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Sayfa 3’teRifat SAİT

TÜRKİYE’NİN  
BALKANLAR’DAKİ  

SON DURUMU

UÇK gazilerine 
gözaltı kararı…

¥   KOSOVA Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) üst düzey ko-
mutanı Salih Mustafa'yı ve 
Savaş Gazileri Örgütü Baş-
kanı Hysni Gucati, Lahey 
Özel Yetkili Savcılığı kara-

rıyla Eulex polisi tarafından 
gözaltına alındı. Komutan 
Mustafa'nın gözaltına alın-
ması Kosova Uzman Dairesi 
tarafından yapılan açıkla-
mayla teyit edildi.  n 4’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da 
görüşen Sırp lider Aleksandar Vucic, Türkiye ile ilişkilerini 

gelecekte daha da geliştirmek istediklerini söyledi

¥ GÖRÜŞMEDE Sırbis-
tan'daki otoyol projeleri, 
yeni yatırım alanları ve si-
yasi konuları ele aldıklarını 
aktaran Vucic, ayrıca Tür-
kiye-Sırbistan-Bosna Hersek 
üçlü zirve toplantıları ile 

Sırbistan'da inşa edilmesi 
planlanan ortak sanayi böl-
gesi hakkında da fikir alış-
verişinde bulunduklarını 
dile getirdi. Sırbistan ile 
Kosova arasındaki diyalog 
sürecini de görüştüklerini 

söyleyen Vucic, "Sayın Er-
doğan'ın bu mesele hakkın-
daki tutumunu dinledim ve 
ben de tutumumuzu kendi-
sine anlattım. Kendisi Sır-
bistan'a karşı saygıyla yak-
laşıyor" ifadelerini 

kullandı. Vucic, Sırbistan'a 
saygı duyan herkese aynı 
çerçevede karşılık verdikle-
rini belirterek, Türkiye ile 
hiçbir konuda fikir ayrılığı 
yaşamak istemediklerini 
vurguladı. n 5’te

¥  BULGARİSTAN'DA 9 
Temmuz'da başlayan 
hükümet karşıtı protes-
toların 76. gününde 
başkent Sofya’nın mer-
kezinde toplanan bin-

lerce gösterici, Başba-
kan Boyko Borisov hü-
kümetini istifaya ça-
ğırdı. Bulgaristan’ın 
ulusal bağımsızlığı ilanı-
nın 112. yıl dönümünün 

kutlanması ve resmi 
bayram olması nede-
niyle yeni medya üze-
rinden organize edilen 
gösteriye katılım yoğun 
oldu.  n	3’te

‘SırbiStan,- türkiye  
dostluğu büyüyecek’

RAMA: KARDEŞÇE BİR  
TEZAHÜRÜN İFADESİDİR
¥  ARNAVUTLUK Başbakanı 
Edi Rama ve yetkililer Kurbin 
Belediyesi’ne bağlı Laç bölge-
sinde ülkede geçen yıl mey-
dana gelen depremin ardın-
dan Türkiye tarafından inşa 
edilecek konutların yapılacağı 
alanı ziyaret etti.  n 8’de

SOFYA’DA SİYASİ  
KRİZ SÜRÜYOR… 

Mitsotakis kıyıya  
yanaşmaya başladı
¥  YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos 
Mitsotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de 
yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye 
şans verilmesi" çağrısında bulundu. Mit-
sotakis, yeni tip korona virüs salgını ne-
deniyle bu yıl internet üzerinden yapılan 
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuru-
luna video mesaj ile hitap etti.  n 5’te



Avrupa Birliği (AB) bu za-
mana kadar genişlemeye 
yönelik krizlerini kendi 

iç dinamikleri içinde çözmeyi 
başarırken, Brexit süreciyle ilk 
defa karşılaştığı küçülmeye yö-
nelik girişimin yönetilebilirliği 
ve birliğin sürdürülebilirliği hu-
susunda hayati bir sorunla karşı 
karşıya kaldı. Bu yazıda İngilte-
re’yi Brexit’e götüren nedenler 
ve AB üyesi iki büyük ülkenin 
yeni sürece uyumu, ülkelerin ta-
rihsel geçmişleri dikkate alına-
rak analiz edilmeye 
çalışılacaktır. 
Ulusal burjuvazisi ile parlamen-
ter sisteme yönelik ilk girişimle-
rin öncülü olan İngiltere, Kıta 
Avrupası ülkelerine göre demo-
kratikleşme sürecine daha erken 
girdi. Bu durum doğal olarak 
İngiltere’yi aklıselim statüsüne 
çıkartarak Avrupa’nın karşılaş-
tığı bütün büyük sorunların çö-
zümünde onun müdahalesini 
zorunlu hale getirdi. Kıtadan 
müstakil bir ada devleti olması-
nın da bu konumuna önemli bir 
katkı sağladığı söylenebilir. 
İngiltere sahip olduğu bu doğal 
güçleri nedeniyle, Avrupa 
içinde -kendisi de dâhil- hiçbir 
ülkenin mutlak bir güç olmak 
suretiyle kıtaya hâkim olmasına 
müsaade etmedi. II. Dünya Sa-
vaşı sonuna kadar devam ettir-
diği bu misyonunu, zamanın 
verdiği yorgunluk ve maddi 
külfetler nedeniyle, kısmen 
kendi ruhundan var olan 
ABD’ye devretmek zorunda 
kaldı. Akabinde yüzlerce yıldır 
dışarıdan kontrol etmek zo-
runda kaldığı Avrupa’nın oluş-
turduğu birliğin içine girmek 
suretiyle, kendisini de bir kıta 
Avrupa ülkesi olarak tescil et-
tirdi. Uluslararası sistemin yö-
netimsel dönüşümünden 
istifade eden İngiltere, yeniden 
bağımsız bir aktör olarak bu sis-
temde yer almak için Brexit sü-
recini başlattı. Tasarlanmış 
olmasa bile, pandemi sürecinin 
hayata kattığı yeni değerler, İn-
giltere’nin Brexit sürecine gir-
mesinin ne kadar yerinde 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuş oldu. 
 

İNGİLTERE 
 
Askeri müdahale unsurlarının -
caydırıcılık hariç- büyük güçler 
tarafından kullanılmasının arzu 
edilmediği, bu tip müdahalele-
rin bölgesel ülkelere devredil-
diği günümüz uluslararası 
ilişkilerinde, uluslar-
arası ekonomik güç 
temelli akıl oyun-
ları tam da İngil-
tere’nin istediği 
bir düzeni or-
taya çıkardı. 
Bugün 2,4 
milyar insa-
nın yaşadığı, 
devasa bir 
ekonominin 
var olduğu, 
80’den fazla 
kuruluşla des-
teklenen ve 54 ül-
keyi -eyalet ve 
küçük ada devletleri 
dâhil- kapsayan İngiliz Mil-
letler Topluluğu (Commonwe-
alth) İngiltere’nin önderliğinde 
kalkınma, barış ve demokrasi 
adına politika üretmekte. 

Tarihsel hazinesini inzivaya çe-
kildiği dönemlerde bile koru-
mayı başaran İngiltere, yeni 
döneme de kendisinden beklen-
diği üzere sükûnetle uyum sağ-
layacaktır. Bu nedenle İngiltere 
halihazırda uluslararası günde-
min en yoğun olduğu bölge ve 
olaylara ilişkin çok somut ve gi-
dişatı etkileyici müdahalelerde 
bulunmaktan imtina etmekte. 
Bu zamana kadar ABD ile dü-
şünsel anlamda çok ciddi tezat-
lar yaşamayan İngiltere’nin, 
bundan sonraki süreçte de bu 
ilişki düzeyini korumak sure-

tiyle, “akil ülke” konumunu ka-
bullendirme girişimlerine 
devam edeceği aşikârdır. Avru-
pa’nın düzen ve istikrarı için ge-
rektiğinde İngiltere ABD, Rusya 
ve Çin gibi ülkelerle diplomatik 
temaslara girmekten de çekin-
meyecektir. Bu kapsamda, 
AB’den ayrılmış olmakla bir-
likte, birliğin varlığı ve bekası 
için gerekli özverilerde bulun-
maya da devam edecektir. Av-
rupa’nın ortak dış ve güvenlik 
politikalarına destek verecek, 

hatta gerekirse Macron’nun 
talep ettiği üzere, Avrupa Gü-

venlik Konseyi gibi yapılanma-
lara da sıcak bakabilecektir. Zira 
İngiltere her ne kadar bölgesel 
aktörlerin değil küresel aktörle-
rin bir unsuru haline gelse de, 
kıtanın istikrarını bozacak her 
husus artık İngiltere için enerji 
harcayacağı yeni bir meşguliyet 
olacaktır. Sonuçta İngiltere bir 
taraftan birliğin mali ve diplo-
matik yükünden kurtulacak, 
diğer taraftan da savunması za-
yıflayan AB’yi kendine daha 
fazla bağımlı hale getirecektir. 
Yeni misyonu gereği uluslar-
arası sistemde kalkınma, barış 

ve demokrasi için mücadele 
eden İngiltere, sorunları savaşla 
değil diplomasiyle çözmeyi ön-
celikli kılacak yöntemleri kulla-
nacaktır. Hatta bu akil ülke 
sıfatıyla, çatışma ve savaşlarla 
sağlanabilecek büyük kazanım-
ları “beş çayı sohbetlerinde” 
elde edebilecek ve muhatapla-
rını da muhtemelen masaya 
oturan, kendine göre mutedil 
denilebilecek insan ve devletler-
den seçecektir. Elbette ki bu 
stratejinin uygulanmasını ve ka-
bulünü zaman gösterecek. Kıta 
içindeki ülkelerin yakın bir 
zaman önce eşitlerinden biri 

olarak gördüğü İngiltere’nin 
yakın bir gelecekte kendi-

lerine koruyuculuk yap-
masına nasıl ve ne 

kadar müsaade ede-
ceklerini hep bir-
likte göreceğiz. 
Ama şurası açık ki 
İngiltere şu an 
dünyanın en po-
püler kriz merkez-
lerinden olan 

Doğu Akdeniz ve 
geniş Orta Do-

ğu’daki Mısır, İsrail, 
Ürdün, Irak, Arap ülke-

leri, Sudan, Somaliland ve 
Güney Kıbrıs’ta -ki bu ülke 

halihazırda Commonwealth 
üyesidir- diplomatik olarak en 
etkin ülkelerden biridir. Bu iti-
barla, mevcut krizler üzerindeki 
suskunluğu bu coğrafyalardaki 

güçsüzlüğü şeklinde yorumlan-
mamalıdır. 
 

ALMANYA 
 
Ekonomi ve sanayisiyle AB’nin 
motor gücü olan Almanya ise 
tarihten aldığı derslerle, varlık 
ve bekasının tek garantisinin is-
tikrarlı bir Avrupa olduğunun 
farkındadır. Brexit ile birlikte 
AB içindeki sorumluluklarının 
arttığının bilincinde olan Al-
manya, bundan böyle birliğin 
sadece ekonomisini değil aynı 
zamanda hassas diplomatik iliş-

kilerini de üstlenmek zorunda 
kalacak. Bu geçiş döneminde ve 
sonrasında diplomasi masa-
sında İngiltere’nin kendisini yal-
nız bırakmayacağını bilmekle 
birlikte, birlik içindeki mücade-
leleri genel itibarla tek başına 
yönetmeyi de öğrenecektir. Bu 
yeni sorumluluklar, Alman-
ya’ya birliği korumak adına 
ABD ve Rusya arasında yeni 
diplomatik girişimler gerçekleş-
tirmeyi ve AB içindeki bireysel 
çıkışları kontrol etmeyi öğrete-
cektir. Diğer taraftan Kuzey 
Akım-2 doğalgaz hattı, Libya, 
Ege ve Doğu Akdeniz’deki so-
runlarda olabildiğince temkinli 
davranacaktır. Balkanlar ve 
Doğu Avrupa ise hassasiyetle 
yaklaşması gereken bölgelerin 
başında gelecektir. AB’nin yakın 
coğrafyasında cereyan eden so-
runların sıcak bir çatışmaya dö-
nüşmesi birlik içinde en fazla 
Almanya’yı etkiler. Pandemi sü-
reciyle birlikte ekonomi ve siya-
set yönetiminin zorlaştığı bir 
dönemde, sıcak çatışmaya dö-
nüşecek her girişimin maliyetini 
en fazla Almanya ödemek zo-
runda kalacaktır. Bu nedenle, 
statükonun korunması yö-
nünde, gerektiğinde dostlarına 
sükûneti, dostane ilişkiler içinde 
olmadığı ülkelere de itidali tav-
siye edici bir rol üstlenmeyi de 
ihmal etmeyecektir. Alman-
ya’nın Balkanlar ve Doğu Avru-
pa’da ABD ile karşı karşıya 

geldiği dönemde İngiltere’nin 
nasıl bir tutum içinde olacağı 
Almanya için ziyadesiyle 
önemli olacak. ABD’nin Berlin 
büyükelçileri ile bizzat zorladığı 
Almanya, bölgesel politikalarda 
ensesinde bariz bir ABD baskısı 
hissetmeye başladı. ABD’nin bir 
kısım askerlerini Almanya’dan 
çekmesi ve bir kısmına da Po-
lonya’ya konuşlandırması Al-
manya’yı hem savunma 
harcamalarında zorlayacak hem 
de stratejik olarak zayıflatacak-
tır. Netice itibariyle, Almanya 
Brexit sürecinde yoğun ekono-

mik ve diplomatik sorunlarla 
mücadele edecektir. Birliğin 
içinde veya sınırlarında çıkacak 
çatışmalardan mümkün oldu-
ğunca korunmayı tercih edecek 
ve her ne kadar sessiz kalsa da 
İngiltere’nin desteğine ihtiyaç 
duyacaktır. 
 

FRANSA 
 
Köylüler üzerine inşa edilmiş 
bir aristokrasi devleti olan 
Fransa, 1789 ihtilaliyle başlattığı 
dönüşüm sürecini başarıyla ta-
mamlayamamış bir ülke olarak, 
AB’nin üç büyüklerinin en zayıf 
halkasıydı. Tarım destekli eko-
nomisiyle AB içinde yüklendiği 
önemli bir misyonunun olma-
ması Fransa’nın en büyük çık-
mazlarından birisiydi. Brexit 
süreciyle birlikte kartların yeni-
den dağıtılması söz konusu ol-
duğunda, kendisine birlik 
içinde yeni bir tanımlama 
yapma fırsatını yakalayan Fran-
sa’nın içinde bulunduğu bu sa-
bırsızlık, politik çıkışlarında da 
net olarak görülmekte. Yüz 
yılda bir gelen fırsatı kaçırmak 
istemeyen Macron açısından, bu 
normal karşılanması gereken bir 
psikolojidir. Brexit sonrası AB 
içindeki istikrar gerekliliğini 
dikkate almayan Fransa’nın, İn-
giltere’den boşalan görev ve so-
rumlulukların talibi sıfatıyla, 
tarihsel ve güncel bağlarının ol-
madığı bölge ve olaylarda ana 

aktör sıfatıyla ön plana çıkması 
şaşkınlıkla karşılanıyor. Bu çı-
kışları, tarafı olduğu sorunların 
çözümünden ziyade, kendi-
sinde vehmettiği güçten kay-
naklanıyor. Bu durumun 
kendisini birlik içinde ve ulus-
lararası politikada bir üst sevi-
yeye taşıyacağını düşünen 
Macron’un tarihî figürler içinde 
öyküneceği tek şahsiyet belki de 
Napolyon’dur. 
Fransa’nın eski sömürgeci gün-
lerine dönme gayretinden bah-
seden görüşler olsa da, 
halihazırda mevcut ekonomik 
ve siyasi yapısıyla böyle bir du-
rumun gerçekleşmesi bir tarafa, 
AB içinde bir lider olma ihtimali 
dahi teknik ve teorik olarak 
mümkün görünmüyor. Uluslar-
arası camiada kısa dönemde 
“heves alma” şeklinde yorumla-
nıp sessizce seyredilen Mac-
ron’un bu diplomatik 
ataklarının orta vadede bir kar-
şılık bulmayacağı aşikârdır. 
Diplomatik cüretkârlıkları ile 
AB’ye yeni bir dış güvenlik ve 
savunma stratejisi geliştirmeye 
çalışan Macron’un bunu yap-
maya yetecek siyasi ve ekono-
mik gücünün olmaması, 
Fransa’yı suni sorunların tetik-
çisi bir ülke olmaktan öteye taşı-
mayacaktır. 
 

