazı 
hayranlarından “Sen de mi Leonora!” ile başlayan, 
yakışıksız tepkilere, hedef oldu. Fakat, ezici hayranı, 
onun yanındaydı. 
90’ların başında bir duvar takvimdeki fotoğrafından 
tanıdığım sanatçıyla, cami frekansımızın örtüşmesi, 
güzel bir duyguydu. Camiye karşı kamuoyu yarat-
mak isteyenlerin, konuya çifte standartlı yaklaşımı 
apaçıktı. Oysa olaylar karşısında çifte standard kulla-
nanlar, başta kendilerine, yakınlarına, yaptıkları gö-
revleri nedeniyle ülkelerine de zarar getirdikleri 
bilinir. 
Zamanın akışını değiştiren olaylara sahne olan Ko-
sova’nın (1389’da l.Kosova Savaşı, 1999’da NATO 
müdahalesi) başkenti Priştine’de, son 30 yıllık bir 
zaman dilimi içinde yürütülen dini faaliyetlerin tari-
hine bir bakalım. 
Miloşeviç rejimi tarafından 90’lı yılların başında 
Priştine Üniversitesi’nin avlusunda hala tamamlana-
mayan Ortodoks Klisesi (Siyasi amaçlı) inşa edildi. 
2005’te de üniversite karşısındaki tarihi okul binası 
yıkıldı, temelleri üzerinde büyük bir Katolik Kated-
rali (Hıristiyan dünyası Kosova’nın bağımsızlığını 
destekler umuduyla) yapıldı. Amaç, yine siyasi. 
Söz konusu Kilisenin ardından, Bosna ve Kosova’da 
yaşanan savaşlarda, yüzbinlerce insan kıyımı geldi, 
Katedralin ardından, Avrupa Birliğinin 27 ülkesin-
den 23’ü Kosova’nın bağımsızlığını tanırken, Vati-
kan’dan yıllar geçse de Kosova’nın bağımsızlığını 
tanıma kararı, hala gelmedi. 
Priştine başta olmak üzere, yaklaşık yarım yüzyıl, 
Cuma günleri cemaatin yaz-kış yersizlikten caminin 
dışında namaz kıldığına şahitim. Fakat, Priştine’deki 
Hıristiyan mabetlerinde, dindarların aynı sebepten 
ibadetlerini dışarıda yapmak zorunda kaldıklarını, 
görmedim, duymadım. 
Öyleki, Türkiye Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’nın 
Neootoman (Yeni Osmanlılar) yayılmacı, siyasi 
amaçlı cami yaptırdığı iddiasıyla, cami yapımına 
karşıt kamuoyu yaratmak isteyenlerin (Visar Duriqi, 
Arbana Xhara….) bu çırpınışı, leğende fırtına kopar-
maktır. (Inşaat önünde protesto gösterisine, 5-6 kişi-
nin katılmıştı) 
Her şeyden önce, 100 bine koşan nüfusuyla, tek bir 
caminin bulunmadığı Ulpiyana ve Dardaniya semt-
lerinde yaşayan Müslümanların ihtiyacıdır, bu cami. 
İşte bu yüzden, karşı koyanlar samimi olmak, zorun-
dadır. 
Öte yandan, tarihten söz etmek istersek Balkanlar-
daki Hıristiyan mabetlerin yüzde 65’nin Osmanlı dö-
neminde inşaa edildiğini, inşat tarihleri doğrular. 
Belgrad’ta, 17. yüzyıldaki 267 camiden, bugün sa-
dece Bayraklı cami ayaktadır. 
Fakat, İstanbul’da, bugün 75 kilise faaliyettedir. Bu 
topraklarda 600 yıllık Osmanlı idaresince, ne Priş-
tine yakınlığındaki Gracanitsa Manastırı ne de Priz-
ren’deki katedral yıkılıp yakılmamıştır. Mabetlerde 
iman olur, inata yer yoktur. Dinler arası hoşgörüyü 
katledenler, genelde cahillerdir. 6 kalp nakli yapsa 
da bu dünyadan göçmek zorunda olduğunu anlamak 
istemeyen Rockfeller gibisi “zavallı”, beynini kiraya 
verebilenlerdir. 
Demokrasi, başkasına zarar vermeden, istediğin gibi 
yaşamanın bir şeklidir. 
Demokrasilerde din yasak olmadığı gibi, dininden 
vazgeçmek, başka bir dine geçmek de serbesttir. 
Sözde çağdaş ülkelerde, hatta eşcinsellerin evlenme-
leri de yasallaşmıştır. Öyleki, özellikle bizim eski di-
nimiz başkaydı, diyenler eski dinlerine dönebilir, suç 
değildir. 
Dünya iyidir, yaşamak güzeldir, bu böyle iken, çıkar 
amaçlı nefret yaymak ne demek? Dünyayı yok 
etmek isteyenlerin, “Covid-19 değirmenine”, su gö-
türmektir. Suyu, Yunus’un Sevelim sevilelim… de-
ğirmenine, lütfen… 
 
www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır.
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Yunanistan ile Mısır’ın tahrikkar 
imzasına Türkiye’den sert tepki 
Mısır ile Yunanistan"  deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını" imzaladı. Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan çok sert tepki geldi: “Anlaşma yok hükmündedir.”

Türkiye-Arnavutluk askeri  
iş birliği anlaşması onaylandı 

TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Cumhurbaş-
kanı İlir Meta, Arnavut-
luk ile Türkiye arasında 

imzalanan mali ve askeri iş bir-
liğini kapsayan ve geçen ay Ar-
navutluk  Meclisi’nde kabul 
edilen yasaya ilişkin kararna-
meyi onayladı. Anlaşmanın,  
Türkiye Cumhuriyeti'nin Ar-
navutluk Silahlı Kuvvetleri’ne 
yaptığı doğrudan katkılar ara-
cılığıyla Arnavutluk Cumhuri-
yeti'yle istikrarlı ilişkileri 
desteklemek adına yıllardır 
devam eden iradesini yansıttığı 
bildirildi. Yasanın Cumhurbaş-
kanı tarafından onaylandığı 
kaydedilen açıklamada, "Bu 
anlaşma ile askeri amaçlarla 
hizmet ve mal alımı için mali 
katkı sağlanmaktadır. Böylece, 
Arnavutluk Cumhuriyeti Si-
lahlı Kuvvetlerinin birlikte çalı-
şabilirliğinin daha da 

artmasına etki edilmekte." de-
ğerlendirilmesinde bulunuldu. 
Anlaşmanın Türkiye ile var 
olan iş birliği ve dostluk kapsa-
mında gerçekleştiği ve istikrarlı 
dostane ilişkiler çerçevesinde 
askeri iş birliğinin daha da güç-
lendirilmesi amacıyla yapıldığı 
ifade edildi. Anlaşmayla Türki-
ye'den hibe şeklinde finansman 
alınması ve bu finansmanın as-
keri amaçlı hizmetlerin satın 
alınması için kullanılması he-
defleniyor. Bahse konu an-
laşma, bu yıl 24 Ocak ve 24 
Şubat tarihlerinde iki ülke tara-
fından imzalandı. Arnavutluk 
Meclisi, 23 Temmuz'da anlaş-
mayı kabul etti. Cumhurbaşka-
nının onayının ardından 
anlaşma, Resmi Gazete'de ya-
yımlanmasının ardından 15 
gün sonra yürürlüğe girecek. 
Türkiye ile Arnavutluk'un sa-
vunma bakanlıkları arasında 
Şubat 2020'de de Savunma İş 
Birliği Planı imzalandı. (AA)