TÜRKİYE 
 
Türkiye’nin ise karşılaştığı böl-
gesel sorunların çözümünde İn-
giltere’yi de masada görmesi 
muhtemeldir. Sorun yaşadığı-
mız ülkelerle bir de “İngiliz 
anahtarını” kullanmak suretiyle 
diplomasi yapıp yapmayacağı-
mızı zaman gösterecek. Al-
manya ise en azından içinde 
bulunduğumuz süreç içinde 
Türkiye’ye daha yakın bir pozis-
yonda olacaktır. Bilhassa Bal-
kanlar ve Doğu Avrupa 
politikalarında uluslararası den-
gelere karşı Almanya ile bölge-
sel işbirlikleri yapabileceğimiz 
aklımızın bir köşesinde bulun-
malıdır. Fransa ise her ülkenin 
ulusal ve uluslararası politikada 
ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve-
rebilen ülke konumundadır. Bu 
açıdan Macron, Türk dış politi-
kasını diri tutan, ancak gereğin-
den fazla ciddiye alınmaması 
gereken bir kişi olarak kabul 
edilmelidir. 
 

NETİCE 
 
Gelecekte varlığını ve statükoyu 
koruma gayretinde, esnek bir 
AB’den bahsedeceğiz. İngiltere 
kurnazca ABD, AB, Rusya ve 
Çin denkleminde uluslararası 
barışa katkı sağlayan, Almanya 
üzerine binen yükü taşımaya ça-
lışan, Fransa ise rol çalmaya uğ-
raşan bir ülke olarak uluslararası 
diplomaside yerlerini alacaklar. 
İngilizler Kraliçe’nin sağlığına 
dua etmeye, Almanlar yeni bir 
Bismarck aramaya, Fransızlar 
ise “çağdaş Napolyon’un” pe-
şinden koşmaya devam edecek 
gibi görünüyor. (AA) 
[“Korsanlıktan Siyasal İslam'a: Ce-
zayir'de Sosyal ve Toplumsal Deği-
şim” ve “Kalanlara Gurbet 
Gidenlere Memleket Rumeli (Make-
donya Türkleri)” kitaplarının yazarı 
olan Ali Maskan çalışmalarını sö-
mürgecilik ve Afrika ile Balkanlar 
alanlarında sürdürmektedir] 
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İngiltere Avrupa’nın düzen ve istikrarı için gerektiğinde ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerle 
diplomatik temaslara girmekten de çekinmeyecektir. Bu kapsamda, AB’den ayrılmış olmakla 

birlikte, birliğin varlığı ve bekası için gerekli özverilerde bulunmaya da devam edecektir

Brexit sonrası  
avrupa ve  
Balkanlar’ın  
diplomatik  
psikanalizi
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BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, Yu-
nanistan Başbakanı 

Kiryakos Mitsotakis ile Doğu 
Akdeniz konusunda telefon 
görüşmesi yaptı. NATO'dan 
yapılan açıklamada, Stolten-
berg'in telefon görüşmesini 
Türk ve Yunan liderlerle dü-
zenli istişareler kapsamında 
yaptığı belirtildi. Açıklamaya 
göre, Jens Stoltenberg, Türkiye 
ile Yunanistan'ın istikşafi gö-

rüşmelere yeniden başlayacak 
olmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, Doğu Ak-
deniz'deki durumun ittifak 
ruhu ve uluslararası hukuk 
içinde çözülmesinin önemine 
işaret etti. Türk ve Yunan as-
keri heyetlerinin NATO'da 
teknik görüşmeler yaptığı ha-
tırlatılan açıklamada, Genel 
Sekreter Stoltenberg'in bu gö-
rüşmelerde ilerleme kaydedil-
diğine yönelik ifadelerine yer 
verildi.  Stoltenberg, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile görüşmüştü. (AA)

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da 9 Tem-
muz'da başlayan hükü-
met karşıtı protestoların 

76. gününde başkent Sofya’nın 
merkezinde toplanan binlerce 
gösterici, Başbakan Boyko Bo-
risov hükümetini istifaya ça-
ğırdı. Bulgaristan’ın ulusal 
bağımsızlığı ilanının 112. yıl 
dönümünün kutlandığı 22 Ey-
lül'ün resmi bayram olması ne-
deniyle yeni medya üzerinden 
organize edilen gösteriye katı-
lım yoğun oldu. Konuşmacılar, 
“mafya ile iş birliği yaptıkları 
gerekçesiyle” Borisov hüküme-
tinin yanı sıra Cumhuriyet Baş-
savcısı İvan Geşev ve 
Parlamento Başkanı Tzveta Ka-
rayançeva’nın istifalarını talep 
etti. Başkent Sofya’nın merke-

zindeki Bağımsızlık Meyda-
nı'nda mitingle başlayan pro-
testoda “İstifa” ve “Mafya” 
sloganları atıldı. Miting sonrası 
düzenlenen yürüyüşte başkent 
merkezinde bazı kavşaklar ge-

çici olarak kuşatılarak trafiğe 
kapatıldı. Parlamentonun eski 
binası önünde bir grup gösteri-
ciyle güvenlik güçleri arasında 
çıkan arbedede 3 polis yara-
landı. Protesto nedeniyle 1000'i 

aşkın polis ve jandarma perso-
neli görevlendirdi. Hükümete 
muhalif olan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev bir kez daha 
protestoculara destek verdi. 
(AA)

Bulgaristan'da 9 Temmuz'da başlayan hükümet karşıtı protestola-
rın 76. gününde başkent Sofya’nın merkezinde toplanan binlerce 

gösterici, Başbakan Boyko Borisov hükümetini istifaya çağırdı

Binlerce kişi 
‘istifa’ istedi

Arnavutlar ve Boşnaklar, Türkiye’nin 
Balkanlardaki stratejik ortaklarıdır. 
Kim derse desin, kim nasıl eleşti-

rirse eleştirsin, farklı düşünenler büyük bir 
hata ve gaflet içindedirler. Bizi onlardan, 
onları bizden ayıranlar, Balkanları parçala-
yıp bizden koparmak istiyorlar. Bugün geli-
nen noktada onlar belki bir veya iki farkla 
önde olabilir. Ancak maç daha bitmedi. 
Belki birçoğunuz fark etmemiş olabilir, 
Balkan Günlüğü gazetemizin logosunun al-
tında anahtar sözcükler vardır: 
 

“600 YILLIK TARİHİN  
AZİZ HATIRASINA’  

 
İşte bu aziz hatıra,  Osmanlıya ve onun 
yakın yoldaşı, askeri, veziri, akrabası, te-
baası, kardeşi olan Arnavut ve Boşnak kar-
deşlerimize ithaf edilmiştir. Ortak tarihi ve 
kültürü, pek çok yerde inanç ve akrabalık 
bağlarımız olan Balkanlar, bizim Avrupa’ya 
açılan komşu kapımızdır. (Balkanlarda ka-
picik ifadesi de kullanılır) Balkanlar, Tür-
kiye için son derece stratejik öneme 
sahiptir. Oldukça uzun bir süre, dile kolay 
600 yıl birlikte yaşadığınız, kimi zaman 
aynı dili konuştuğunuz (Balkanlarda en az 
5 milyon Türkçe bilen insan vardır) aynı 
kıbleye secde ettiğiniz, kız alıp verdiğiniz, 
kanımızı akıttığımız, şehitler verdiğimiz, bir 
Balkan coğrafyası var. Hangi siyasi görüş 
gelirse gelsin Türkiye için vazgeçilmez bir 
sevdadır Balkanlar. Zira Türkiye Cumhuri-
yeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in, İs-
tiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’un, Osmanlıda hizmet vermiş 80 
kadar sadrazamın topraklarıdır Balkanlar. 
Günümüzden örnek vereceksek, Türkiye’yi 
son 19 yıldır yöneten siyasi kurum olan AK 
Parti’nin kurulduğu yerdir Balkanlar. 
(Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Kırklareli Cezaevi’nden çıktıktan 
hemen sonra Makedonya’ya girmiş ve AK 
Parti’nin temelleri orada atılmıştır.)   
Türkiye, bünyesindeki Dışişleri Bakanlığı, 
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif 
Vakfı, Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları, 
TRT, Diyanet, Ekonomi müşavirlikleri, 
Milli Eğitim müşavirlikleri, Türk Silahlı 
kuvvetleri, Anadolu Ajansı gibi kurumlarla, 
özelde ise Bankacılık, ulaştırma, enerji, mü-
teahhitlik hizmetleri veren şirketleri ile son 
dönemde önceki dönemlere kıyasla açık 
pozitif farkla Balkanlara önemli hizmetler 
vermiştir. Bunu kimse inkâr edemez. Başta 
TİKA’nın yaptığı hizmetler hatırı sayılır bo-
yutta olmuştur. Sadece Balkanlar mı, son 
dönemde Afrika’ya da açılım gösterip, bir-
çok yeni Afrika ülkesinde Büyükelçilikler 
açtık. Son dönemde Dünyada en çok Bü-
yükelçiliği olan ilk sekiz ülke içinde olduk. 
Şimdi bütün bunları okuyan muhalif siyasi 
görüşlü arkadaşlarımız beni eleştirmek iste-
yebilirler. Hayır, eleştirmesinler, bütün bu 
yazdıklarımız kesinlikle doğrudur. Ancak 
yazımızın devamında yapıcı öz eleştiri yap-
mazsak haksızlık yapmış oluruz.  
Kuzey Makedonya’yı da ilk tanıyan ülke-
lerden biri Türkiye’dir, Kosova’yı da ilk ta-
nıyan ülkelerden biri Türkiye’dir. Orada 
olduğum ve canlı izlediğim, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın 2012 yılında Birleşmiş 
Milletler ’de yaptığı konuşmada, dünya 
devletlerinden Kosova’yı tanımalarını biz-
zat istemişti. Başka hangi ülke bunu yap-
mıştır? Yine bizzat bulunduğum ve canlı 
izlediğim Kosova Prizren mitinginde, 
Sayın Cumhurbaşkanımız, “Türkiye Ko-
sova’dır, Kosova Türkiye’dir “ diyerek 
bölgeye sahip çıkmıştır.  Askeri, kültürel, 
sağlık konularında Balkanlara en büyük 
desteği veren ülke yine Türkiye’dir. En son, 
pandemi nedeniyle aynı anda beş Balkan 
ülkesine acil sağlık yardımını yaptığımızda 
minnettar olmuşlardı. Özellikle Kosova, 
son dönemde artan salgın nedeniyle tekrar 
acil yardım talebinde bulundu. TİKA, Bal-
kanlarda tarihi eserleri, hastaneleri, kamu 
alanların onarıyor, teknik ve lojistik destek 
veriyor. Yunus emre Enstitüsü kurslar açı-
yor, Maarif vakfı okullar açıyor. YTB, 
bursla veriyor. Kosova’da ve Makedon-
ya’da havalimanlarını Türkiye kurup işleti-
yor. Peki, ama Türkiye madem bu kadar 
güçlü ve etkin, o halde Balkanlarda neden 
bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor? Hain 
terör örgütü FETO’nun en güçlü olduğu 
yerler (Arnavutluk, Kosova, Makedonya) 
Balkanlar değil mi? Bu terör örgütü FETO, 
dünyada herkes için  en saygın yer kabul 
edilen Milletin temsil edildiği meclisi bom-
baladı, 250 sivil vatandaşımızı şehit etti, ül-
kemizin millet tarafından seçilmiş 
yönetimini ve sistemini değiştirmeye çalıştı. 
Bu durum Balkan ülkelerinde bilinmiyor 
mu? Gayet iyi biliniyor. Ama Arnavut-
luk’ta, Kosova’da ve Makedonya’da FETO 
okulları hala açık. FETO’cular buralarda 
elini kolun sallayarak geziyorlar. Münferit 
birer olay olsa da Kosova’da Türk bayrak-
ları yakıldı. Karadağ’da camilere saldırıldı. 
Diğer yandan Kosova’yı da iyi tanımak 
gerek. Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman 
olabilir ancak bakış açıları farklılık arz ede-
bilir Kosovalılar, ABD’yi kendilerini Sırp-
ların zulmünden kurtaran birer kahraman 
gibi görüyorlar. ABD’yi öyle seviyorlar ki 
resmi daireler de bile Kosova bayrağının 
yanında bir ABD bayrağı bulunuyor. En 
önemli bulvarlarına Bill Clinton ismini ver-
mişler. Diğer yandan birçok resmi alanda 
kendileri Hıristiyan olan Arnavut kökenli 
Teresa Anne (Nona Teresa) resimleri var. 
Kosova’daki eczaneler ’de Türkiye’deki 
gibi Hilal değil maalesef Haç işareti var. 
Kosova’da nüfusunun yüzde 98’i Müslü-
man olmasına ve  sayıları 5-10 bini geçme-

yen Hıristiyan nüfusa rağmen başkent Priş-
tine ’nin göbeğinde  dev bir katedral ya-
pıldı. Pazar günü kaç kişi ayine gidiyor 
merak ediyorum. Ancak bu katedralin kar-
şısına yapılmak istenen Cami’ye Belediye 
tarafından bir türlü izin verilmiyor. Hayır 
bunlara değil biz önce kendimize kızmamız 
gerekiyor. Türkiye, TİKA’sı, Yunus Emre 
Enstitüsü, Maarif vakfı, TRT’si, Anadolu 
ajansı, Diyaneti, Dışişleri, Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı, STK’ları, özel sektör yatırımcı-
ları top yekûn Kosova’da, Makedonya’da, 
Arnavutluk’ta, Balkanlarda… Bir eksik mi 
var?  Birçok kişiye ve İlgililere bu soruyu 
sorduk, evet bir takım eksikler var diyorlar. 
Kimisi bütçe, kimisi liyakat, kimisi dava 
eksikliği, kimisi bilgi eksikliği, kimisi zam-
anlama, kimisi koordinasyon eksikliği 
diyor. Herkesin bir nedeni ve bahanesi var-
mış. Buradan bazı taraflara seslenmek isti-
yorum. Rumeli’yi reddetmek ve Osmanlıya 
düşmanlık yapmak ne Kosova’nın ne de 
Arnavutların yararınadır. Ortak düşmanları-
mızı dost edinerek, din ve kan kardeşleri-
mizi karşımıza almayalım. Arnavutlarla 
Türkler arasında nifak tohumları ekmek is-
teyen bazı tehlikeli ajanlar var. Samimi Ar-
navut kardeşlerimize şu tarihi anekdotu 
anlatmak istiyorum. 1910’da Arnavutluk 
‘ta çıkan ayaklanmayı bastırmakla görev-
lendirilen Kosova Kolordusunun kurmay 
başkanı ve 1912’de Kosova Kuvay-ı Umu-
miye Kurmay Başkanlığı yapan  Mareşal 
Fevzi Çakmak, Osmanlıya baş kaldıran Ar-
navutlara şöyle seslenir: 
“ Siz kara bir kömür idiniz, Osmanlı ile ateş 
aldınız ve böylece, ısı verdiniz, ışık oldu-
nuz. Şimdi Osmanlıyı bırakırsanız tekrar 
kömür haline dönersiniz.”  Nitekim Arna-
vutlar, Osmanlı döneminde en önemli yer-
lere geldiler, tabiri caizse ısı verdiler, ışık 
saçtılar. Unutmamak ve tarihten ders almak 
gerekiyor. 93 Harbiyle Rusya karşısında 
Osmanlı’nın uğradığı ağır mağlubiyetler bir 
kısım Arnavutlar arasında “Arnavutların 
hali ne olacak?” endişesi yaratmıştı.  Arna-
vut milliyetçiliği başlangıçta Osmanlı idare-
sine karşı değildi. Ancak Osmanlı’nın 
Balkanlardaki günlerinin sayılı olduğu al-
gısı güçlenince Arnavut milliyetçiliğinin et-
kinliği arttı. Yarın da benzer şeyleri 
yaşamayalım. 1911 yılarıydı. Balkan Hristi-
yan devletlerin baskıcı zulüm rejimleri Ar-
navut zihninde aldatılmış oldukları 
kanaatini pekiştirdi. Osmanlı padişahı Sul-
tan Reşat’ın Müslümanları cihad-ı ekbere 
çağrısı tam da bu döneme denk geldi. Yay-
gın olarak bilinenin aksine bu davet Rume-
li’de sıcak bir ilgiyle karşılık buldu. Ezici 
çoğunluğu Arnavutlardan olmak üzere 50 
bin ’in üzerinde gönüllü Osmanlı ordusu 
saflarında yer aldılar. Müslüman gönüllüler 
Makedonya, Romanya ve Galiçya cephele-
riyle daha büyük sayıda İstanbul üzerinden 
sevk edilerek Irak, Filistin ve Kafkas cep-
helerinde harp ettiler. Bu gönüllülerin paralı 
askerler olmadığı, muntazam iaşe ve teçhiz 
dahi edilemeyen kendileri için bir talebi ol-
mayan fedakâr kitleler olduğu açıktı. Görü-
lüyor ki bugün Filistin’e tepki veren 
Arnavutların dedeleri Filistin’de savaşmış, 
şehit olmuşlar. Kosovalılar, Türkiye’yi ve 
Türkleri seveler. Kosova2da yapılan bir an-
kette,  ikinci bir vatan olarak hangi ülkede 
yaşamak istedikleri sorusuna % 47,1 ora-
nıyla Türkiye cevabını vermişlerdir. Türki-
ye’nin Balkan politikası sorgulandığında 
fikriniz ne olur acaba? Bu soruya nasıl 
cevap verirdiniz? Balkanlar için şunları 
yapmak lazım değimiz öneriler acaba bun-
lar mıdır? Balkanlarda doğru siyasetçiler 
seçilmesi,  Milliyetçilik hastalığının hangi 
milletten olursa olsun terk edilmesi, Tarih-
ten ders alınması, Balkanlarda Arnavutların 
ve Boşnakların stratejik ortak olarak kulla-
nılması, Balkanlarda kullanılan Türkçenin 
bir avantaj olarak değerlendirilmesi, Ortak 
İslami değerlerin ve Ortak akrabalıkların 
kullanılması, Türkiye’deki Arnavut ve Boş-
nak kökenli kişilerin değerlendirilmesi, 
TRT Balkan TV’nin bir an önce  açılması, 
Türkiye’nin Balkanlardaki kamu diploma-
sisinin doğru ve liyakatli insanlarca yerine 
getirilmesi, Türkiye’de doğru insanlarla 
Balkan strateji enstitüleri ve Düşünce kuru-
luşları oluşturulması, Balkan Dilleri için 
kurslar açılması ve teşvik edilmesi, Balkan-
Rumeli STK’ları ile istişareler yapılması… 
Hepsinin başında insan faktörü en önemli-
sidir.  Balkanlara görevli giden herkesin, 
maaşım ne kadar, arabam olacak mı soru-
ları yerine elimdeki imkânla nasıl yardımcı 
olurumu sorması, hizmet şuuruyla orada 
bulunması, bir davasının olması, Balkanları 
çok iyi tanıması, liyakatli olması, bulun-
duğu Balkan ülkesinin dilini bilmesi, Bal-
kanların sosyal yapısını tanıması gerekiyor. 
Sadece Türkiye’den oralara giden görevli-
ler değil, orada seçilen siyasetçiler de çok 
önemli. Doğru insan, doğru çözümdür. 
Yoksa korkarım Balkanlar’dan çok daha 
üzücü haberler alacağız. Geçen bir arkadaş 
söyledi de inanmak istemedim. Bugün 
Kudüs olayına kızıyoruz ama bir süre sonra 
önce Arnavutluk daha sonra da Kosova, 
sözde Ermeni tasarısını tanıyabilir, hazırlıklı 
olun, dedi. Bu da olur mu? Kim bilir, olur 
mu olur? Gerekenler acilen yapılmaz ise bu 
kardeş dediğimiz ülkeler inşallah can düş-
manı olmasınlar. Arnavutluk ve Kosova 
alarm veriyor, aman dikkat. Daha şimdiden 
Türk bayraklarının yakılması, camilere sal-
dırılması hayra alamet değil. Provokasyon-
lar giderek artıyor.  Balkan insanı inatçı, 
milliyetçi ani tepki veren insanlardan oluşu-
yor. Ani dolduruşlar cahillikle birleşirse çok 
çirkin olaylar yaşanır maazallah.  
Allah korusun. 

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

İZMİR MEKTUBU
TÜRKİYE’NİN  

BALKANLAR’DAKİ 
 SON DURUMU

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Karadağ'da Meclis Başkanı Becic oldu
PODGORİTSA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ'da 30 Ağustos'ta 
yapılan genel seçimin 
ardından ilk kez gerçek-

leştirilen Meclis oturumunda, 
Demokratik Karadağ'ın Genel 
Başkanı Aleksa Becic oy çoklu-
ğuyla Meclis Başkanlığına se-
çildi. Üç muhalefet ittifakının 
ortak adayı olan Becic, 81 san-
dalyeli Meclisteki 45 milletve-
kilinin desteğini alarak 
Karadağ'ın yeni Meclis Başkanı 
oldu. Becic, yaptığı konuş-
mada, bu göreve seçilmekten 
dolayı gururlu olduğunu ifade 

ederek, "Meclis, suyun ısındığı 
bir yer olmamalı. Meclis, Kara-
dağ'ın temeli ve çatısıdır. 
Kavga ve saygısızlık, diyalog 
ve hoşgörünün yerine geçme-
meli." dedi. Oturumda ayrıca, 

Sırbistan'a yakınlığıyla bilinen 
Demokrat Cephe (DF) öncülü-
ğündeki "Karadağ'ın Geleceği 
İçin" ittifakının lideri Zdravko 
Krivokapic'in de yeni hükü-
meti kurmakla görevlendiril-

mesi teklif edildi. Ülkedeki 
seçim sonuçlarına göre, Batı 
yanlısı Sosyalistlerin Demokra-
tik Partisi (DPS) öncülüğün-
deki "Karadağ İçin Kararlı" 
ittifakı 30 milletvekili çıkarır-
ken, Sırp kilisesine ve Sırbis-
tan'a yakınlığıyla bilinen 
"Karadağ'ın Geleceği İçin" itti-
fakı 27, "Bizim Ulusumuz Ba-
rıştır" ittifakı 10, "Siyahtan 
Beyaza" ittifakı 4,  Sosyal De-
mokratlar (SD) 3, Boşnak Par-
tisi (BS) 3, Sosyal Demokrat 
Parti (SDP) 2, "Oy Birliği" itti-
fakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı 
ise 1 sandalye elde etmişti. 
(AA)

STOLTENBERG, YUNANİSTAN  
BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Richard Grenel Sırbistan’da
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ABD'nin Kosova-Sır-
bistan müzakerele-
rinden sorumlu 

özel temsilcisi Grenell, Sır-
bistan'da. ABD Başkanı 
Trump'un Kosova ve  Sır-
bistan müzakerelerinden 
sorumlu özel temsilcisi 
Richard Grenell, Sırbis-

tan'ın başkenti Belg-
rad'daki temasları kapsa-
mında,  Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic ile ortak basın 
toplantısı düzenledi. (AA)

Kuzey Makedonya’da 
Türk Bakan yardımcısı
ÜSKÜP-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

K.Makedonya’da faaliyette olan 
Türk partilerinden Türk De-
mokratik Partisi (TDP)  Genel 

Sekreteri Enver Hüseyin, Kuzey Ma-
kedonya Meclisi'nin 13. oturumunda 
"Çalışma ve Sosyal 
Politikalar" Bakan Ve-
kili görevine seçildi. 
Daha önce bu görevi 
Gönül Bayraktar yü-
rütüyordu. K.Make-
donya’da önceki 
dönemlerde Türkler, 
bir bakanlıkla temsil 
ediliyordu. (AA)
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın başkenti Prişti-
ne'de yaşayan 84 yaşın-
daki flüt ustası Şakir Hoti, 

hayatını flütlere ve yeni flüt tür-
leri keşfetmeye adadı. Aslen Priz-
ren şehrinden olan, ancak 1967 
yılından beri Priştine'de yaşayan 
Hoti, babasından kendisine miras 
kalan bu mesleğini büyük bir ti-
tizlikle sürdürüyor. Nadir duyu-
lan melodilerin yükseldiği 5 
metrekarelik atölyesinde uzun 
yıllardır flüt yapan Hoti, çocuk-
luğundan beri kendisinde bir 
tutku olan bu işi hayatının mer-
kezinde tutuyor. Priştine Rad-
yosu bünyesindeki halk 
orkestrasında çalışan ve 1996 yı-
lında emekli olan Hoti, Koso-
va'daki savaşın (1998-1999) 
ardından babasından öğrendiği 
flüt yapımını devam ettirdi. Ho-
ti'nin ahşap oyma makineleri ve 
türlü araç gereçlerle dolu küçük 
atölyesinde, bugün 1500'ün üze-
rinde farklı flüt türleri bulunu-

yor. Tavuk ve deve kuşu yumur-
tası, ceviz ve Hindistan cevizi ka-
buğu, deniz kabukları gibi birçok 
nesneden melodiler çıkarmayı 
başaran Hoti, zamanının çoğunu 
yeni seslerin keşfine harcıyor. 
Hoti, hayatının sonuna kadar sü-
rekli müzik aletleriyle uğraşmak 
istediğini söyledi. Yaptığı nere-
deyse her enstrümanın melodik 

ve fiziksel özellikleri hakkında 
notlar tuttuğunu anlatan Hoti, 
"Aletlerin işlenmesi sırasında tı-
nısı üzerine araştırmalar yapıyo-
rum. Hangi ahşap hangi sesi 
veriyor ona bakıyorum." diye ko-
nuştu. Atölyesinde 1500'ün üze-
rinde enstrüman bulunan Hoti, 
aralarından birini ise diğerlerin-
den ayrı tutuyor. (AA)

SARAYBOSNA 
ALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye, İsviçre ve Bosna 
Hersek'ten 4 anne tarafın-
dan kurulan For 

Children Smile Uluslar-
arası Çocuk Derneği, iç sa-
vaşta uzuvlarını kaybe-
den, öksüz ve yetim kalan-
lar ile engelliler öncelikli 
olmak üzere 100 bin Suri-
yeli çocuğa şefkat eli uzat-
tı. Tüm gönüllü ve dernek 
çalışanlarının annelerden 
oluştuğu İsviçre merkezli 
dernek, savaş mağduru 

çocukların yüzünü bir nebze ol-
sun güldürebilmek için bu yıl 
içinde Hatay ve Suriye'de gıda, 
oyuncak, eğitim seti, kırtasiye, kı-
yafet yardımı yaparak 100 bin ço-
cuğun yüzünü güldürdü. İç savaş 

mağduru çocukların eğitimini de 
önemseyen dernek bu yıl içinde 
Suriye'nin İdlib kırsalındaki Atme 
kampında 615 yetim çocuğun ya-
rarlanacağı okul yaptırdı. Ekip, 
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 

İnsani Yardım Vakfı'nın 
Reyhanlı ilçesinde bulunan 
fizik tedavi merkezini ziya-
ret ederek buradaki çocuk-
larla yakından ilgilendi. Su-
riyeli savaş mağduru uzun-
larını kaybetmiş çocuklara 
oyuncak, çikolata ve nakdi 
yardımda bulunan yardım 
görevlileri, çocuklarla bir 
süre sohbet etti.- (AA)

Kosova'da "Yenilikçi 
Türk Hareket Partisi" 
PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Kosova'da, Yenilikçi 
Türk Hareket Partisi (YTHP) 
adıyla yeni bir siyasi parti ku-

ruldu. Prizren şehrinde gerçekleştirilen 
Kurucu Genel Kurulda, partinin genel 
başkanlığa oy birliğiyle Ertan Simitçi se-
çilirken, genel başkan yardımcıları Gök-
şen Uysal Curci ile Onur Canhas oldu. 
Partinin Başkanlık Kurulundan yapılan 
yazılı açıklamada, yasal işlemlerin ta-
mamlanmasının ardından partinin Ko-
sova siyaset sahnesinde yerini alacağı 
belirtildi. Açıklamada, "Genç, kaliteli, 
nitelikli ve deneyimli kadroları ile ülke-
nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı 
sağlayacak, Kosova Türk toplumunun 
istikbali için politikalar üretecek ve ge-
liştirecek, ülke siyasetini doğru okuya-
cak ve toplumumuzun değerlerine 
sahip çıkacak Yenilikçi Hareket, bugün-
den itibaren siyasi çalışmalarına başla-
mıştır" ifadelerine yer verildi. Yeni 
oluşumun tek amacının, tüm ülkeye ve 
kamuoyuna örnek, Türk toplumuna 
layık bir siyasi parti olma yolunda iler-
leyerek seçmenlerinin iradesini san-
dıkta yeniden canlandırmak ve 
temsiliyetlerini her alanda artırmak ola-
cağı aktarılan açıklamada, şunlar kay-
dedildi: "Toplumda ayrımcılığa ve 
bölünmeye asla izin vermeyeceğiz. Bu 
sebeple, önceliğimiz milli iradeye saygı 
duyulması ve bu doğrultuda siyasi ça-
lışmalarımızın yürütülmesidir. Halkı-
mıza ve seçmenimize kavuşmanın 
heyecanı ile Kosova siyasetinde yeni bir 
dönemin başlaması için ilk adımı atıyo-
ruz." YTHP, Kosova Demokratik Türk 
Partisinin (KDTP) ardından ülkedeki 
ikinci Türk partisi oldu. (AA)

Kosova Kurtuluş Ordusu  
gazileri gözaltına alındı
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Kurtuluş Ordusu 
(UÇK) üst düzey komu-
tanı Salih Mustafa'yı ve 