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da hükümet 
karşıtı protestolarını sür-
düren gruplarca zaman 

zaman kapatılan yollar, Türki-
ye'ye gelen ya da yaşadıkları 
Avrupa ülkelerine dönüşe 
geçen Türk vatandaşlarını da 
olumsuz etkiliyor. Bulgaris-
tan'da hükümet karşıtı göste-
riler 27. gününde devam 
ediyor. Gösterici gruplardan 
bir kısmı, Türkiye bağlantılı 
Trakya Otoyolu'nda eylemle-
rini sürdürüyor. Ellerinde  
Bulgaristan  bayrakları bulu-
nan ve "hükümet istifa" yazan 
dövizler taşıyan protestocular, 

zaman zaman yolu araç trafi-
ğine kapatıyor. Kapıkule Sınır 
Kapısı karşısındaki Kapitan 
Andreevo Sınır Kapısı yo-
lunda süren ve ara ara yol ka-
pama şeklinde devam eden 
eylem, Türkiye'ye gelen ya da 
yaşadıkları ülkelere dönen 
gurbetçilerinde yolda bekle-
mesine neden oluyor.  Hollan-
da'dan gelen Mahmut 
Güldane de Bulgaristan tara-
fında protesto olduğunu belir-
terek, "Yüzlerce araba rezil 
durumda bekledik. Boş yere 
beklettiler, çoluk çocuk rezil 
olduk. Sonradan aşırı ısrarlar 
üzerine ayrı bir yol temin etti-
ler, oradan aldılar. Ama 4-5 
saat bekledik." dedi. (AA)

Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 
Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 
Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 
Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 
Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 
Bulgaristan'daki eylem  
gurbetçileri de etkiliyor 

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Başba-
kanı Kiriakos Mit-
sotakis’in 

önerisiyle Batı Trakya 
bölgesinin kalkınması 
için Yunanistan mecli-
sinde oluşturulan partiler 
arası komisyon 27 Tem-
muz 2020 tarihinde ilk 
toplantısını 
yaptı.  Toplan-
tıda komisyon 
başkanlığına 
Yunanistan Eski 
Dışişleri Bakanı 
ve Yeni Demok-
rasi Partisi 
(YDP) Milletve-
kili Dora Bako-
yanni seçildi. 
Komisyonun 
başkan yardım-
cılığına SİRİZA 
partisinden Yor-
gos Katrugalos, 

genel sekreterliğe de 
KİNAL partisinden An-
dreas Loverdos getirildi. 
Komisyonun üyeleri ara-
sında Batı Trakya Türk 
toplumu mensubu 
SYRIZA İskeçe Milletve-
kili Hüseyin Zeybek de 
yer alıyor. Komisyonun 
ilk toplantısında iki ça-
lışma grubu oluşturuldu. 
Birinci çalışma grubu Batı 
Trakya bölgesi ile ilgili 

kalkınma konularını, 
ikinci çalışma grubu da 
eğitim, sosyal gruplar, 
demografi gibi kurumsal 
konuları ele alacak. 
Komisyon, önümüzdeki 
Eylül ayından itibaren 
Batı Trakya bölgesini dü-
zenli bir şekilde ziyaret 
edecek. Komisyon, Batı 
Trakya ile ilgili raporunu 
altı ay içerisinde hazırla-
yıp sunacak.

Batı Trakya’nın kalkınması için  
komisyon ilk toplantısını yaptı 
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İLK 7

İnsan yaşamında ilk yedi yaş çok önemlidir 
temeldir. İlk yedi yıl ne kadar sağlam atılırsa o 
kadar güçlü ve sağlıklı bir gelecekten bahset-

mek mümkündür. Sigmund Freud kişiliğin 
gelişimi açısından bebeklik ve çocukluk yıllarının 
önemli olduğunu belirten bir kuramcıdır. Beş 
yaşının sonlarında kişiliğin oldukça biçimlendiğini 
bu yaştan sonraki gelişimin temel yapının 
işlenmesiyle sınırlandığı inancındaydı. İlk yedi 
yaş çocukların daha çok gözlem yaptığı tanımaya 
çalıştığı öğrenmeye çalıştığı bir evredir. 
Kardeşlerinden öğrenir, çevresinden öğrenir, 
ailesinden öğrenir tıpkı bir bilgisayar gibi kayd-
eder. Bu yaştaki öğrendiklerini, yaşadıklarını asla 
unutmazlar kendileri küçük hayal güçleri çok 
büyük ve güçlüdür.Bu kayıtlar onların hayatlarına 
temel oluşturacaktır 
 
ORAL DÖNEM (0-2 YAŞ) 

Bu dönemde çocuk önce annesini sonra 
kendisini tanımaya çalışır dikkat ederseniz ellerini 
inceler bazen burnuna dokunur bazen annesinin 
burnuna dokunur bazen de sevenlerin 

Doğal dürtülerin hemen doyurulması, 
gerginliğin hemen giderilmesi çocuğun en başta 
beklentisidir. 

Çocuğun bu dönemde kazandığı ilk 
toplumsal işlev, almak, almayı bilmek ve elde et-
mektir. Yani çocuk kendisine anne tarafından ver-
ilen şeyleri alırken, toplumsal anlamda almayı da 
öğrenir. Çocuk kendisine veren kişilerden verilmiş 
olmayı da değerlendirerek “vermek-verebilmek” 
yetisini de kazanır. Sürekli bakım veren kişinin 
(anne ya da sürekli bir bakıcı) bebekliğin ilk 
aylarındaki eksikliği, çocuğun motor, bilişsel, duy-
gusal ve sosyal gelişiminde önemli aksamaya ve 
yetmezliğe, hatta geriliğe yol açabilir. 

Bu nedenle yetişkinlik yaşamında da 
oral dönem özelliklerine fazlaca tutunabilir. Aşırı 
ağızcılık (oburluk), aşırı bağımlılık, alıcılık, edil-
genlik baskın olursa bu davranış özellikleri oral 
saplanma belirtileri olarak yorumlanabilir. 

Oral dönemde çocuğun kazanması bek-
lenen duygu özgüven duygusudur. Bu da ancak 
annenin (ya da çocuğa bakım veren kişinin) 
düzenli ve tutarlı bir şekilde çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılamasıyla mümkündür. 
 
ANAL DÖNEM (2-4 YAŞ) 

Çocuğun yürümeye, konuşmaya ve 
kendi benliğini çevresinden ayrı algılamaya 
başladığı; yavaş yavaş bağımsızca düşünme ve 
davranma gibi yetilerin yapıtaşlarının geliştiği bir 
devirdir. 

Böylelikle çocuk artık toplumun iyi, 
kötü, doğru, yanlış ve ayıp gibi yargıları ile 
karşılaşmaktadır. Bu da çocuğun Süperego 
gelişiminin önemli bir parçasıdır. 