Savaş Gazileri Örgütü Başkanı 
Hysni Gucati, Lahey Özel Yet-
kili Savcılığı kararıyla Eulex 
polisi tarafından gözaltına 
alındı. Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) üst düzey komu-
tanı Salih Mustafa'yı ve Savaş 
Gazileri Örgütü Başkanı Hysni 
Gucati, Lahey Özel Yetkili Sav-
cılığı kararıyla Eulex polisi ta-
rafından gözaltına alındı. 
Komutan Mustafa'nın gözal-
tına alınması Kosova Uzman 
Dairesi tarafından yapılan 

açıklamayla teyit edildi. Salih 
Mustafa'nın gözaltı gerekçesi 
olarak 'savaş suçu' işlediği be-
lirtildi. Daha sonra Kosova 
Kurtuluş Ordusu Savaş Gazi-
leri Örgütü Başkanı Hysni Gu-
cati Avrupa Birliği'nin (AB) 
Kosova'daki Hukuk Misyonu 
Eulex polisleri tarafından göz-
altına alındı. Mustafa ve Guca-
ti'nin gözaltına alınması, 
vatandaşlar tarafından pro-
testo edildi. Gözaltı sırasında 
Kosova polisi yoğun güvenlik 
önlemleri aldı. Kosova'da 1998 
ila 1999 yılları arasında Kosova 
Kurtuluş Ordusu, Kosova'nın 
kurtuluşu için Sırp askerlerine 
karşı büyük bir direniş sağla-
mıştı.  (AA)

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üst düzey komutanı Salih Musta-
fa'yı ve Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Hysni Gucati, Lahey Özel 
Yetkili Savcılığı kararıyla Eulex polisi tarafından gözaltına alındı

Savaş mağduru çocuklara şefkat eli
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın ABD Baş-
kanı Donald Trump'a 
Sırbistan ile ekonomik 

normalleşme anlaşmasının 
imzalanmasına verdiği des-
tek nedeni ile "Özgürlük Ni-
şanı" vereceği iddia edildi. 
Kosova'nın ABD Başkanı Do-
nald Trump'a Sırbistan ile 

ekonomik normalleşme an-
laşmasının imzalanmasına 
verdiği destek nedeni ile "Öz-
gürlük Nişanı" vereceği iddia 
edildi. www.haberler.com’a 
göre; ABD Başkanı Donald 
Trump 4 Eylül'de Beyaz Sa-
ray'da Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic ile 
Kosova Başbakanı Avdullah 
Hoti'ye ağırlayarak, iki ülke 
arasında ekonomik normal-

leşme anlaşmasının imzalan-
masına destek vermişti. ABD 
basınında yer alan haberlere 
göre, anlaşmanın ardından 
Kosova Cumhurbaşkanı 
Haşim Thaçi'nin Başkan 
Trump'a mektup gönderdiği 
ve anlaşmadaki yardımların-
dan dolayı "Özgürlük Nişanı" 
vereceği iddia edildi. Tha-
ci'nin Trump'a yazdığı mek-
tupta, anlaşmadaki kişisel 

katkılarından dolayı Trump'a 
minnettarlığını dile getirdiği 
ve Trump'ı Kosova'ya davet 
ettiği öne sürüldü. Öte yan-
dan ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Robert O'Brien ve 
ABD'nin Kosova-Sırbistan 
görüşmelerindeki elçisi Ric-
hard Grenell'inde anlaşmaya 
yaptıkları katkılarından 
ötürü "Sivil Liyakat Madal-
yası" alacak.

Flütlerin eFendisi 
Priştineli şakir Hoti 



ATİNA 
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Yunanistan Başbakanı Kir-
yakos Mitsotakis, Tür-
kiye ile Doğu 

Akdeniz'de yaşanan gerilime 
ilişkin, "diplomasiye şans veril-
mesi" çağrısında bulundu. Mit-
sotakis, yeni tip korona virüs 
salgını nedeniyle bu yıl internet 
üzerinden yapılan Birleşmiş 
Milletler (BM) 75. Genel Kuru-
luna video mesaj ile hitap etti. 
Geçen yılki Genel Kurul’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a dostluk ve iş birliği 
elini uzatmaya özen gösterdi-
ğini belirten Mitsotakis, "Avru-
pa'da Türkiye için bir köprü 
kurucu olarak hareket etme is-
teğimden bile bahsetmiştim." 
ifadesini kullandı. Mitsotakis, 
Türkiye'nin "buna rağmen böl-

gede gerilimi tırmandırdığı" id-
diasında bulunarak, "Tansiyo-
nun sürekli yükselmeye devam 
edemeyeceğini herkes anlıyor. 
Yakın komşular arasında ortak-
lığın mümkün olmadığına 
inanmayı reddediyorum." dedi. 
İsrail ile Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE) arasında yapılan nor-
malleşme anlaşmasının, şüphe 
ve düşmanlıkların yerini iş bir-
liği ve karşılıklı anlayışa bıraka-
bileceğinin kanıtı olduğunu 
dile getiren Mitsotakis, "Öy-
leyse buluşalım, konuşalım ve 
karşılıklı kabul edilebilir bir 
çözüm arayalım. Diplomasiye 
bir şans verelim. Sonuçta, hala 
anlaşamıyorsak, Lahey'deki 
Uluslararası Adalet Divanının 
bilgeliğine güvenmeliyiz." diye 
konuştu. Mitsotakis, iki taraf 
arasında iki gün önce duyuru-
lan istikşafi görüşmelerin başla-

ması kararının, "doğru yönde 
atılmış bir adım olduğunu" be-
lirterek, "Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, BM'nin gerçekten bir 
umut ışığı ve küresel iş birliği-
nin kalesi olduğuna inanıyorsa, 

onu bu değerlere uygun hare-
ket etmeye çağırıyorum." ifade-
sini kullandı. (AA)
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Ahmet GÖKSAN

"Rum liderliğine göre 'Kubrıslılar olarak 
ada birdir,halk birdir ve bu Kıbrıslıların 
arasında işgalciye (!) dayanan,ondan güç 
alan bir Türk azınlığı vardır...Bu etnik 
gruba bazı imtiyazlar,bazı haklar vermeye 
hazırdırlar fakat asla!...'Dünyayı gezerek 
yaydıkları dava Megali İdea literatüründe 
Büyük Ada (Megali Lisi) diye bilinen bu 
adayı Kıbrıs Elenlerinin adası yapmak 
içindir".1983 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon re-
zervleri var olduğu sürece bu ko-
nuyu konuşmaya devam edeceğiz. 

Ne zamana dek diye sorulacak olur ise bu 
rezervin adil paylaşımı sağlanana dek sü-
recektir. Öyle bir noktaya gelindi ki Kıbrıs 
Adasının üzerinden uçakla geçenler bile 
rezerv için hak iddialarında bulunuyorlar. 
Bu yönlü bir sıkıntının aşılabilmesi için 
karşımızdaki unsurun kendisini adanın tek 
egemeni olarak görmemesi gerekiyor. Bu 
nedenle de arkalarına aldıklarını zannettik-
leri Fansa gibi bazı dostları ile bölgeyi ateş 
çemberinin içine atmaktan geri durmaya-
caklarını söylemek olasıdır. 
     Yakın döneme kadar mahallerinden ge-
çerken bile ellerine sopa aldıkları bazı ül-
kelerle aniden can ciğer kuzu sarması 
konumuna geçerek anlaşma imzalamaya 
başladılar. Bunu yapmaktaki amaçları böl-
gedeki tek oyun kurucunun kendileri oldu-
ğunun mesajını vermektir. Akdeniz'e en 
uzun kıyısı olan Türkiye'yi de görmezden 
gelmeyi marifet olarak görüyorlar. Türki-
ye'nin haklı çıkışı sonrasında bir yanlarının 
açıkta kaldığı gerçeği ile amaçlarına şim-
dilik ulaşamayacaklarını anlamış oldukla-
rını ummak istiyoruz. 
     AB'ni arkalarına aldıkları için Yunanis-
tan'la birlikte saldırıyorlar. Sürgit ettikleri 
saldırıları sonrasında da beklediklerini bu-
lamadıkları için Amerikan Exxon Mobil 
şirketine ayrıcalık tanıyarak adı geçen ül-
kenin desteğini almaya çalışırken yıllardır 
uygulanan silah ambargosunun da önü-
müzdeki 2021 yılında kaldırılacağının 
müjdesini aldılar. Bu arada bayram seyran 
olmadığı halde Rusya ile Amerikan Dışiş-
leri Bakanları kısa aralıklarla adanın güne-
yindeki yönetimi ziyaret ettiler. 
     Neler yapılırsa yapılsın bölge barışı için 
tarafların diplomatik kanallara itibar etme-
leri barışın birincil koşulu olarak karşı-
mızda duruyor. Güneydekiler de şu anda 
yakın ilişkide olduklarını zannettikleri ül-
kelerin kendileri adına savaşa veya çatış-
maya gireceklerini 
beklemesinler.Dünyanın bütün ülkeleri ko-
rona virüs salgını ile mücadeleye devam 
ederken boşuna heveslenmesinler. 
     Amerika'da 3 Kasım 2020 tarihinde ya-
pılacak olan başkanlık seçimine sayılı gün-
ler kala tartışmalar boyut değiştiriyor. 
Doğal olarak sonuca ilişkin olarak yapılan 
öngörüler bile gündem oluyor.Buna karşın 
Bay Trump seçimi kazanamadığı noktada 
sonucu tanımayacağını peşinen duyuru-
yor.Karşısında yer alan Bay Biden da ça-
lışmalarına sürgit ediyor.Olası oy 
çalmalarından da söz ediliyor olması köfte 
yiyen iki görme özürlüyü anımsatıyor.Bi-
risi karşısındaki arkadaşına köfteleri niye 
ikişer ikişer yediğini sorunca karşısındaki 
de ona nereden biliyorsun deyince ken-
dimden biliyorum yanıtını veriyordu. 
     Trump'ın seçimi kazanamadığı noktada 
şu anda eyaletlerde başlayan yer yer çatış-
maya varan olayların artabileceği belirtili-
yor. Şu anda çatışmaların yaşandığı 
eyaletlerin yöneticileri Demokrat Parti-
li’dir. Buna bir de siyah yaşamı önemlidir 
hareketinin yönlendirdiği bilinen ırkçı ey-
lemler de eklenmiştir. Ana yapının bu 
olayları kısmen de olsa hafife alması bazı 
eyaletlerin ana yapıdan ayrılabileceğini 
düşündürüyor.Irkçı olayların dünya ölçe-
ğinde de yaygınlaşma olasılığını faşizmin 
ayak sesleri olarak da okumak gerektiğini 
kaydetmek istiyoruz. 
     11 Ekim 2020 tarihinde adada yapıla-
cak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çalış-
malarını dikkatle izlemeye çalışırken 
söylemlerin bugüne değin söylenenlerin 
ötesine geçemediğini gözlemliyoruz. Ülke-
ler yeniden yapılandırılırken bizlerin de ta-
nınmamış olmanın ezikliğinden 
kurtulmamız gerektiğinin altını kalın çizgi-
lerle çiziyoruz. Güzel günlere ulaşabilme-
mizin yolunun üzerimize çöken bu 
eziklikten kurtulmamızla olanaklı olacağı-
nın bilincinde olmamızdan geçtiğini bir 
kez daha yinelemek istiyoruz. 
     Güzel günlere ulaşabilmek için armu-
dun çöpü üzümün sapı demeden hep bir-
likte el ele vererek hareket etmemiz 
gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.trSırbistan Türkiye ile dostane  
ilişkilerini geliştirmek istiyor
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Türki-
ye'nin bölgede önemli bir 

etkiye sahip olduğunu vurgu-
layarak, "(Türkiye ile) En iyi 
düzeydeki dostane ilişkileri-
mizi korumak ve gelecekte 
daha da geliştirmek istiyoruz." 
dedi 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da 
görüşen Vucic, Sırp medyasına 
görüşme hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu. 
Görüşmede Sırbistan'daki oto-
yol projeleri, yeni yatırım alan-
ları ve siyasi konuları ele 
aldıklarını aktaran Vucic, ay-
rıca Türkiye-Sırbistan-Bosna 
Hersek üçlü zirve toplantıları 
ile Sırbistan'da inşa edilmesi 
planlanan ortak sanayi bölgesi 
hakkında da fikir alışverişinde 
bulunduklarını dile getirdi. 
Sırbistan ile Kosova arasındaki 
diyalog sürecini de görüştükle-

rini söyleyen Vucic, "Sayın Er-
doğan'ın bu mesele hakkındaki 

tutumunu dinledim ve ben de 
tutumumuzu kendisine anlat-

tım. Kendisi Sırbistan'a karşı 
saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini 

kullandı. 
Vucic, Sırbistan'a saygı duyan 
herkese aynı çerçevede karşılık 
verdiklerini belirterek, Türkiye 
ile hiçbir konuda fikir ayrılığı 
yaşamak istemediklerini vur-
guladı. 
İki ülke arasında mükemmel 
bir iletişim olduğunun altını 
çizen Vucic, "Bu bizim açımız-
dan çok önemli, zira Türkiye en 
önemli bölgesel güçlerden biri 
olmasının yanı sıra dünya ça-
pında da her geçen gün daha 
önemli bir konuma gelen bir 
güç." şeklinde konuştu. 
Vucic, Türkiye'nin coğrafi, eko-
nomik, kültürel ve diğer potan-
siyelinin çok büyük olduğunu 
kaydederek, Türkiye ile iyi iliş-
kilerin Sırbistan için önemine 
işaret etti. 
Türkiye'nin bölgede önemli bir 
etkiye sahip olduğunu kayde-
den Sırp lider, "(Türkiye ile) En 
iyi düzeydeki dostane ilişkileri-
mizi korumak ve gelecekte 
daha da geliştirmek istiyoruz." 
ifadelerini kullandı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Sırp lider Aleksan-
dar Vucic, Türkiye ile ilişkilerini gelecekte daha da geliştirmek istediklerini söyledi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da 
Türk girişimciler ta-

rafından 2004 yılında ku-
rulan Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi 
(IUS), 12'nci dönem me-
zunlarını verdi. Yeni tip 
korona virüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle kısıtlı ka-
tılımla gerçekleşen tö-
rende, bu yıl mezun olan 
170 lisans, 16 yüksek lisans 
ve 3 doktora öğrencisin-
den 70'ine diplomaları tak-
dim edildi. Saraybosna 
Eğitim ve Öğretimi Geliş-
tirme Vakfı (SEDEF) Baş-
kanı Hasan Topaloğlu, 
törende yaptığı konuş-
mada, öğrencilerin zor bir 
dönemde mezun oldukla-
rını vurgulayarak, "Bu, ge-
lecekte zorluklarla 
mücadele etmeyi öğren-
meniz açısından iyi bir fır-
sat." dedi. Mezunlara 
başarılar dileyen Topa-
loğlu, salgın döneminde 
görevlerini özveriyle 
yapan öğretim görevlile-
rini de tebrik etti. IUS Rek-

törü Prof. Dr. Ahmet Yıl-
dırım da eğitimini tamam-
layan öğrencileri 
kutlayarak, mezuniyet tö-
reninin bu yıl salgın nede-
niyle öğrencilerin tamamı 
ile misafirler olmadan 
gerçekleşmesinden 
üzüntü duydukla-
rını söyledi.Salgı-
nın, insanlara, 
dünyadaki en 
önemli şeyin sağ-
lık, aile ve insanın 
sevdikleri olduğunu 
öğrettiğini kaydeden 

Yıldırım, "Hepimiz bu 
yeni dünyaya, yeni sis-
teme ayak uydurmalıyız. 
Sizler de edindiğiniz bilgi-

lerle bu yeni dünya ve 
yeni sisteme katkı sağla-
malısınız." ifadelerini kul-
landı. Yıldırım, 
mezunların, IUS'un gu-
ruru olduğunu sözlerine 

ekledi. Okul birincisi 
Amar Karadjuz ise 

"IUS'un bir par-
çası olmak gurur 
vericiydi. Eğitim 
hayatımda bana 
destek olan her-

kese teşekkür edi-
yorum." diye 

konuştu. (AA)

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi  
12'nci dönem mezunlarını verdi…

Dıraç’ta deprem  
artığı bina yıkıldı

Yunan Başbakanı’ndan 
‘Şans verelim’ açıklaması

DIRAÇ/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bölge Koruma Milli Müfettişliği 
(IKMT) tarafından, Arnavutluk'un 
Dıraç kentinde 26 Kasım 2019 tari-

hinde meydana gelen depremde ağır 
hasar alan ve yaşanamaz ilan edilen 12 
katlık bina patlayıcıyla yıkıldı. 
www.haberler.com’a göre; Bölge Ko-
ruma Milli Müfettişliği (IKMT) tarafın-
dan, Arnavutluk'un Dıraç kentinde 26 
Kasım 2019 tarihinde meydana gelen 
depremde ağır hasar alan ve yaşanamaz 
ilan edilen 12 katlık bina patlayıcıyla yı-
kıldı. Şu ana kadar IKMT tarafından Dı-
raç'ta hasar görmüş ve yaşanamaz 
durumda olan onlarca bina yıkıldı.