Anal dönemde bazı aile tutumları 
çocukta anal saplanmaya ve anal kişilik özellik-
lerinin gelişmesine yol açabilir. Bu tutumlar 
arasında, çocuğa sıkı, katı, cezalandırıcı tuvalet 
eğitimi; özerkli tanımayan, bağımlı, bebek 
kalmayı destekleyen aşırı koruyucu ve denetleyici 
tutumlar, aşırı düzenlilik ve titizlik eğitimi, çocuğa 
ayıp ve günah kavramlarının fazla aşılanması 
sayılabilir. Anal kişilik özellikleri gösteren 
yetişkin bireylerde, aşırı titizlik, tuvalet işlemleri 
ile aşırı uğraşma, cimrilik, inatçılık, aşırı 
düzenlilik, kararsızlık gibi özellikler görülür. 
 
FALLİK DÖNEM (4-6 YAŞ) 

2,5-3 yaşlarına giren çocuğun düşünce 
dünyasında giderek artan bir biçimde yeni bir algı 
alanı oluşur. Bu cinsel organ ayrılıkları ile ilgilidir 
ve çocuğun dikkati cinsel organlarına ve bunların 
anlamlarına yönelir. Çevreden ve başka insanlar-
dan ayrı bir kişi olduğunu kavramış olan çocuk, 
artık “nasıl bir kişi” olacağını araştırmaktadır. 

Cinsel ayrılıkların öğrenilmesi, cinsel 
benlik duygusunun başlaması ve cinsiyete uygun 
rollerin belirlenmesi de bu yaşlarda iyice 
kesinleşmiştir. Çocuk cinsel yasakları ve değerleri 
hızla öğrenir. Bu çağda aşırı korkutmalar, 
suçlandırma ve cezalar, atılganlığın kısıtlanması, 
çocukta girişim kısırlığı ve aşırı çekingenliğe 
neden olabilir. 

Oedipus Kompleksi: Freud bu dönemin 
kriz noktasını olarak erkek çocuğun annesine, kız 
çocuğun babasına karşı özel bir sevgiyle yaklaşıp 
erkek çocuğun babayla, kız çocuğun da anneyle 
yarışa girmesi, hatta ondan nefret etmesi olarak 
görür. Erkek çocuk, bir yandan babasına sevgi 
duyup onun gibi olmak isterken diğer yandan da 
ondan nefret eder. Bu yüzden önemli bir çatışma 
yaşanır. Karşı cinsten olan ebeveyne karşı sevgi 
dolu ilgi, hemcins ebeveyne karşı ise iki değerli 
bir tutum sergileyebilirler 
 
GİZLİLİK (LATENS) DÖNEMİ (6-12 YAŞ) 

Çocuğun bedensel ve zihinsel 
gelişiminde önemli bilişsel ve duygusal iler-
lemeler olur. Çocuğun bilişsel yetileri (algı, bellek, 
yargılama, vb.) gerçeğe daha uygun 
değerlendirmeler yapabilecek düzeye gelir. 
Zamanı, yeri, uzayı tanıması olgunlaşır. Neden-
sonuç bağlantılarını gerçeğe uygun kurabilir. 
Kavramsal ve soyut düşünme yetisinin gelişmesi 
ile daha uygun ve geçerli genellemeler yapabilir. 
Ego bu dönemde hızla gelişmektedir. 

Çocuk yaşamında sanki ilk 7 yıl 
evresinde kayıt ettiklerini gerekli oldukça indirir 
yaşamına yön verir yoksul çocuklar ne çabalarsa 
çabalasın başarı oranları istenilen düzeyde değildir 
zengin çocukları onlara aksine daha başarılıdır 
çünkü sunulanlar yaşananlar kaydedilenler aynı 
değildir insan yaşamının yüzde doksan beşi bu 
programdan gelir. Hatırlarsanız psikoterapistler 
sosyal yaşamında sorun yaşayan hastalarına 
Çocukluğuna inmek gibi bir terim kullanır. Size de 
tanıdık geldi mi Fidanlar suya çocuklar sevgiye 
muhtaçtır. 
 
KAYNAKÇA 
* Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri – Prof. 
Dr. İsmail ERSEVİM – Assos Yayınları 
* Psikanalize Yeni Giriş Dersleri-�Sigmund 
FREUD – Öteki Yayınları

İklim değişikliğinin sorumlusu olan kentler aynı zamanda iklim değişikliğinin risklerinden önemli öl-
çüde etkilenirler. Sera gazı emisyonları azaltımı ve uyum çalışmaları için kentler önemli bir potansiyel 
taşımaktadır. Ancak pek çok kentte gerekli kapasite mevcut değildir. Bu nedenle iklim değişikliğiyle 
mücadele ve uyum stratejilerinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü çok önemlidir.

Türkiye’de iklim değişikliği  
kapsamlı  yerel çalışmalar 

Kentler ; artan sıcaklık-
lar, şiddetli hava olay-
ları, deniz azalması 

gibi pek çok iklim değişikliği 
riskiyle tehdit edilmektedir. 
İklim değişikliğinin kentsel 
altyapıları ve üstyapıları etki-
lemesi ve bu sistemlerdeki 
sorunların da iklim değişikli-
ğinin risklerini daha da arttır-
ması söz konusu olmaktadır. 
Örneğin, atık ve atıksu yöne-
timinde yapılan yanlış ve 
eksik uygulamalar metan ve 
nitrözoksit emisyonlarına 
sebep olup sera gazı emis-
yonlarını arttırırken çevreye 
de zarar vermektedir. Yapıla-
cak iyileştirmeler ise sera gazı 
emisyonlarını azaltırken, 
iklim değişikliği uyum çalış-
malarına katkı sağlamakta-
dır. 
Aynı şekilde hava kirliliğine 
neden olan kirleticilerin kısa 
ömürlü bir sera gazı olan 
ozona sebep olması ve ozon 
oluşumunun önlenmesi için 
hava kirletici emisyonların 
önlenmesinin gerekmesi 
hava kirliliği kontrolünün 
iklim değişikliğiyle mücade-
lede etkisini net bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 
Partikül maddelerin bir bile-
şeni olan siyah karbon ise 
fosil yakıtların yakılması es-
nasında ortaya çıkarak, hem 
hava kirliliğine neden olup 
insan sağlığını etkiler hem de 
gelen radyasyonu emerek 
ısınmayı arttırır. 
Kar ve buz yüzeylerinde bi-
rikmesi durumunda ise 
yüzey albedosunu düşürerek 
yüzeyin ısınmasına ve erime-
nin hızlanmasına sebep olur. 
İklim değişikliğiyle mücadele 
için kentlerde yapılması gere-
ken en önemli çalışmalardan 
biri, azaltım ve uyum strateji-
lerinin net bir şekilde ortaya 
konduğu iklim değişikliği 
eylem planlarının hazırlan-
ması ve eylem planlarının 
uygulanmasıdır. 
Azaltım için sera gazı emis-
yonuna sebep olan her bir 
sektör için en uygun strateji-
ler belirlenmeli ve net azaltım 
hedefi ortaya konmalıdır. 
Uyum için kritik altyapılar 
belirlenir ve değişen koşullar 
değerlendirilerek, risk olma 
olasılıklarına ve bölgesel etki-
lere göre sıralanır. Uyum 
stratejileri bölgesel koşullara 
göre zamansal sıralanarak, 
iklim değişikliğinin kritik alt-
yapılara etkilerini azaltmak 
için planlama yapılmalıdır. 
Bu planlar çerçevesinde yapı-
lacak birçok çalışma hem sera 
gazlarını azaltacak hem de 
kentleri iklim değişikliğinin 
sebep olduğu risklere hazırla-
yacaktır. 
 

KENTLER VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 

 
İklim değişikliğinin önemli 
bir sorumlusu olan kentler 

aynı zamanda iklim değişikli-
ğinin risklerinden önemli öl-
çüde etkilenirler. Sera gazı 
emisyonları azaltımı ve 
uyum çalışmaları için kentler 
önemli bir potansiyel taşı-
maktadır. Ancak pek çok 
kentte gerekli kapasite mev-
cut değildir. Bu nedenle iklim 
değişikliğiyle mücadele ve 
uyum stratejilerinin geliştiril-
mesinde yerel yönetimlerin 
rolü çok önemlidir. 
Türkiye’de sera gazı emis-
yonları 2017 yılı itibariyle 
toplam 526,3 milyon ton CO2 
eşdeğeridir. Sera gazı emis-
yonlarının büyük kısmı, top-
lamın %72,2’lik kısmına 
sebep olan enerji sektörün-

den kaynaklan faaliyetler, 
dördüncü sırada ise %3,3 ile 
atıklar almaktadır. 
İkinci sırada %12,6 ile endüs-
triyel işlemler ve ürün kulla-
nımı, üçüncü sırada %11,9 ile 
tarımsal yönetimi gelmekte-
dir. Bu sıralamada atık ve 
kolay uygulanabilir olduğun-
dan ve aynı zamanda yöne-
timi en sonda yer almakla 
birlikte, bu sektörde alınacak 
önlemler diğer sektörlere 
göre daha düşük maliyetli 
uyum çalışmalarına da kat-
kıda bulunduğundan atık 
sektöründe azaltım çalışması 
yapmak büyük önem taşı-
maktadır. Ayrıca atık yöne-
timi her sektörle ilişkili 
olduğu için, doğru atık yöne-
timi sera gazı azaltımında 
düşünüldüğünden daha fazla 
potansiyele sahiptir. 
Türkiye’de kişi başına düşen 
CO2 eşdeğeri emisyon 2017 
yılında 6,6 ton/kişidir. İstan-
bul İklim Eylem Planı Sera 
Gazı Emisyon Envanteri’ne 
göre 2015 yılı için kentin top-
lam karbon ayak izi 47,3 mil-
yon ton CO2 eşdeğeridir. Bu 
miktarın %37’si elektrik tüke-
timi, %28’i ulaşım, %25’i do-
ğalgaz tüketimi, %6’sı atık 
yönetimi, kalan %4’lük kısmı 
ise diğer yakıtların tüketil-
mesi nedeniyle ortaya çık-
maktadır. 
Kişi başına düşen karbon 
ayak izi 3,23 ton CO2/kişidir 
(İBB, İklim.İstanbul ve 
İSTAÇ, 2019). Karbon ayaki-
zinin küresel olarak takip 
edildiği çalışmalara göre ise 

İstanbul’da karbon ayakizi 
5,2 ton CO2/kişi iken Anka-
ra’da 6,9 ton CO2/kişi olarak 
hesaplanmıştır. Toplam emis-
yonlara bakıldığında İstanbul 
yerel ölçekte birinci, Ankara 
ikinci sıradadır. 
Kentlerin azaltım hedeflerini 
belirleyip bu hedeflere göre 
stratejiler belirlemeleri ülke-
lerin ulusal olarak belirlen-
miş katkı beyanına 
taahhütlerini sağlamaları için 
çok önemlidir. Ayrıca, kentle-
rin azaltım ve uyum için gö-
nüllü taahhütte bulunduğu 
küresel ağlar da kentlere sera 
gazı azaltımı ve uyum için 
destek olmaktadıri. Özellikle 
sera gazı emisyonlarının en 

önemli sebebi olan kentlerde 
enerji, binalar, ulaşım, atık 
yönetimi ve tarımdan kay-
naklanan emisyonların azal-
tılması için çalışmalar 
yapılmalıdır. 
İklim değişikliğiyle mücade-
lede yerel yönetimler aynı za-
manda uyum çalışmaları 
yapmakla yükümlüdür. 
Kentleri etkileyen en önemli 
riskler, artan sıcaklıklar, şid-
detli hava olayları, deniz se-
viyesinin yükselmesi, su ve 
gıda güvenliğinin tehlike al-
tında olması olarak sayılabilir 
. Artan sıcaklıklarla birlikte 
ortaya çıkan sorunlardan biri 
olan artan sağlık problemle-
rine hava kirliliğine ve kent-
sel ısı adası etkisine karşı, 
kentsel ısı yönetimi stratejile-
rinin geliştirilmesi, yeşil alan-
ların ve yeşil çatı 
uygulamalarının arttırılması, 
rüzgar koridorlarının düzen-
lenmesi ve altyapının güçlen-
dirilmesi büyük önem 
taşımaktadır.  
Özellikle kanalizasyon altya-
pısının, iklim değişikliği he-
saba alınmadan yapılması ve 
kentlerin, beton ve asfalt mal-
zemelerle kaplı olması nede-
niyle şiddetli yağışlar sonucu 
sel baskınları ve kanallardan 
taşmalar gibi problemler or-
taya çıkmaktadır. Bu prob-
lemlere karşı yeşil alanların 
arttırılması, altyapının güç-
lendirilmesi, atıksu ve sel su-
larının ayrık toplaması için 
uygun yöntemlerin belirlen-
mesi ve afet eylem planları-
nın oluşturulması 

gerekmektedir. 
Yükselen deniz seviyeleri ve 
fırtına kabarmasına karşı 
erken uyarı sistemlerinin ge-
liştirilmesi, kıyısal altyapının 
güçlendirilmesi, kıyı şeridin-
deki hizmet binalarının iç 
bölgelere taşınması, kriz 
anında tahliyenin gerçekleşti-
rilmesi için acil durum plan-
ları yapılmalıdır. 
Su varlıklarında azalma özel-
likle içme suyu sıkıntısı, suya 
bağlı hastalıkların yaygınlaş-
ması, gıda güvenliğinde 
azalma ve yüksek gıda fiyat-
ları gibi risklere sebep olabi-
lir. Suyun sürdürülebilir 
kullanımı için, kayıp kaçakla-
rın azaltılması, ayrık top-

lama, yağmur bahçeleri, yeşil 
çatılar ve yağmur depoları 
gibi yöntemlerle yağmur su-
yunun ayrı toplanması ve 
atıksu arıtımının iyileştiril-
mesi uygulanabilecek strateji-
ler arasındadır. 
 

ULUSLARARASI  
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
Türkiye Cumhuriyeti, Birleş-
miş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi’ne 
(BMİDÇS) taraf olan bir ülke 
olarak çeşitli yükümlülükleri 
yerine getirmekle sorumlu-
dur. Ulusal Sera Gazı Emis-
yon Envanteri, Ulusal 
Bildirimler, İki Yıllık Rapor-
lar ve Ulusal Katkı Beyanı ha-
zırlamak bu yükümlülüklerin 
başlıcalarıdır. Bu resmi belge-
ler Türkiye’de atık, atıksu ve 
hava kalitesi yönetimi ile 

yerel düzeyde iklim değişik-
liği ile mücadele ve iklim de-
ğişikliğine uyum konularını 
da kapsamaktadır. 
 