GELECEĞİN 
GÜZELİ
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Tarihte uluslararası bo-
yutta böyle bir traji- 
komik sinsi anlaşma 

vuku bulmamıştır. Evet, 
komik ve trajik. Hatırla-
dıkça hem gülüyor hem ağ-
lıyorum desem yeridir. 
Gülüyorum zira tarihi 
kadim iki düşman millet 
olan ve asla bir araya gel-
meyen Arnavut ve Sırp 
temsilcileri oldubitti ile bir 
araya getirildi. Bu arada bir 
ekonomi anlaşması imza-
landı. Daha doğrusu imza-
lanır gibi yapıldı. Aslında 
karşılıklı imzalar atılmadı, 
Kosova’nın imzaladığı bel-
gede sadece Kosova tarafı-
nın imzası, 
Sırbistan’ınkinde sadece 
Sırp tarafının imzası var. 
Nasıl bir anlaşma ise artık? 
Kosova ve Sırbistan temsil-
cileri, ABD Başkanının kar-
şısında adeta fukara 
insanlar gibi mahzun bir şe-
kilde oturtulmuşlar. İndi-
rimli alışveriş merkezinden 
alınmış ucuz birer sandalye 
(Elektrikli sandalye daha 
kalitelidir) üzerinde mah-
cup ve ezik bir durumda 
imza attırıldılar. Açıkçası 
yakışmadı.   Bu arada Sır-
bistan devleti,  Cumhurbaş-
kanı seviyesinde Kosova ise 
Başbakan seviyesinde tem-
sil edilmesi hem ilginç hem 
de adil olmamıştır. Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı’nın 
canlı yayında imzayı atar-
ken, etrafına bakarak “Bu 
ne ya “ dercesine daha neyi 
bile imza attığını bilmemesi 
komik ve trajikti. Kosova 
tarafı ise sanki dünden razı. 
Bu da diğer traji-komik 
taraf. 
 

OVAL OFİS 
 
Oval Ofis'teki söz konusu 
görüntülerle ilgili olarak 
Rusya Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Mariya Zaharova 
da sosyal medya hesabın-
dan yorum yapmıştı. Zaha-
rova, Vucic'in Trump'ın 
karşısında oturduğu bir fo-
toğraf ile "Temel İçgüdü" 
filminden bir sahnenin fo-
toğrafını paylaşarak, "Eğer 
Beyaz Saray'a çağrıldıysa-
nız ve oturacağınız san-
dalye adeta sizi 
sorgulayacaklarmışçasına 
yerleştirildiyse kim olursa-
nız olun 2. fotoğraftaki gibi 
oturun. İnanın bana." ifade-
lerini kullanmıştı. Zaharo-
va'nın paylaşımı, 
Sırbistan'da tepkiye neden 
olmuştu. Kosova ve Sırbis-
tan’ın İsrail’in başkentini 
Kudüs’e taşımasını kabul 
edip Kudüs’te Büyükelçilik 
açmaya karar vermeleri ta-
rihi bir utançtır. Bir Müslü-
man ülke olarak Kosova ise 
daha fazla tarihi bir hataya 
girmiştir.  
 
NETANYAHU’NUN 

AÇIKLAMASI 
 
Kendileri için altın değerin-
deki bu jesti gören İsrail 
Başbakanı Netenyahu bu 
durumu kaçırmıyor hemen 
açıklama yapıyor ve diyor 
ki; 
“ Kosova, Kudüs’te büyük-
elçilik açan nüfusunun 
büyük bölümü Müslüman 
ilk ülke olacak”.  
Ya hu Netan-yahu, bir kere 
Kosova Cumhuriyeti, nüfu-
sunun büyük bölümü değil 
tamamına yakını Müslü-
man’dır, önce bunu doğru 
bil. Ayrıca bu açıklamaya 
Kosova dışişleri ve İslam 
Birliği neden itiraz etmiyor, 
anlamıyorum? Ama esas 
gelelim traji-komik’in fina-
line. Beni de en çok üzen 

taraf orası aslında. Kosova, 
tarihinin en utanç verici an-
laşmasına imza atıyor, bun-
dan utanılması ve 
sıkılınması lazımken, sanki 
Karadeniz’de doğal gaz 
bulmuşlar gibi başkent 
Priştine sokaklarında Arna-
vut ve Amerika Bayrakları 
ile arabalar korna çalarak 
konvoylar yapıp olayı kut-
luyorlar. 
 

MEHMET AKİF 
 
Babası Kosovalı olan Arna-
vut şairimiz Mehmet Akif 
bir şirinde şöyle diyor: 
 “Hey sıkılmaz, ağlamaz-
san, bari gülmekten utan! .. 
Öyle bir buhrana sapmıştır 
ki, zira halimiz, Zevke dal-
mak söyle dursun, vaktiniz 
yok mateme! Davranın zira 
gülünç olduk bütün bir 
âleme. .. Kahraman ecdadı-
nızdan sizde bir kan yok 
mudur? Yoksa istikbaliniz-
den korkulur, pek korku-
lur. 
 Kosova’da ilginç olaylar 
yaşandı. Son seçimlerde 
Albin Kurti’nin li-
derliğindeki 
Vet Ven-
dojse 
(VV) 
partisi 
seçim-
leri 
ka-
zandı 
ve koa-
lisyon ile 
iktidara 
geldi. Başba-
kan olan Albin 
Kurti, düşünce olarak 
ABD’ye ve AB’ye karşı bir 
siyasetçi olduğundan pek 
kabul görmüyordu. Nite-
kim Başbakanlığı da kısa 
sürdü. Kosova’da adeta si-
yasi bir ihtilal yapılarak 
Albin Kurti koalisyon hü-
kümeti devrilerek, oldu 
bitti ile Başbakan Abdullah 
Hoti’nin kurduğu hükümet 
işbaşına getirildi. Bu nasıl 
oldu hala anlamış değilim. 
Pandemi sürecinin de etkisi 

ile halkın eve kapandığı bir 
dönemde böyle bir siyasi 
hokus pokus yapıldı. Böy-
lece ABD’ye hayır denmesi-
nin de önüne geçildi. 
Nitekim 6 Eylül’de Beyaz 
Saray’da Trump’ın önüne 
hayır demeyecek bir Ab-
dullah Hoti çıkarıldı. 
 

TEPKİLER 
  
ABD’deki Sırbistan-Kosova 
anlaşması ve bu iki ülkenin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyarak buraya Bü-
yükelçilik açma kararlarına 
değişik yerlerden tepkiler 
geldi. Filistin yönetimi, Ku-
düs'e büyükelçilik açacak 
veya Tel Aviv Büyükelçili-
ğini Kudüs'e taşıyacak ül-
keyle ilişkilerini keseceğini 
duyurdu.  Filistin Kurtuluş 
Örgütü Yürütme Konseyi 
Genel Sekreteri Saib Urey-
kat, Twitter üzerinden yap-
tığı açıklamada, isim 
vermeden Tel Aviv Büyük-
elçiliğini Kudüs'e taşıma 
kararı alan Sırbistan ve İs-
rail'i tanıyarak Kudüs'te 

büyükelçilik aça-
cağı belirtilen 

Kosova'yı 
uyardı.  

Tüm 
ülke-
leri 
ulus-
lar-
arası 

hukuka 
saygı 

duymaya 
davet eden 

Ureykat, "Filistin, 
Kudüs'te elçilik açacak 
veya da elçiliğini buraya 
(Kudüs'e) taşıyacak ülkeyle 
ilişkilerini kesecek. Uluslar-
arası hukuku ihlal etmek 
güçlülük değil aksine zayıf-
lık göstergesidir." ifadele-
rini kullandı.  Filistin 
Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yü-
rütme Konseyi Genel Sekre-
teri Saib Ureykat, Filistin'in 
ABD Başkanı Donald 
Trump'ın seçim hırslarının 
kurbanı olduğunu söyledi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov, Sırbistan'ın İs-
rail'deki büyükelçiliğini 
Kudüs'e taşıma kararının 
ardından Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile tele-
fonda görüştü. Rusya Dışiş-
leri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Lavrov'un 
Vucic ile telefon görüşme-
sinde Kosova meselesini ele 
aldığı belirtildi. Açıkla-
mada, "Kosova meselesine 
Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyinin 1244 sayılı 
kararı çerçevesinde kalıcı 
ve sağlam çözümün bulun-
ması konusunda Rusya'nın 
pozisyonunun değişmediği 
vurgulandı." ifadelerine yer 
verildi. Rusya Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Mariya Za-
harova da sosyal medya 
üzerinden Trump-Vucic gö-
rüşmesinden görüntüler 
paylaşarak Vucic'in "sorgu-
landığı" yorumunda bulun-
muştu. 
 

TÜRKİYE’NİN  
TEPKİSİ 

 
 T.C. Dışişleri Bakanlığı da 
tepki de gecikmedi. 
Dışişlerimizden yapılan 
açıklamada - "Kosova lider-
liğine, (BM tarafından alı-
nan) kararlara riayet 
ederek, Kudüs'ün tarihi ve 
hukuki statüsüne halel geti-
recek ve gelecekte Koso-
va'nın başka devletlerce 
tanınmasına da engel olabi-
lecek bu tür adımlardan 
(Kudüs'te büyükelçilik 
açma) kaçınması çağrısında 
bulunuyoruz" - "Uluslar-
arası hukukun açık bir ihla-
lini teşkil edecek böyle bir 
adımın Kosovalı yetkili-
lerce düşünülmesi dahi 
hayal kırıklığı yaratmakta-
dır" denildi. Ardından Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Kosova 
Cumhurbaşkanı Hashim 
Thaçi ve Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic 
ile ayrı ayrı telefonda gör-
üştü. Bu telefon görüşmele-
rinin nasıl geçtiğini ve neler 

söylendiğini bir nebze tah-
min edebiliyoruz. Bu da 
yetmedi, önce Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama ardın-
dan Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi sırayla 
Türkiye’ye çağrıldı. Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan 
Edi Rama ile Marmaris’te, 
Hashim Thaçi ile İstan-
bul’da bu konuları görüştü. 
Birçok yorumcuya göre 
ayar verildi.   
Kosova’daki Türklerin si-
yasi temsilcisi olan ve Ko-
sova’da çok partili 
Avdullah Hoti koalisyon 
hükümetinin kurulmasına 
stratejik destek vererek 
adeta can simidi olan Ko-
sova Demokratik Türk Par-
tisi (KDTP), Kosova'nın 
Kudüs'te büyükelçilik aç-
ması ihtimalinden endişe 
duyduğunu açıkladı. 
KDTP'den yapılan açıkla-
mada, 4 Eylül’de Washing-
ton’da imzalanan Kosova 
ile Sırbistan arasındaki eko-
nomik normalleşme anlaş-
masının iki ülke arasında 
uzun süredir devam eden 
diyalog sürecinin en önemli 
aşamalarından biri olduğu 
belirtildi.  Hükümet tarafın-
dan kendilerine anlaşma ile 
ilgili ayrıntılı bilgi verilme-
diği kaydedilen açıkla-
mada, anlaşmanın 
medyaya yansıyan ayrıntı-
ları ve devlet yetkililerinin 
sosyal medya hesapları 
üzerinden yaptıkları değer-
lendirmelerden Washing-
ton Anlaşması’nın "kaygı 
verici maddeler içerdiğinin" 
anlaşıldığı belirtildi. KDTP, 
bunla da kalmadı ve daha 
açık ve sert bir açıklama ile 
Kosova hükümetinin dik-
katini çekti. Kuşkusuz bu 
açıklamalar, Türkiye ile isti-
şareler yapılarak verilmiş-
tir. Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) Genel 
Başkanı ve Kosova Meclis 
Başkan Yardımcısı Fik¬rim 
Damka, Kosova'nın 
Ku¬düs'te büyükelçilik aç-
ması ihtimaline ilişkin  
açıklamalarda bulundu. 
Damka, Kosova'nın Ku-
düs'te büyükelçilik açması 
durumunda koalisyon or-
taklı¬ğından çekileceklerini 
açıkladı. 4 Eylül'de Was-
hington'da im¬zalanan Ko-
sova ile Sırbistan arasındaki 
ekonomik normal¬leşme 
anlaşmasına ilişkin 
ko¬nuşan Damka, "Uzun 
zamandır Kosova ile Sırbis-
tan arasında devam eden 
bir mü¬zakere var. Bazen 
AB bazen de ABD'nin giri-
şimiyle Sırbistan ve Kosova 
devleti aynı masaya oturup 
bazı konularda uzlaşı ve 
bazı konularda anlaşmalara 
imza atıyorlar" dedi. 
 
DEVAM EDECEK...