ATIK YÖNETİMİ VE 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

 
Sahibinin kurtulmak istediği 
herhangi bir madde atık ola-
rak tanımlanır. IPCC atık tür-
lerini evsel atık, endüstriyel 
atık ve diğer atıklar olarak üç 
kategoride değerlendirmek-
tedir .Bu atıklardan geri dö-
nüşüme gönderilebilecek 
olanların ayrı toplanması sera 
gazı emisyonlarının azaltımı 
için büyük önem taşımakta-
dır. 
Kentlerdeki atıkların büyük 
bölümünü evsel atıklar oluş-
turmaktadır. Evsel atıklar 
gıda artıkları, bahçe ve park 
atıkları, karton, ahşap, tekstil, 
bebek bezi, lastik ve deri, 
plastik, metal, cam ve diğer 
(kül, toz, pil, elektronik atık, 
vb.) atıklardan oluşur ve çok 
büyük bir kısmı geri dönüşe-
bilir ve tekrar kullanılabilir 
malzemelerdir. 
 

ATIK YÖNETİMİ 
 
Atık yönetimi ülkelere ve 
bölgelere göre çeşitlilik gös-
termekle birlikte, genel an-
lamda hiyerarşik ve interaktif 
entegre atık yönetimi olarak 
ikiye ayrılabilir. İnteraktif en-
tegre atık yönetiminde önce-
likle kaynağında azaltım ve 
yeniden kullanım aşaması 
yer alacağı gibi buradan arta 
kalanların doğrudan depola-
maya gönderilmesi söz ko-
nusu olabilir. Ancak 
hiyerarşik yöntemde kayna-
ğında azaltım ve yeniden 
kullanım, geri dönüşüm ve 
kompost, atık yakma ve de-
polama sırasıyla uygulanır 
(Şekil 4). Bu yöntemde kay-
nağında azaltım ve yeniden 
kullanım öncelikle uygulan-
malı, daha sonra geri dönü-
şüm ve kompost, kalan 
karışık atıkların yakılması ve 
en sonda cürufun depolan-
ması olarak uygulanır. 
Avrupa’da ise bu model ge-
liştirilerek ilk aşamaya yal-
nızca atığın önlenmesi 
getirilmiştir. Eğer atık olu-
şumu önlenemiyorsa entegre 
atık yönetimi basamakları 
uygulanmaktadır (Şekil 5). 
İnteraktif ve hiyerarşik en-
tegre atık yönetiminin ya-
nında sürdürülebilir atık 
yönetimi de uygulanabilmek-
tedir. 
Sürdürülebilir atık yöneti-
minde ise atık azaltımı ile 
başlayan atık yönetimi, yeni-
den kullanım ve geri dönü-
şüm, anaerobik yöntemler, 
aerobik kompostlaştırma, 
enerji geri kazanımı, düzenli 
depo sahalarından metan 
geri kazanımı, düzenli depo 
sahalarında metan yakma, 
metan kazanımı olmayan dü-
zenli depolara bertaraf ve dü-
zensiz depo sahalarına 
bertaraf olarak en iyiden en 
son istenen yönteme doğru 
devam eder. 

DEVAM EDECEK...

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Yunanistan Milli Eğitim 
ve Din İşleri 
Bakanlığı’nca hazırlanan 

“Özel eğitimin iyileştirilmesi 
ve diğer acil hükümler” başlık-
lı yasa, Yunanistan 
Parlamentosu’nda kabul edile-
rek 29 Temmuz 2020 tarihli 
resmi gazetede yayımlandı. 
Yeni yasayla Gümülcine ve 
İskeçe’deki iki medresenin 
encümen heyeti başkanlığına, 
devlet tarafından görevlendiri-
len ve Batı Trakya Türk toplu-
munun tanımadığı tayinli 
müftü naiplerinin getirilmesi 
öngörülüyor.   
Yeni yasaya göre Gümülcine 
tayinli müftü naibi ile İskeçe 

tayinli müftü naibi Gümülcine 
ve İskeçe’deki medreselerin 
encümen heyeti başkanı ola-
cak. Encümen heyetindeki 
diğer dört üye ise öğrenci veli-
leri tarafından seçilecek. 
Yasada ayrıca halihazırda 
medreselerde görev yapan 
öğretmenlerin tazminatları 
ödenerek 31 Ağustos 2020 tari-
hi itibarıyla iş sözleşmelerinin 
sonlandırılacağı belirtiliyor. 
Öte yandan Yunanistan Eğitim 
ve Din İşleri Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’nın ortak 
kararıyla, Batı Trakya’daki 
tayinli müftülere bağlı olarak 
görev yapacak 120 din öğretici-
sinin alınacağı açıklandı. Batı 
Trakya Türk toplumunun 
başından beri şiddetle karşı 
çıktığı “240 İmam Yasası” kap-

samında alınacak din öğretici-
lerinin bir kısmının gerek 
görülmesi halinde Gümülcine 
ve İskeçe’deki medreselerde de 
görevlendirilebileceği açıklan-
dı. “240 İmam Yasası”na göre 
din öğreticilerinin görevi, Batı 
Trakya’daki camilerde Kur’an 
kursu dersleri vermek veya 
devlet okullarında öğrenim 
gören Batı Trakya Türk toplu-
mu mensubu çocuklara İslam 
dinini Yunanca dilinde öğret-
mek olarak tanımlanıyor. 
Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Yunan 
hükümeti, meclisten geçirdiği 
yeni yasayla Batı Trakya Türk 
toplumunu eğitim özerkliğini 
hedef alan sinsi uygulamaları-
na bir yenisini daha eklemiştir. 
Türk toplumuna ait olan med-
reselerin kontrolü encümen 
heyetlerinin bilgisi ve rızası 
olmadan tayinli müftü naiple-
rine verilmiştir. Hemen ardın-
dan da medreselerde görevle-
rinden uzaklaştırılan eğitim 
kadrosu yerine din öğreticileri-
nin getirilmesi kararını almış-
tır. Lozan Barış Antlaşması’na 

göre Batı Trakya Türk toplumu 
kendi okullarını kurma, yönet-
me ve denetleme hakkına 
sahiptir. Gümülcine ve 
İskeçe’deki medreseler de 
özerk statüde dini eğitim veren 
Türk okullarıdır. Özerk yapı-
daki medreselerimizin yöneti-
mini tayinli müftü naiplerine 
veren yasanın derhal iptal edil-
mesini talep ediyor, Yunan 
hükümetini Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim özerkliğini 
ortadan kaldırmaya yönelik 
uygulamalarına derhal son 
vermeye çağırıyoruz.” dedi.

Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan “Özel eğitimin 
iyileştirilmesi ve diğer acil hükümler” başlıklı yasa, Yunanistan Parlamento-
su’nda kabul edilerek 29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı

Batı Trakya Türk toplumunun  
eğitim özerkliğine bir darbe Nefise SHABAN

ZİHİN SAĞLIĞINA  
İYİ GELEN  

EGZERSİZLER

Zihnimiz gözle görünemeyen bir yapıya 
sahip olduğu için çoğu zaman önemi 
göz ardı edilebiliyor. Oysa ki, zihin-

beden ilişkisi, ve zihin sağlığımızın biyolojik 
süreçlerimizi nasıl etkilediği ve nasıl birçok 
fiziksel rahatsızlığa neden olduğu hem tıp 
uzmanlarının hem de ruh sağlığı uzmanlarının 
ortak olarak bildikleri ve bilimsel olarak 
kanıtlanmış olan bir gerçektir. Bundan yola 
çıkarak, fiziksel sağlığımız için fiziksel egzer-
sizlere ve beslenmemize önem verip onları 
uyguladığımız gibi ve fiziksel sağlığımızın iyi 
olduğundan emin olmak için hastanede 
düzenli kontrolümüzü de yaptığımız gibi, zih-
nimizin de sağlıklı kalması için bakıma ihti-
yacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. 
Bunun için, günde aslında 15 dakikanın veya 
30 dakikanın bile yeterli olacağı, bazen ise 
diğer işlerinizi yaparken bile uygulayabilece-
ğiniz birkaç madde önerilebilir: 
 
Asansör Yerine Merdiven Kullanın:   
 
Son zamanlarda popüler olan ve etkinliği 
kanıtlanmış farkındalık teknikleri aslında 
sadece sakin bir ortamda gözlerimizi kapatıp 
ana odaklanmanın yanı sıra, belli bir beceriye 
ulaştıktan sonra yaşamımızın her alanında 
uygulanabilir. Bunlardan biri asansör yerine 
merdiven kullanılmasıdır. Bunu yaparken, her 
adımınızı dikkatlice izleyin ve bedeninizin 
farkında olun. Bu, zihninizi gün boyunca yor-
muş gürültülü ve dikkat dağıtıcı düşünceler-
den sakinleştirmenize yardımcı olacaktır. 
 
Yavaşlayın:  
 
Yürüyüş, davranış, konuşma ve yeme alış-
kanlıklarınızı yavaşlatın. Acele etmekten 
ziyade yavaşladığımızda, olası problemleri ve 
çözümleri daha açık bir şekilde görebilir, geç-
miş veya gelecek hakkında endişelenmek 
yerine, o anda olana daha kolay odaklanabili-
riz. 
 
Kendinize zaman ayırın:  
 
Ne yazık ki içinde bulunduğumuz sistem ve 
şartlar gereği çoğu zaman kendimizi feda 
edip, benliğimizle teması kesiyoruz ve bu 
alana fırsat bile bırakmıyoruz. Stresli iş 
ortamları, trafik, ekonomik krizler, çatışmalı 
aile ortamları ve zihnimizin sürekli bir şeyler-
le meşgul olması. Tüm bunlar birikip en 
sonunda beklenmedik zihinsel, davranışsal ve 
kişiler arası problemlerle ortaya çıkabiliyor. 
Bundan sakınmak için yapmanız gereken, 
yorucu bir gün sonunda kendi alanınızı oluş-
turmanız ve zihninizi sakinleştirecek şeyler 
yapmanız. Bunlar her ne kadar kişisel olarak 
değişebilse de, araştırmalara göre klasik 
müzik, meditasyon, serbest resim 
yapma/boyama bu konularda oldukça etkili. 
 
Fiziksel sağlığınıza dikkat edin:  
 
Fiziksel sağlığımıza dikkat etmek sadece 
bedenimiz için değil aynı zamanda zihnimiz 
için de önemli rol oynuyor. Bazı yiyecekler 
(örn.fazla doymuş yağ tüketimi) mutluluk 
hormonu olarak bilinen dopamin hormonu-
nun dengesini bozabilirken, bazıları da uyku 
ile ilişkili olan melatonin hormonun dengesini 
bozabiliyor. Bu konu ile ilişkili modern diye-
tisyenlerin son zamanlarda ‘’dopamin diyeti’’ 
gibi kavramların da kullanmaya başladıklarını 
ve bunu belirli danışanlarına tavsiye ettiğini 
görebiliriz. Bununla birlikte, demir ve B12 
vitamini eksiklikleri gibi bazı mineral eksik-
likleri de bize düşük bir ruh hali verebilirken, 
stresli ve kaygılı bireylerin kafein tüketimin-
den kaçmaları öneriliyor. Fiziksel sağlığımız-
dan bahsederken dengeli yürüyüş ve spor da 
zihin sağlığımıza iyi gelen uygulamarın 
olmazsa olmazı. Araştırmalara göre dengeli 
ve aşırıya kaçılmayan fiziksel aktiviteler özel-
likle depresyon, panik bozukluk ve kaygı 
bozuklarında olumlu sonuçlar gösteriyor. 
 
Başkalarıyla bağlantı kurun:   
 
Bireyin sosyal ilişkilerinin onun ruh sağlığına 
olan önemi neredeyse her terapistin bildiği bir 
gerçektir ve bu çoğu zaman terapi sürecinde 
danışanın ilerleme gösterip göstermemesine 
bağlı olan önemli bir unsur olarak bilinmekte-
dir. Size iyi gelen ve destek olabilecek insan-
larla iletişiminizi güçlendirmek, yeni insanlar 
tanımak, başkaları ile fikir ve duygu alışveri-
şinde bulunmak zihin sağlığı egzersizlerinizin 
arasında olmasını öneriyoruz. Aynı zamanda 
size kötü gelen ve sürekli olumsuz eleştiriler-
de bulunan insanlardan da uzak durmayı 
unutmayın. 
 
Bunların dışında ise erteleme davranışından 
kaçınmak, dijital aygıtların kullanımına ara 
vermek, fazla eşyalardan kurtulmak, başkala-
rına yardımda bulunmak, hayır demeyi öğren-
mek, meslek-hayat dengesini iyi kurmak, yeni 
şeyler deneyimlemek, affetmek, olumlu dene-
yimler günlüğü tutmak, gönüllülük faaliyetle-
rine katılmak gibi diğer unsurlar da zihin sağ-
lığınıza katkıda bulunacak ve olumlu duygu-
lar deneyimlemenize yardımcı olacaktır. 
 
Kendinize ve zihninize iyi bakın. 
 
www.timebalkan.com  
sitesinden alınmıştır…

TDV mülakatlarının Bosna ayağı yapıldı

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da yeni tip korona 
virüs vaka sayılarının artışa geç-
mesi üzerine halka "daha dik-

katli olunması" uyarısı yapıldı. 
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan 
Yardımcısı Nikos Hardalias ve Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Çiodras, 
ülkedeki vaka sayılarındaki hızlı artı-
şa ve yeni alınan tedbirlere ilişkin 
basın toplantısı düzenledi. Hardalias, 
gemi güverteleri dahil birçok alanda 
maske takma zorunluluğu, düğün ve 
vaftiz törenlerine 100 davetli sınırla-
ması gibi ek tedbirleri hayata geçirme-
yi planladıklarını belirterek "Virüs 
aramızda ve hepimizin iş birliği halin-
de çok dikkatli olması gerekiyor." 
dedi. Arnavutluk ile olan Kakavia 
Sınır Kapısı'nın araç geçişlerine kapa-
tılacağını aktaran Hardalias, pazarte-
sinden itibaren ülkeye giriş yapanlara 
test yapılacağı bilgisini paylaştı. 
Hardalias, 16 Ağustos'tan itibaren 
Arnavutluk'tan gelenlere 7 günlük 
karantina uygulanacağını kaydederek 
gıda tedarik zincirinde yoğun kontrol-
ler başlatılacağına işaret etti. Sözcü 
Çiodras ise vaka sayısının son 24 saat-
te 121 artışla 4 bin 855'e yükseldiğini 
belirterek bu sürede yeni can kaybı 
yaşanmadığı için toplam ölü sayının 
mevcut 209 rakamında kaldığını söyle-
di. Son günlerde kaydedilen vaka artı-
şından duydukları endişeyi dile geti-
ren Çiodras, "Durum her an kontrol 
dışına çıkabilir, dolayısıyla çok dik-
katli ve tetikte olmamız gerekiyor." 
diye konuştu. (AA)