SırbiStan-KoSova  
anlaşmasının analiziÜlkemizde yabancı kontenja-

nıyla beraber kulüplerimizin 
yakından takip etmesi gere-

ken en önemli bölge Balkanlardır. 
Altyapısı ve akademisine önem veren 
kulüpleri, yetenekli ve maliyeti ucuz 
futbolcularıyla Balkan ülkeleri bence 
kulüplerimizin kadro anlamında kali-
telerini arttırmak isteyen Süper lig ve 
1.lig kulüpleri için en önemli pazar-
lardan birisi durumda. Avrupa paza-
rında mücadele eden, özellikle 
Almanya, İtalya, İsviçre ve Belçika 
takibinde olan bölgede, Kosova, 
Bosna Hersek ve Sırbistan oyuncu 
yetiştirme konusunda yıldızları mev-
cut. Bunlarla beraber, Arnavutluk, 
Makedonya, Karadağ ve Bulgaris-
tan’ın da  mesafe kat ettiği gözlerden 
kaçmıyor. Yaptığımız analizler sonu-
cunda FİFA Milli takımlar sıralama-
sında Balkan ülkelerinin üst sıraları 
zorlaması başarılarının tescilidir. Bu-
rada Balkan kulüplerine göre oldukça 
büyük bütçelere sahip olan Türk ku-
lüplerimiz, yapması gereken şey bu 
oyuncuları Türkiye'ye transferlerini 
sağlamaktır. Avrupa’nın futbol fabri-
kası Balkanlar futbolcu transferinde 
ilk adres olması gerekir. Türkiye’de 
ucuz sayılabilecek cevherleri, oradaki 
kulüplerin ekonomik durumlarını da 
göz önüne alarak  bir avantaj gibi gö-
rerek yapmak  en büyük kazanç olur. 
Bu sezon Balkanlardan ülkemize 
transfer olan iki ismi sizlerle paylaş-
mak isterim. 
Kosovalı Jetmir Topalli 21( Y.Malat-
yaspor) 
Oltion Bilali (18) (Balıkesir spor) 
yaşları genç ve yetenekli olması ku-
lüpler için büyük kazanç olacaktır. 
Önceki dönemlerde de ülkemize 
transfer olan balkan kökenli oyuncu-
lar da ülke futboluna büyük katkılar 
sağladılar. 
Geriye dönüp baktığımızda ise eski 
Yugoslavya döneminde futbol yapısı, 
dört aşama halinde işleyen ve birçok 
alt ligleri barındıran bir sisteme sa-
hipti. 
Dünya futboluna önemli isimler ka-
zandırdı ve işlem başarılı şekilde 
devam ediyor. Sporun ve Futbolun da 
yaşama dair kanıtıdır aslında  
BALKANLAR....

Ramazan KURŞUNLU

AVRUPA’DA 
BALKAN  

FUTBOL PAZARI

1

ABD’nin (Trump’ın seçim şovu) siyasi oyunları ile Kosova ve Sırbistan temsilcileri baş-
kent Washington’da bir araya getirilerek adeta bir oldubitti ile görünürde bir eko-
nomik anlaşma imzalatılma gayesiyle İsrail’in sinsi planlarının oyuncağı yapıldılar
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (BASAM) Başkanı

600 yıllık 
Edirnekari  
Filibe’de 

tanıtılacak

FİLİBE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmanlı yadigarı 600 yıllık süs-
leme sanatı Edirnekari, açılacak 
sergiyle Bulgaristan'da tanıtıla-

cak. Edirne'de sanatın son temsilcilerin-
den Halil Teksöz'ün koordinatörlü-
ğünde, Filibe kentindeki sanat 
galerisinde sergi açılacak. Sergide ziya-
retçilere, "Edirne işi" anlamına gelen 
Edirnekari sanatı da anlatılacak. Halil 
Teksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
sergi ve tanıtım talebinin Bulgaris-
tan'dan geldiğini söyledi. Bunun üzerine 
kadim sanatı Balkanlar'da tanıtmaya ka-
rar verdiklerini anlatan Teksöz, şunları 
kaydetti: "Balkanlar'da yaşayanlar, bi-
zim sanatımıza hayran. Edirnekari Bal-
kanlar'da büyük ilgi görüyor. Bu sanatı 
öğrenmek istiyorlar. Bunu öğrenmek is-
teyen sanatseverler için modüler bir set 
hazırladık. İçerisinde kutular, tablolar, 
boyalar, fırçalar ve sanatın nasıl yapıldı-
ğını anlatan kitapçık bulunuyor. Kurs ve 
sergilerle önce Balkanlar'a, daha sonra 
Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. 
"Edirnekari Mimari eserlerin iç dekoras-
yonunda kullanılmasının yanı sıra ah-
şap, mukavva ve deri eşyaların yüzeyle-
rine uygulanan süsleme sanatlarından 
Edirnekari'nin geçmişi, yaklaşık 600 yıl 
öncesine dayanıyor. (AA)
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Türklerin Anadolu’ya girmesine, Balkanları 
fethetmesine, İstanbul’u almasına, Viyana 
kapılarına dayanmasına engel olamayan 

Hıristiyan alemi, doğumundan itibaren çocukları-
nı “Türk düşmanı” olarak yetiştirmekteydi. 
Yüzyıllar boyunca ekilen kin ve nefret tohumları 
kartopu gibi büyümüştü. Osmanlılar bilimsel, 
teknik, ekonomik, siyasi ve askeri gelişmelere 
ayak uyduramayıp  eski gücünü kaybedip geri 
çekilirken Türk ve Müslümanlar korkunç bir vah-
şetle soykırımla yok edildiler. Mora ayaklanma-
sında “Etnik Temizlik/ Soykırım”  bir yöntem 
olarak benimsenmiş ve daha sonraki ayaklanma-
lara model olmuştur.  
23 Eylül 1821 tarihinde Yunanlar Osmanlı 
Devleti´ne karşı ayaklandıkları Mora İsyanı sıra-
sında ele geçirdikleri Tripoliçe´de yaşayan kadın, 
erkek, çocuk demeden bütün Türkleri katletti. 19. 
yüzyıla kadar başarısızlıkla sonuçlanan Yunan 
isyanları 1821’de Mora Yarımadası’nda başlayan 
isyanla yeni bir sürece girdi. Yunan isyanları, 
zengin tacirler, diaspora, ayrılıkçı cemiyetler, 
Fener Rum Patrikhanesi ve Avrupalı devletler 
tarafından desteklendi. Mora’da Yunanların sal-
dırıları üzerine, Mizistre, Levendar, Fenar ve 
Bardine’nin Müslüman halkı Tripoliçe’ye; 
Endruse ve Nişter halkı Koron, Moton ve 
Anavarin’e; Gaston halkı da Lale Kalesi’ne 
sığındı, ama şehir ele geçirilince tüm Türk ve 
Müslümanların yanında kaleye sığınan yahudiler 
de öldürüldü. Kadınlara ve çocuklara öldürülme-
den önce işkenceler yapıldı. Paralarını sakladığı 
şüphe edilen tutsaklara işkence edildi, kolları ve 
bacakları kesildi. Hamile olan kadınların karınları 
kesildi. Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları 
çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlar 
tarafından vuruldu... 
İngiliz asker ve tarihçi Thomas Gordon, katledi-
len sivillerin sayısını 8.000 olarak tahmin eder-
ken, 8.000 de Osmanlı askerinin öldürüldüğünü 
belirtmektedir.(1) M. Wagstaff ise 10.000 - 
15.000 sivilin katledildiğini yazmıştır.(2)  Yunan 
tarihi üzerinde uzman olan tarihçi ve yazar 
William St. Clair öldürülen sivillerin sayısının 
10.000 üzerinde olduğunu belirtmiştir. (1)  
İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips Tripoliçe 
katliamı hakkında: « Üç gün boyunca şehrin 
sakinleri, bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine 
bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. 
Kadınlar ve çocuklar, öldürülmeden önce işken-
celere tabî tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki, 
Kolokotronis kapıdan hisara kadar atının ayakla-
rının yere hiç dokunmadığını söyledi. Şehirdeki 
Yunan zaferinden sonra yol kenarları cesetler ile 
doldu. Kadınların ve çocukların bulunduğu 
Müslüman kitleleri, yakınlardaki dağlarda sığır 
gibi doğrandı.”(3)  
William St. Clair katliam sırasında Tripoliçe'de 
bulunan yabancı subayların gördüklerini böyle 
anlatmıştır.(1)   "10 bin üzerinde Türk öldürüldü. 
Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklar işken-
ce edildi. Kolları ve bacakları kesildi ve ateşin 
üzerinde yavaş yavaş kızartıldılar. Hamile olan 
kadınların karınları kesildi, kafaları kesildi ve 
köpek kafaları bacaklarının arasına sokuldu. 
Cumadan pazara kadar hava cığlık sesleriyle 
doluydu.... Bir Yunan 90 kişiyi öldürdüm diye 
övünüyordu. Yahudi topluluğu sistemli bir şekil-
de işkenceden geçirildi.... Haftalarca aç bırakılan 
Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında 
koşarken Yunanlar tarafından yere atıldılar sonra 
vuruldular.... Su kuyuları cesetlerle dolduruldu..." 
"Yunanistan'daki Türkler arkalarında az iz bırak-
tılar. 1821 ilkbaharında dünyanın geri kalanı tara-
fından arkalarından gözyaşı dökülmeden ve far-
kedilmeden aniden yok oldular. Bir zamanlar 
Yunanistan'ın bütün ülkenin etrafına dağılmış 
büyük bir Türk nüfusuna sahip olduğuna bile 
inanmak zordu. Bu ailelerin arasında varlıklı çift-
çiler, tüccarlar, memurlar yaşıyordu ve yüzlerce 
yıl boyunca burada yaşamış ve buraları kendi 
yurtları olarak kabul etmişlerdi... Kasıtlı ve acı-
masızca öldürüldüler ve hiçbir zaman pişmanlık 
gösterilmedi."  
Yunan komutan Teodoros Kolokotronis ise anıla-
rında 32.000 kişinin katledildiğini yazmış (4)  ve 
cesetlerin çokluğundan atının şehir duvarlarından 
saraya kadar toprağa basmadığını iddia etmektey-
di. (5)  11 Şubat 1821 günü, ABD'de yayınlanan 
The American Mercury gazetesi şehirde yaşanan 
katliamda 20.000 Türk'ün öldürüldüğünü yazdı; 
ama şehirde bundan önce altı yüz Yunan ile yedi 
papazın da öldürüldüğünü de bildirdi. (6)  Justin 
McCarthy'ye göre The American Mercury öldü-
rülen Yunanları Tripoliçe'de yaşanan katliam için 
bahane olarak göstermeye çalıştı. (6) 
Tripoliçe katliamından sonra, devrimin ilk ayla-
rında Mora'da da Müslümanlara karşı sistematik 
katliamlar uygulandı. Tarihçiler, bu devrimler 
esnasında en az 20.000 Müslüman'ın katledildiği-
ni tahmin etmektedir.(7) 
 
K  A  Y  N  A  K  L  A  R....:(wikipedia) 
(1)    William St. Clair. That Greece Might Still 
Be Free The Philhellenes in the War of 
Independence. London: Oxford University Press, 
1972. ISBN 0-19-215194-0, sayfa 43 
(2)    J. M. Wagstaff, War and Settlement 
Desertion in the Morea, 1685-1830, Transactions 
of the Institute of British Geographers, New 
Series, Vol. 3, No. 3, Settlement and Conflict in 
the Mediterranean World. (1978), sayfa 301 
(3)    Phillips, Alison W. The War of Greek 
Independence, 1821 to 1833. London, 1897, 
sayfa 61 
(4)    Elizabeth M. Edmonds, İngilizce tercümesi, 
Kolokotrones, the Klepht and the Warrior, Sixty 
Years of Peril and Daring. An autobiography. 
London, 1892, sayfa 156-159 
(5)    Κολοκοτρωνης, Διηγησις συµβαντων, 
ε.α,σελ77 (Wikipedia) 
(6)    McCarthy, Justin. The Turk in America: 
The Creation of an Enduring Prejudice (2010), 
Utah Üniversitesi Yayınları, sf. 304 
(7)    William St. Clair (1972) s. 12
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Kartal Belediyesi’nin 
ülkeler ve şehirler ara-
sında oluşturduğu 

dostluk çerçevesinde, hayat 
verdiği ‘Kardeş Belediyeler’ 
dayanışması devam ediyor. 
Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel de söz konu-
su dayanışma kapsamında 
Kartal Belediyesi’nin; 
Bulgaristan Ardino ve 
Sırbistan Sjenica kardeş bele-
diyelerinin başkanları ile 
video konferans üzerinden 
bir görüşme gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmelerde üç baş-
kan da birlik ve beraberlik 
mesajları verirken; karşılıklı 
dayanışma, yardımlaşma ve 
pandemi sürecinde birlikte 
yapılabilecekler masaya yatı-
rıldı. Görüşmelerde Kartal 

Belediyesi Meclis Üyesi ve 
aynı zamanda Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Olcay 
Özgön de Başkan Yüksel’e 
eşlik etti. Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel, ilk 
görüşmesini Bulgaristan 
Ardino Belediye Başkanı 
İzzet Şaban ile gerçekleştirdi. 
Samimi bir sohbet havasında 
gerçekleşen, sıkça birlik, bera-
berlik ve kardeşlik vurgusu-
nun yapıldığı görüşmede, 
pandemi dolayısıyla her türlü 
desteği sağlamaya hazır 
olduklarını belirten Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, “Bir selam verelim 
istedik, yalnız olmadığınızı 
size hatırlatalım istedik. Biz 
de bir koşturmacanın içerisin-
deydik. Yapmamız gereken 
çok ödevler vardı. Şimdi 
sakinleşince dostlarımızı, kar-
deşlerimizi, arayalım hasret 

giderelim istedik. Bütün dost-
lara, mutlaka selamlarımızı 
iletin. Pandemi ile alakalı 
bizim ne yapmamız gerekirse 
buna hazırız, tıkandığınız 
noktada burada bir dostunuz, 

Kartal var bunu bilin. Bunu 
hatırlatmak istedim.” şeklin-
de konuştu. 
Ardino Belediye Başkanı 
İzzet Şaban da Başkan 
Gökhan Yüksel’e teşekkür 

ederek, iki belediye arasında-
ki kardeşlik bağlarının güçle-
nerek devam edeceğini vur-
guladı ve Başkan Gökhan 
Yüksel’i Bulgaristan’a davet 
etti. (AA)

KARTAL’DAN BALKANLAR’A  
kardeşlik köprüsü kuruldu  

ayvalık’ta tarihi Kadı  
Camii restore ediliyor 
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Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut 
Ergin, restorasyon 

çalışmalarına belediye 
olarak teknik destek vere-
rek katıldıkları ‘Altınova 
Kadı Cami Koruma ve 
Çevre Düzenlemesi’ pro-
jesinde sona yaklaşıldığını 
söyledi.  Restorasyon ile 
ilgili projeye çok geniş bir 
katılımla maddi katkı sağ-
landığını hatırlatan 
Başkan Ergin çalışmaların 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından titizlik-

le takip edildiğini vurgu-
ladı. Restorasyon çalışma-
larında son durumu 
yerinde görmek amacıyla 
Kadi Camii’nde inceleme-

lerde bulunan Başkan 
Ergin, caminin değerli bir 
mimari eser olarak gele-
cek kuşaklara emanet edi-
leceğini ifade etti. Ayvalık 

Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan öncülü-
ğünde, Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı desteğiy-
le caminin yeniden ayağa 
kaldırıldığını belirten 
Başkan Ergin, “Geçmiş 
yıllarda camii minaresin-
den geniş çapta çatlakla-
rın olduğu belirlenmiş ve 
belirlenen çatlakların 
fotoğrafları çekilerek 
gerekli girişimlerde bulu-
nulmuştu. Restorasyon, 
restitüsyon projelerinin 
kuruldan onay almasının 
ardından çalışmalara 
zaman kaybedilmeden 
başlanmıştı” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, restorasyon çalışmalarına bele-
diye olarak teknik destek vererek katıldıkları ‘Altınova Kadı Cami 
Koruma ve Çevre Düzenlemesi’ projesinde sona yaklaşıldığını söyledi

Batur’dan gazilere vefa ziyareti 
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Keşan’da Bulgaristan-Türkiye 
işbirliğinde Toplumsal 
Geliştirme ve Entegrasyon için 

Sivil İnisiyatif Derneği ile Keşan 
Belediyesi ve Çamlıca Köyü 
Muhtarlığı'nın öncülüğünde yürütülen 
'Renkler' isimli Avrupa Birliği projesi 
kapsamında uluslararası resim sergisi 
açıldı. www.haberler.com’a göre; Keşan 
Kent Müzesi bahçesinde, maske ve sos-
yal mesafe kuralına uyularak gerçekleş-
tirilen sergiye, Keşan Belediye Başkanı 
Mustafa Helvacıoğlu, Bulgaristan 
İvaylovgrad Sosyal Entegrasyon 
Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu 
Kremena Kyoseva, Projenin Türkiye 
Sorumlusu Tahir Demirel, daire amirle-
ri ile projede yer alan sanatçılar katıldı. 
Projenin Türkiye Sorumlusu Tahir 
Demirel, 'Renkler' isimli projeye ev 
sahipliği yapmaktan dolayı memnuni-
yet duyduklarını belirterek, "Biz bu pro-
jede kültürel ve doğal mirasın farkında-
lığı için sıra dışı bir yöntem belirledik. 
Hiç yapılmayan bir yöntemle turizmi 
sanatla birlikte nasıl değerlendirebiliriz 
bunun üzerine çalıştık. Hem tablo üre-
ten hem de sokakta duvarlara resim 
yapan sanatçılarımız vardı. Tablolar ve 
fotoğraflar Bulgaristan'da da 4 ayrı nok-
tada sergilenecek" dedi. Bulgaristan 
İvaylovgrad Sosyal Entegrasyon 
Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu 
Kremena Kyoseva da, "Burada sergile-
nen tablolar İvaylovgrad, Çamlıca köyü 
ve Keşan'da yapılan çalışmalar. Burada 
Keşan, Çamlıca köyü ve 
İvaylovgrad'tan farklı ressamların bu 
yerleşimleri nasıl gördükleri ve tablola-
rına nasıl yansıttıklarını görebileceksi-
niz. Pandemi süreci nedeniyle bazı 
kısıtlamalarla karşılaştık. Ancak proje 
sona ermeden bu eserleri ortaya çıkar-
dık" diye konuştu. 