Yunanistan'da korona  
tedbirleri artırılıyor

EDİRNE/BALKAN 
GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde 
kurulan modern 

stüdyoları, üstün teknik 
donanımı, zengin müzik 
arşivi ve teknolojik altyapı-
sıyla üniversitenin, kentin, 

bölgenin ve Balkanların 
vizyonuna yeni bir soluk 
getirecek “Trakya 
Üniversitesi Radyosu, 
Radyo Günebakan”da tec-
rübeli öğretim görevlileri 
görev yapacak. www.time-
balkan.com’un haberine 
göre; Edirne’nin ve bölge-
nin sosyal ve kültürel 
hayatına katkı sağlamak, 

Trakya Üniversitesi’nde 
hayata geçirilen çalışmaları 
kamuoyuna şeffaf bir şekil-
de aktarmak, eğitsel faali-
yetler gerçekleştirmek, ken-
tin ve bölgenin güçlü sesini 
tüm dünyaya ulaştırmak 
amacıyla kurulan “Trakya 
Üniversitesi Radyosu, 
Radyo Günebakan” inter-
net ortamında (www.trak-

ya.edu.tr adresindeki 
“Radyo Günebakan Canlı 
Dinle” bağlantısı) test yayı-
nına başladı. Hali hazırda 
sadece müzik yayınıyla 
devam eden test sürecinin 
tamamlanmasının ardın-
dan, kısa süre içerisinde 
FM 108.0 frekansı üzerin-
den tüm bölgeye, internet 
üzerinden ise Balkanlar 
başta olmak üzere dünya-
nın dört bir yanına yayın 
yapacak olan Radyo 
Günebakan, Trakya 
Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde kurulan 
modern stüdyoları, üstün 
teknik donanımı, zengin 
müzik arşivi ve teknolojik 
altyapısıyla üniversitenin, 
kentin, bölgenin ve 
Balkanların vizyonuna 
yeni bir soluk getirecek. 
Kar amacı gütmeden 
Trakya Üniversitesi 
Rektörlüğü çatısı altında 
yayın hayatına başlayan, 
ufuk açacak zengin prog-
ram içeriğiyle tüm dinleyi-
cilerin yaşamına değer 
katacak olan Radyo 
Günebakan’da, radyoculuk 
geçmişi bulunan tecrübeli 
bir ekip görev yapacak.

Trakya Üniversitesi  
Balkanlara seslenecek

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi 

(UİHL) ve Uluslararası 
İlahiyat Lisans Programları 
(UİLP) kapsamında 
Türkiye'de burslu eğitim gör-
mek isteyen öğrenci mülakat-
larının Bosna Hersek ayağı 
yapıldı.   
TDV Ankara İl Eğitim 
Hizmetleri Uzmanı 
Abdulkadir Sylka, mülakatla-
rın son bir haftadır Balkan 
bölgesinde devam ettiğine 
işaret ederek, "Kosova, 

Arnavutluk ve Sırbistan'da 
mülakatları tamamladık. 
Bosna Hersek'in ardından 
Karadağ ve Kuzey 
Makedonya ile devam edece-
ğiz." dedi. Balkanlar'dan 
yoğun talep olduğunu ifade 
eden Sylka, başvuruların belli 
kriterler çerçevesinde değer-
lendirildiğini ve seçilen 
öğrencilerin mülakata çağrıl-
dığını söyledi. Sylka, Balkan 
ülkelerinin Türkiye ile ortak 
tarihi paylaştığını anımsata-
rak, "Öğrenciler yurt dışında 
eğitim için öncelikli olarak 
Türkiye'yi tercih ediyor." diye 
konuştu. Balkanlar genelinde 
yaklaşık 100 öğrencinin müla-

kata alınacağını ifade eden 
Sylka, mülakatların yeni tip 
korona virüs tedbirleri çerçe-
vesinde gerçekleştiğini kay-
detti. Mülakatların Bosna 
Hersek ayağında başkent 
Saraybosna'da sözlü ve yazılı 
sınava alınan öğrenciler 
sonuçları 15 Eylül'de öğrene-
bilecek. Bu arada, TDV'nin 
uluslararası öğrenci program-
larına bu yıl 97 ülkeden 6 bin 
295 öğrencinin müracaat etti-
ği belirtildi. Bu kapsamda, 
UİHL programında 215, UİLP 
programında da 80 olmak 
üzere toplam 295 öğrenci 
Türkiye'de eğitim görme 
imkanına kavuşacak. (AA)
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Arnavutluk'ta unutul-
maya yüz tutmuş ama-
tör radyoculukla 

yaklaşık 30 yıldır uğraşan 
Sadik Agalliu, "Amatör radyo-
culuk bir ulusal zenginliktir" 
dedi. 
Dünyada bir nevi haberleşme 
servisi niteliği taşıyan amatör 
radyoculuk, Arnavutluk'ta 
yaklaşık 1950'li yıllarda ortaya 
çıktı. Özel tahsis edilmiş radyo 
frekansı aralığının kullanıl-
ması anlamına gelen amatör 
radyoculuk, Arnavutluk'taki 
komünizm döneminde dış 
dünyayla herhangi bir iletişim 
olmadan izole bir şekilde icra 
edildi. Ülkede yıllarca unutul-
maya yüz tutmuş amatör rad-
yocuların, yabancı amatör 
radyocularla ilk kez iletişime 
geçmesi 1990 yılından itibaren 
başladı. 68 yaşındaki Arnavut-
luk vatandaşı Agalliu, amatör 
radyoculuk hobisine olan tut-
kusunu yaklaşık 30 yıldır 
ayakta tutmaya ve sürdür-
meye çalışıyor. Agalliu, bu ho-
biye olan tutkusunun erken 
dönemde başladığını ve hiçbir 

zaman da bu tutkunun sona 
ermeyeceğini ifade etti. 
Spor olarak nitelendirdiği 
amatör radyoculuğun 1990'lı 
yıllardan önce askeri amaçlarla 
kullanıldığını ve dünyayla ile-
tişime geçilmesine izin veril-
mediğini söyleyen Agalliu, "Bu 
mesleği askerlikte öğrendim." 
dedi. Amatör telsizcilik olarak 
da adlandırılan amatör radyo-
culuk sayesinde Türkiye de 

dahil olmak üzere Balkanlar, 
Avrupa ve dünyada birçok ül-
kedeki amatör radyocularla 
Mors alfabesiyle iletişime 
geçip dostluk kurma fırsatı ol-
duğuna dikkat çeken Agalliu, 
şöyle devam etti: 
"Radyo iletişimi üzerinden ta-
nıştığım Türkiyeli dostlarımla 
görüşmeyi seviyorum. Türki-
ye'de yaşayan Arnavut kökenli 
Bari Kacani ile radyo üzerin-

den görüşüyorum. Onun sim-
gesi 'TA2BK'dir. Bari Kacanı 
Türkiye'deki Arnavutlar ara-
sındaki bağı sağlıyor ve enfor-
masyon ve turizm bürosunda 
çalışıyor. Aynı şekilde Fener-
bahçe Spor Kulübü ile kurulu-
şunun 100. yıldönümünde 
iletişime geçtim. Fenerbah-
çe'nin, frekanslar aracılığıyla 
iletişime geçtiğim amatör rad-
yocular grubu da var." (AA) 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım 
Vakfı, Bosna Hersek'te, 

Emmaus Uluslararası Daya-
nışma Forumu ile İstanbul 
Eğitim ve Kültür Merkezi iş 
birliğinde ihtiyaç sahibi aile-
lere kurban eti dağıttı. İstan-
bul Eğitim ve Kültür Merkezi 
Başkanı Feyza Tanok Sehbaj-
raktarevic, Bosna Hersek ge-
nelinde Kurban Bayramı 
dolayısıyla ihtiyaç sahibi yak-

laşık 2 bin aileye kurban eti 
dağıtıldığını söyledi. Dağıtım-
ların başta başkent Saray-
bosna olmak üzere Zenica, 
Doboj, Srebrenitsa, Zepa, Ka-
kanj ve Tuzla'da yapıldığını 
belirten Sehbajraktarevic, kur-
ban etlerinin yetim çocuklara 
da verildiğini ifade etti. İHH, 
"Kurban rahmettir" sloganıyla 
düzenlenen bu yılki kurban 
kampanyası kapsamında ha-
yırseverlerin destekleriyle 
Türkiye'de ve 52 ülkede 82 
bin 411 hisse kurbanı 3 mil-
yon 951 bin 780 ihtiyaç sahi-
bine ulaştırdı. (AA)

Saraybosna Film Festivali  
bu yıl online düzenlenecek
Başkent Saraybosna'da 
14-21 Ağustos'ta düzenlene-
cek festivalin Kovid-19 vakala-
rının artması sebebiyle 
insanların bir araya geleceği 
açık alanda gerçekleştirilme-
mesinin kararlaştırıldığı belir-
tildi. Film gösterimlerinin 
SFF'nin resmi internet sitesi 
üzerinden olacağı ifade edilen 

açıklamada, yönetmenlerle 
planlanan sohbetlerin de inter-
net ortamında yapılacağı kay-
dedildi. Türk yönetmen Fatih 
Özcan'ın yönettiği "Mavzer" fil-
minin ana kategoride yarışa-
cağı festivalin jüri başkanlığını 
Oscar ödüllü Fransız yönet-
men, yapımcı ve senarist Mic-
hel Hazanavicius üstlendi. 

Arnavut amatör 
radyocunun 

Türkiye sevgisi
68 yaşındaki Arnavutluk vatandaşı Agalliu, amatör radyoculuk hobisine 
olan tutkusunu yaklaşık 30 yıldır ayakta tutmaya ve sürdürmeye çalışıyor

İHH’den Bosna’da  
kurban eti dağıtımı
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ÇANAKKALE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Çanakkale'nin 
Gökçeada ilçesinde-
ki Kefalos plajı, kite 

sörf meraklılarının gözde 
mekanları arasında yer alı-
yor. Gökçeada'nın sahille-
rini kite sörfler renklendi-

riyor. Kitesurfing, kitebo-
arding olarak da bilinen, 
güçlü bir uçurtma ve 
küçük board ile beraber 
sörfçüye su üzerinde hare-
ket etme imkanı sağlayan 
bu spor dalı, Gökçeada'da 
popülaritesini artırıyor. 
www.haberler.com’a göre; 
Gökçeada'nın güneyinde 

bulunan Kefalos plajı, 
hakim poyraz rüzgarları 
ile yerli ve yabancı kite 
sörf meraklılarını ağırlı-
yor. Dünyada yeni gelişen 
bir spor dalı olarak gösteri-
len kite sörf, sporcular 
kadar renkli uçurtmaları 
ve estetik hareketleri ile 
izleyenlere de büyük bir 

keyif veriyor. Gökçeada 
yerli sporcuların yanı sıra 
Bulgaristan ve 
Romanya'dan da çok sayı-
da kite sörf meraklısını 
buraya çekiyor. 
Gökçeada'da ayrıca bu 
spor ile uğraşmak isteyen-
ler için kite sörf okulları 
da hizmet veriyor.

Alpaslan Tahsin'e  
Avrupa’nın ilgisi
ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın PAOK Komotini 
takımında forma giyen Türk 
asıllı Yunan futbolcu Alpaslan 

Tahsin'e Avrupa ilgisi devam ediyor. 
İtalyan basınında yer alan haberlere 
göre Serie A takımlarından Napoli, 
Fiorentina ve Bologna'nın, İspanya La 
Liga'dan ise Getafe'nin genç futbolcu 
için transfer girişiminde bulunacağı 
ifade edildi. Antrenörleri tarafından 
yeni 'Ronaldo' olarak değerlendirilen 
Tahsin, PAOK Komotini takımıyla 
geçen sezon 24 gol, 30 asistlik perfor-
mansıyla dikkati çekmişti. (AA)

Balkan Şampiyonu atlet Yasemin Zengin (23), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezuniyet sevincini, antrenörüyle paylaştı
BURDUR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Burdur Emekevler 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'ni 

bitirdikten sonra, 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında 
Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 
Bölümü'nü kazanan 
Zengin, 4 yıllık eğitimini 
tamamlayarak mezuniyet 
sevincini yaşadı. Korona 
virüs sürecinde okulların 
erken tatil olması nedeniyle 
mezuniyet töreni de yapıl-

madı. Şampiyon sporcu 
mezuniyet sevincini antre-

nörü Asım Yüz ile paylaştı. 
www.haberler.com’a, 

Zengin, antrenörü ile birlik-
te Burdur Gölü kenarında 
mezuniyet fotoğrafı çektir-
di. Zengin, "2016 yılında 
Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği bölü-
münü kazanmıştım. 4 yıl 
sonunda mezun oldum. 
Pandemi sürecinden dolayı 
okulumuz erken kapandığı 
için mezuniyet töreni yapı-
lamadı. İçimde burukluk 
vardı. Antrenörümle 
Burdur Gölü kenarına gele-
rek mezuniyet fotoğrafı 
çektirmek istedim" dedi. 
Bundan sonraki hedefinin 
Beden Eğitimi Öğretmeni 

olarak başarılı sporcular 
yetiştirmek olduğunu akta-
ran Zengin, "Dört yıl 
boyunca bana emek veren, 
eğitim veren tüm öğret-
menlerime teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu.Yasemin 
Zengin'in antrenörü Asım 
Yüz de, "Yasemin'in bu yıl 
üniversiteyi bitirmesi ile 10 
yıllık beraberliğimizde hari-
ka bir sona yaklaştık. 
Sporcumun üniversitede 
gösterdiği başarıyı bundan 
sonraki yaşantısında da 
göstermesini çok istiyorum. 
Çok mutluyum, gururlu-
yum. Allah yolunu açık 
etsin." diye konuştu. 

Bulgar ve Romen kite sörf meraklıları Gökçeada'da

Balkan şampiyonu Yasemin 
mezuniyet sevincini paylaştı 