Keşan Komşu’dan  
misafir ağırladı

Bornova’da “Kan Dostluğu”
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Bornova Belediyesi ve 
Türk Kızılayı Borno-
va Şubesi iş birliği 

ile azalan kan stoklarında 
artış sağlamak üzere “Bor-
nova kan bağışlıyor, 5 
günde 500 ünite kan” slo-
ganıyla kampanya başla-
tıldı. Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ 

ve Türk Kızılayı Bornova 
Şube Başkanı Cemil Kur-
kut’un katılımıyla   start 
verilen kampanyanın ilk 
hafta takvimi tamamlana-
cak.  Kampanya kapsa-
mında kan bağışında bu-
lunan Başkan İduğ korona 
virüs salgını döneminde 
kan stoklarının minimu-
ma indiğini hatırlatarak 
tüm vatandaşları kan ver-
meye çağırdı. Başkan 

İduğ, “Tüm ekibimizle 
birlikte Kızılay’a destek 
vermeye devam edeceğiz. 
Bu desteği yalnızca kan 
vermekle sınırlı tutmanın 
doğru olmadığını düşü-
nüyorum. Organ nakli ko-
nusunun da ülkemizde ne 
kadar önemli olduğunu 
ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız çok iyi bilir. Sağlıklı 
vatandaşlarımızın da bu 
konuya hassasiyet göster-

mesi gerekiyor. Bornova 
Belediyesi olarak Kızılay’a 
tam destek vermek üzere 
buradayız. İşbirliğimiz 
her alanda artarak devam 
edecek” diye konuştu. 
Bornovalılar ay sonuna 
kadar Çarşamba’dan Cu-
ma’ya kadar 12.00-21.00 
saatleri arası Bornova 
Cumhuriyet Meydanında 
kurulacak stantlarda kan 
bağışında bulunabilir.

Kartal Belediyesi’nin ülkeler ve şehirler arasında oluşturduğu dostluk çer-
çevesinde, hayat verdiği ‘Kardeş Belediyeler’ dayanışması devam ediyor 
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Konak Belediye Baş-
kanı Abdül Batur, 
Gaziler Günü nede-

niyle Türkiye Muharip Ga-
ziler Derneği İzmir Şubesi 
Başkanı Emekli Albay Meh-

met Gökmen’i ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ni ziyaret 
etti.  
Dernek Başkanı Mehmet 
Gökmen ve yönetim kurulu 
üyelerini vefa duygularıyla 
ziyaret eden Başkan Batur, 
gerçekleştirilen törenlerde 
gazilerimizle bire bir ve ra-
hat sohbet etme imkanı bu-

lamadıklarını belirterek, 
“Ne yazık ki salgın nede-
niyle bu yıl törenler daha 
önceki yıllar gibi gerçekleş-
tirilemedi. Yeterince bir ara-
ya gelip sohbet edemedik. 
Siz değerli gazilerimizi biz-
zat ziyaret ederek gününü-
zü kutlamak istedik. Sizler-
le beraber olmak bir araya 
gelmek, sohbet etmek bizle-
re büyük bir mutluluk ve 
gurur veriyor. Sizler bu va-
tanın en kıymetli emanetle-
risiniz.  Kahramanlığın ve 
fedakârlığın sembolleri olan 
gazilerimize minnet ve şük-
ran borçluyuz. Vefat eden 
gazilerimizi de saygı, rah-
met ve minnetle anıyoruz” 
dedi.  

 
YÜREĞİMİZ SİZİNLE 
 
Samimi bir ortamda gerçek-
leşen ziyarette Dernek Baş-
kanı Mehmet Gökmen de 
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek, Başkan 
Batur’u yakından takip etti-
ğini ve çalışmalarını takdir 
ettiğini dile getirdi. Gök-
men, “Siz, bizim kalbimiz-
deki yeriniz her zaman 
farklıdır. Yüreğimiz sizinle. 
Yaşımız gereği sizin bize 
gösterdiğiniz saygıya kar-
şın biz de size sevgimizi ve 
saygımızı sunuyoruz” diye-
rek Başkan Batur’u destek-
lerinden ve hizmetlerinden 
ötürü kutladı.
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve yetkililer Kurbin Belediyesi’ne bağlı 
Laç bölgesinde ülkede geçen yıl meydana gelen depremin ardından 
Türkiye tarafından inşa edilecek konutların yapılacağı alanı ziyaret etti

Rama, Türkiye’nin inşa ettiği 
konut bölgesini ziyaret etti
LAÇ 
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Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama ve yetkili-
ler Kurbin Belediye-

si’ne bağlı Laç bölgesinde 
ülkede geçen yıl meydana 
gelen depremin ardından 
Türkiye tarafından inşa edi-

lecek konutların yapılacağı 
alanı ziyaret etti. Başbakan 
Rama’nın yanı sıra Arnavut-
luk Yeniden İnşa Bakanı Ar-
ben Ahmetaj, Kurbin Beledi-
ye Başkanı Majlinda Cara ve 
Albayrak Şirketi Temsilcisi 
ve  Proje Müdürü Servet 
Birgören projenin uygulan-
ma aşamasını yakından in-

celedi. Başbakan Rama, Tür-
kiye hükümetinin projesini 
"çok kardeşçe bir tezahürün 
ifadesi" şeklinde değerlendi-
rerek şunları kaydetti:  "Ve-
rilen gayretten, ciddiyetten, 
işin kalitesinden ve özellikle 
iş temposundan çok mem-
nunuz. Emsal teşkil eden bir 
iş, çok ciddi, çok kardeşçe 

bir gayretin tezahürünün 
ifadesi ve biz çok minnetta-
rız. Projenin normal olarak 
geçmesi gereken birkaç aşa-
ma var. Fakat mart ayı sonu 
itibariyle Allah’ın da yardı-
mıyla bir kısım dairelere sa-
hip olacağız ve ardından 
ağustos ayında da tüm yeni 
mahalle tamamlanacak."  

Rama, geçen seneki depre-
min ardından gelen yardım-
lar da dahil olmak üzere 
Türkiye hükümeti ile iş bir-
liğini "mükemmel" olarak 
nitelendirdi. Albayrak Şir-
keti Temsilcisi ve Proje Mü-
dürü Birgören de mart ayın-
da bir kısım binaları teslim 
edeceklerini söyledi.  (AA)
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Eylül ayının başında 
Balkan ülkerinden 
gelen turistleri ağırla-

maya başladıklarını söyle-
yen Venezia Mega Outlet 
Yönetim Direktörü Oğuz Isı-
göllü, "Makedonya, Arna-
vutluk, Sırbistan ve 
Bulgaristan'dan gelen turist-
ler, alışveriş için Türkiye'yi 
seçiyor. Döviz kurlarındaki 
hareketliliğin de etkisiyle 
bünyemizdeki markaların 
yüzleri gülüyor" dedi. 
www.haberler.com’a göre:  
Venezia Mega Outlet Yöne-
tim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
eylül ayında Makedonya, 
Arnavutluk, Sırbıstan ve 
Bulgaristan'dan gelen turist-
leri ağırlamaya başladıkla-
rını dile getirdi. Balkan 
turistlerin, alışverişte tercih-
lerini daha çok spor giyim 
ve kadın giyimden yana kul-
landığını belirten Isıgöllü, 
"Bildiğiniz gibi AVM'ler 

pandemi sürecinin başında 
bir süre kapalı kaldı. 11 Ma-
yıs'ta, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında en 
üst düzeyde tedbirlerle faali-
yete başladık. Bir süre ulus-
lararası dolaşımın kısıtlı 
olmasından dolayı, sadece 
yerli ziyaretçilerimize hiz-
met verdik. Özellikle ağus-
tosun ikinci yarısı ve eylül 
ayıyla birlikte, yabancı tu-
ristleri günden güne artan 
bir ivmeyle ağırlamaya baş-
ladık" diye konuştu.

Balkan ülkeleri alışveriş için  
Türkiye'yi tercih ediyor
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Kuzey Makedonya 
Kültür Bakanlığı ve 
Üsküp Yunus Emre 

Enstitüsü destekleriyle dü-
zenlenen "Fotoğraf ve Re-
sim Arasında Çarşı" sergisi 
açıldı. Kuzey Makedonya 
Kültür Bakanlığı ve Üsküp 
Yunus Emre Enstitüsü 
destekleriyle düzenlenen 
"Fotoğraf ve Resim Arasın-
da Çarşı" sergisi açıldı.Fo-

toğrafçı Fisnik Murtezi ve 
sanatçı Xheneta Mamu-
ti'nin Eski Üsküp Çarşı-
sı'nda çekilen fotoğraflar 
ve çizilen resimlerinden 
oluşan sergisi, başkent Üs-
küp'teki tarihi Kurşunlu 
Han'da sanatseverlerle bu-
luştu. Sanatçı Xheneta Ma-
muti burada yaptığı ko-
nuşmada genç sanatçıların 
desteklenmesine duyulan 
ihtiyacı vurgulayarak bu-
nun ek motivasyon oldu-
ğunu söyledi. Mamuti, "Bu 

projede Fisnik ve ben çar-
şıyı farklı bir şekilde sun-
mayı düşündük. Çarşı'nın 
fotoğraf ve resim arasında 
nasıl göründüğünü daha 
detaylı göstermek istedik." 
ifadelerini kullandı. Fisnik 
Murtezi de Eski Çarşı'nın 
şehrin en güzel kısmı ol-
duğunu belirterek sergide 
çarşıda işlenilen zanaatla-
rın isimlerini taşıyan çeşitli 
sokaklar, camiler ve kültü-
rel eserlerin yer aldığını 
ifade etti. (AA)
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Dünya üzerinde sakız 
ağacının en verimli 
şekilde yetiştiği yer-

ler olan İzmir'in Çeşme ilçe-
si ve Yunanistan'ın Sakız 
Adası, en kaliteli sakızı 
üretmek için adeta düelloya 
girişirken, Çeşme'deki ağaç-
ların daha genç olması ne-
deniyle elde edilen ürünün 
Yunanistan'dakinden daha 
kaliteli olduğu ifade edili-
yor. www.ha.erler.com’a 
göre; Çeşmeli üreticilerin 
hedefi ise Yunanistan'dan 
yapılan yıllık 10 milyon do-
larlık sakız ithalatını yaka-
lamak. Türkiye'nin önemli 
turizm merkezlerinden Çeş-
me, Osmanlı toprağı oldu-
ğu dönemlerde Sakız Adası 
ile birlikte dünya üzerinde 
sakız ağacının en verimli 

yetiştiği bölge olarak önem-
li bir yere sahipken cumhu-
riyetin ilk yıllarında Girit 
Adasından Çeşme'ye göç 
eden mübadillerin sakız 
ağacını tanımaması nede-
niyle yıllar içerisinde sakız 
üretimi adeta unutuldu. 
Çeşme'deki çok az sayıda 

sakız ağacı kalması nede-
niyle geleneksel ürünler 
olan sakızlı kurabiye, sakız 
dondurması, sakız muhalle-
bisi gibi ürünlerde kullanı-
lan sakız, Yunanistan'dan 
ithal edilmeye başlandı. 
1959 yılı ise Çeşme için sa-
kız macerasının tekrar baş-

ladığı yıl oldu. Dönemin 
ilçe tarım müdürü, Yuna-
nistan'ın Sakız Adası’na gi-
derek oradan 20 adet kadar 
sakız ağacı kökünü anaç 
olarak Çeşme'ye getirdi ve 
üretime başlandı. Üretimi 
oldukça zahmetli olan sakı-
zın hasadı Haziran ayı orta-

larında başlarken, sakız üre-
ticileri bu mevsimde ağaçla-
rın gövdelerini çizip sakız 
damlalarını toplamaya baş-
lıyor. Ağaçların altına pek-
mez toprağı serilerek çizik-
lerden damlayan sakız Ey-
lül ayı ortalarına kadar top-
lanıyor. 

Türkiye ile Yunanistan'ın  
"sakız" ağacı düellosu
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DAMLA SELİN TOMRU

PEKİ MUTSUZLUK  
BİZİM  

KADERİMİZ Mİ?

Güzel haber, mutluluk eli-
mizde. Peki nasıl mutlu ola-
cağız? Bunun için olayları 

karşılama şeklimizi yani olaylar kar-
şısındaki düşüncelerimizi ve tepkile-
rimizi yönetebilmemiz gerekiyor. 
Eğer her şeyin geçici olduğunu kabul 
edersek, aşırı tepkiler vermiyoruz. 
Bu da daha uzun süre mutlu ve hu-
zurlu olmamızı sağlıyor.  
Ayrıca yapılan araştırmalar, dene-
yimlerin satın alınan ürünlerden çok 
daha fazla mutluluk sağladığını gös-
teriyor. Mesela bir araba aldığınızda 
bir ay mutlu oluyor sonra alışıyorsu-
nuz. Ancak bir ülkeyi gezdiğinizde 
ya da yeni bir şey öğrendiğinizde bir 
ömür bu anıları mutlulukla hatırlı-
yorsunuz. Ayrıca yeni bir araba aldı-
ğınızı etrafınızdakilere anlattığınızda 
pek verimli bir sohbet olmuyor. Öte 
yandan yaşadığınız bu yeni deneyimi 
paylaşmanız algınızı da olumlu 
yönde etkiliyor. Bir diğer öneri ise 
biraz daha teknik. Biliyorsunuz beyin 
dalgalarımız 4 farklı şekilde oluyor; 
beta, alfa, teta ve delta. Konumuzla 
ilgili olan ve biricik ilacımız alfa dal-
gasında yatıyor. Alfa dalgası bizi sa-
kinleştiren, daha soğukkanlı 
olmamızı ve olaylara objektif olarak 
bakabilmemizi sağlayan bir dalga. 
Genellikle bu seviyeyi yapmak için 
dinginleşmemiz, meditasyon yapma-
mız gerekiyor. Oysa doğal olarak bu 
seviyede olduğumuz bir an var. 
Uyandıktan sonraki 20 dakika.. Bu 
süre boyunca bilinçaltımıza daha 
kolay inebiliyor, aradığımız cevap-
ları daha kolay bulabiliyoruz. Aynı 
zamanda bu süre zarfında bilinçaltı-
mıza yüklemek istediklerimizi de 
yükleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu 20 
dakikayı doğru şekilde kullandığı-
mızda tüm günümüzü yönetebiliriz. 
İşte bunun için birkaç ipucu: 
 
 - Yeni bir günün yeni umutlar taşıdı-
ğını hatırlayın 
 - Gününüzü planlayın ve gözünüzde 
canlandırın 
 - “Bugün bana tatlı sürprizler getiri-
yor” gibi olumlama cümleleri kurun 
 - En sevdiğiniz müzikleri dinleyin 
 - Yatağınızı toplayın, aslan yattığı 
yerden belli olur 
 - Sosyal medya ya da haberlere bak-
mayın 
 - Camı açın ve derin nefesler alın 
Ben her gun olmasa da çoğu zaman 
bunları gerçekleştiriyorum. İnanın 
uyguladığım günler, çok daha enerjik 
velakin oluyorum. Ayrıca çok ilginç 
sürprizler de yaşıyorum. En az 21 
gün uygulamanızı öneririm. Sorular 
ve paylaşımlar için bana her zaman 
damla@kimimila.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
 
Sevgi ve ışıkla kalın.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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TUTTU  

BİZİ

Türkiye’nin Akdeniz kıyı kuşağı ve Toroslar dışında- genel olarak bugünkü iklim ko-
şulları altında zaten az yağışlı, çok sıcak ve kuru bir sıcak dönemin (ilkbahar sonundan 
sonbahar ortasına kadar etkili olan yaz kuraklığı) yaşandığı, mevsimlik ve yıllar arası 
yağış değişkenliğinin, dolayısıyla kuraklık olasılıklarının da yüksek olduğu güney ve 

orta-güney bölgeleri, gelecekte daha sıcak ve kuru bir iklime sahip olacaktır

İklim değişikliğinin bilimsel  
temelleri ve Türkiye’ye etkileri
KÜRESEL iklim yaklaşık 
4.6 milyar yıl yaşındaki Yer-
küre’nin oluşumundan gü-
nümüze değin, tüm alan ve 
zaman ölçeklerinde önemli 
değişiklikler ve değişimler 
göstermiştir. Bu değişiklik-
ler sırasında, Dünya’nın ve 
oluşmaya başladığı ilk za-
manlardan beri Anado-
lu’nun fiziki coğrafyasında 
(yeryüzü şekilleri, hava ve 
iklimi, toprak ve bitki ör-
tüsü, yüzey ve yeraltı suları, 
akarsu ve gölleri, buzulları, 
ekosistem , biyom ve biyolo-
jik çeşitliliği, vb.) çok önemli 
ve büyük değişiklikler ger-
çekleşmiştir.Küresel iklim, 
atmosfer (hava küre), hidro-
sfer (su küre), buz küre, li-
tosfer (taş küre) ve biyosfer 
(yaşam küre) olarak adlan-
dırılan başlıca beş bileşeni 
bulunan ve bu bileşenler 
arasındaki karşılıklı etkile-
şimleri de içeren çok karma-
şık bir sistemdir ve kısaca 
iklim sistemi olarak da ad-
landırılır. 
Bu kapsamda, iklimin kendi 
doğal değişkenliğinin dışın-
daki değişikliklere yol açan 
dış zorlamalar ve etmenler, 
iklim sisteminin alt sistem-
leri ile etkileşim içinde bulu-
nan ve onlardan etkilenen 
değişiklikleri, örneğin Yer-
küre’nin katı kabuğundaki 
levha hareketleri ve volka-
nik püskürmeler, Güneş et-
kinliklerindeki değişimler 
ve Yerküre – Güneş arasın-
daki astronomik ilişkiler-
deki  değişiklikler gibi doğal 
olaylar ile asıl olarak sanayi 
devrimiyle birlikte atmosfe-
rin bileşimindeki antropojen 
(fosil yakıt kullanımı, or-
manların yok edilmesi, vb. 
gibi insan etkinlikleri) deği-
şiklikleri içerir. Sera gazları-
nın atmosferdeki birikimle-
rinin çeşitli insan etkinlikleri 
nedeniyle sanayi devrimin-
den beri hızla artması sonu-
cunda kuvvetlenen sera et-
kisinin en önemli sonucu, 
Yerküre’nin enerji dengesi 
üzerinde ek bir pozitif ışı-
nımsal zorlama oluşturarak, 
dünya ikliminin daha sıcak 
ve daha değişken olmasını 
sağlamasıdır. 

 
KÜRESEL İKLİM  

DEĞİŞİKLLİKLLERİ  
VE NEDENLERİ 

 
Atmosferdeki birikimleri 
(konsantrasyon) değişken, 
pek çok insan etkinliğinden 
etkilenen ve doğal sera et-
kisi düzeneğinin çalışmasın-
dan sorumlu olan başlıca 

doğal sera gazları, karbon-
dioksit (CO2), su buharı 
(H2O), diazot monoksit 
(N2O), metan (CH4) ve 
ozon (O3) ile insan ürünü 
(yapay) kloroflorokarbonlar 
(CFC’ler), hidroflorokarbon-
lar (HFC’ler) perfloroka 
rbonlar (PFC’ler) ve bunla-
rın çok çeşitli türevlerini içe-
rir.Şekil 1, Güneş’ten atmos-
ferin üst sınırına ulaşan 
(gelen, G) kısa dalga boylu 
radyasyondan (KDBR) ve 
yeryüzünden salınan(giden, 
G) uzun dalga boylu rad-
yasyondan(UDBR), aerosol-
ler, bulutlar, ozon katmanı, 
sera gazları ve iri aerosolle-
rin iklim sistemi ile olan et-
kileşimleri ve ışınımsal zor-
lamalarına, yeryüzündeki 
ve atmosferdeki enerji akıla-
rından yeryüzündeki al-
bedo3 ve vejetasyon deği-
şikliklerine kadar çok geniş 
bir perspektifte iklim deği-
şikliğinin ana yönlendirici-
lerinin ve nedenlerinin çi-
zimsel bir bireşimini 
göstermektedir. 
GKDB Güneş radyasyonu4 
(ışınım) ve GUDB yer ışı-
nımı arasındaki ışınımsal 
denge, küresel ölçekte bir-
çok iklim yönlendiricisi  
(sürücüler)  tarafından  etki-
lenmektedir. Güneş   akısı   
çıktılarındaki  doğal   salı-
nımlar  (Güneş döngüleri),  
GKDB  Güneş  ışınımı de 
olabilmektedir. Fosil yakıt-
ların  yakılması,  sanayi  sü-
reçleri,  arazi  kullanımı de-
ğişiklikleri ğerindeki  ya  da 
şiddetindeki   salınımlar   

yoluyla   Yerküre’nin   enerji 
dengesinde değişikliklere 
neden ve  ormansızlaşma 
vb.  insan  etkinlikleri, hava-
daki ozon ve aerosol5 tutar-
larındaki değişikliklerle so-
nuçlanan   atmosferdeki  
kimyasal  tepkimelerle bağ-
lantılı  gaz ve  aerosol  emis-
yonlarını değiştirmektedir. 
Atmosferdeki O3 (Ozon) ve 
aerosol parçacıkları,  GKDB 
Güneş ışınımını emerek, sa-
çarak ve yansıtarak   enerji   
dengesini   değiştirmekte-
dir. Bazı  aerosol türleri, bu-
lut yoğunlaşma (yoğuşma) 
çekirdeği olarak   görev   ya-

parak,   bulut   (su)  damla-
cıklarının özelliklerini de-
ğiştirerek ya da bozarak 
olasılıkla yağış oluşumunu  
ve   karakteristiklerini  etki-
leyebilmektedir (Şekil 1). 
Bulutların KDBR ve UDBR 

ile olan etkileşimleri etkili 
ya da kuvvetli olduğu için 
de, bulut özelliklerindeki 
küçük  değişiklikler bile ik-
lim sisteminin ışınım ya  da 
enerji  bütçesi  açısından 
önemli   sonuçlar doğurabil-
mektedir. 

 
İKLİM  

DEĞİŞİKLİĞİNİN 
DOĞAL NEDENLERİ 
 
Bugünkü bilgilerimize göre, 
küresel iklim, Yerküre’nin 
4.6 milyar yıllık jeolojik tari-
hinin başlangıcından beri 
tüm alan ve zaman ölçekle-

rinde değişme eğiliminde 
olmuştur .Yıllık ortalama 
yüzey sıcaklıklarının kutup 
(polar) (Türkeş, 2013a). İk-
lim milyonlarca yıl boyunca 
olmuştur (Türkeş, 2013a). 
İklim milyonlarca yıl bo-
yunca bölgelerinde 10 
°C’nin üzerindeki hava sı-
caklıklarıyla nitelenen çok 
sıcak koşullardan, inland-
sis’lerin (buzul kalkanları-
nın ya da kıta buzullarının) 
orta enlem karalarının ço-
ğunluğu geçmişteki bazı so-
ğuk dönemlerde Yerkü-
re’nin tümünü kapladığı 
buzul devirlerinde ya da 
çağlarındaki iklimleri ara-
sında salınım göstermiştir. 
Bazı varsayımlara göre, yü-
zeyi buzla kaplanmıştır. 

 
İNSAN KAYNAKLI 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
VE KÜRESEL 

ISINMA  
 
Atmosferdeki insan kaynaklı 
sera gazı birikimlerinde sa-
nayi devriminden beri gözle-
nen artış sürmektedir. Özel-
likle atmosferdeki 
birikiminin büyüklüğü, artış 
hızı, 50-200 yıl arasında de-
ğişen yaşam süresi ve GUDB 
kızılötesi yer ışınımının bü-

yük bölümünü emme özelli-
ğidikkate alındığında, 
CO2’nin önemi daha iyi an-
laşılır. 
Yerküre atmosferindeki CO2 
birikimi çok hızlı bir biçimde 
artmaktadır. Aylık ortalama 
CO2 zaman dizileri incelen-
diğinde, sanayi öncesinde 
yaklaşık 280 ppmv(milyon 
hacimde bir molekül ya da 
milyonda bir parçacık) ve at-
mosferdeki yıllı ppmv’ye 
ulaşmıştır (Türkeş, 2013b ve 
2018)  Atmosferdeki CO2 bi-
rikiminin günümüzdeki dü-
zeyi, ortalama CO2 birikimi, 
2012’de1958 yılında yaklaşık 

315 ppmv olan yaklaşık 394 
ppmv ve Mayıs 2018’de 411 
geçmiş yaklaşık 700 bin yıl-
lık kayıttaki doğal CO2 biri-
kimi değişimlerinin (yakla-
şık 180-300 ppmv arasında 
değişmiş) çok üzerindedir.  
Sera gazı birikimlerindeki bu 
artışlar, Yerküre’nin GUDB 
kızılötesi ışınım yoluyla so-
ğuma etkinliğini zayıflata-
rak, onu daha fazla ısıtma 
eğilimindeki bir pozitif ışı-
nımsal zorlamanın oluşma-
sını sağlar. Bu yüzden, Yer-
küre/atmosfer ortak 
sisteminin enerji dengesine 
yapılan pozitif katkı, kuvvet-
lenen sera etkisi olarak ad-
landırılır. 
Küresel ısınma, sanayi devri-
minden beri, özellikle fosil 
yakıtların yakılması, orman-
sızlaşma, tarımsal etkinlikler 
ve sanayi süreçleri gibi çeşitli 
insan etkinlikleri ile atmos-
fere salınan sera gazlarının 
atmosferdeki birikimlerin-
deki hızlı artışa bağlı olarak, 
şehirleşmenin de katkısıyla 
doğal sera etkisinin kuvvet-
lenmesi sonucunda, yeryü-
zünde ve atmosferin alt kat-
manlarında saptanan 
sıcaklık artışı şeklinde ta-
nımlanabilir.

Biz hiç değişmedik, mahalle sokaklarında 
dört nala koşarken çocukluğumuz, kalenin 
dibinde bizdik yüzyıldır nöbete duranlar. 

Bir asır önce kaybettiğimiz, avucumuzdan kayıp 
düşecek diye zannettiğimiz, eski sandıkların içinde 
gizlediğimiz, güvelenmesin diye her baharda 
havalandırdığımız ak nagışlar ile al yazmalara 
sarıp sardığımız sancaklarımız var bizim. 
Yüreğimi sızlatan bir deyiştir “misafirlikte unutu-
lan çocuklar” ancak biz unutulduğumuza hiçbir 
zaman inanmadık. Vatan sınırları yeniden 
çiziliken, bir asır sonra Rumeli’de doğmak, onda 
yaşamak, dededen kalan emanetleri korumak, 
değişen ve gelişen dünyanın cazibesine 
kapılmadan kimliğimizi korumak “birinci vazif-
enizidir” diyen büyüklerimize o kadar çok şey 
borçluyuz ki… 
 
Üsküplü Türk anneleri vardır, onları nasıl anlatsam 
şimdi bilemiyorum. Yürekleri bir memleket 
gibidir, gözlerinden tertemiz imanları yansır, yüz 
yıldır evlerin içinde çocuklarına hem yuva olmuş 
hem de mektep eylemişlerdir odalarını. Gece yat-
madan önce ninniler ve dualar okuyarak misakı 
milli sınırların dışında kalmayı dert edinmeyerek, 
yakınmadan, şikayet etmeden, dik durarak dilim-
izin nöbetine durmuşlardır. Rumeli ayrı kalırken 
vatandan en büyük sorumluluğu onlar yüklenmiştir 
sırtlarına. Topraklarımızın bayrakları ve ülkemizin 
isimleri değişirken bizim kimliğimizi gece kimse 
bilmeden korumuş, durmadan inşaa etmişlerdir 
geleceğimizi. Bugün burada Türkçe’nin varlığı 
hâlâ korunabilmişse, en büyük kahramanlar 
onlardır şüphesiz. 
 
Bugün, Üsküplü annelerden bahsedecek olursak 
aslında Yahya Kemal Beyatlı’nın annesini de 
örnek almamız gerek. Temizliğe son derece dikkat 
eden, çocukların mahalleden, okuldan, oyun 
alanlarından döndükten sonra ellerini, ayaklarını 
yıkayan, resim çekilmekten hoşlanmayan, 
farklılıkları kabul etmekte zorlanan, Üsküp dışında 
yaşamayı zor kabul eden, beş vakit namazını kılan, 
hisli anneler olarak rahatlıkla anlatabiliriz. Bugün 
eski mahallelerin arasında çocuklara Kur’an 
öğreten nice hafızlar yetiştiren annelerin şehridir 
Üsküp Balkanlar’da. Yaşlı ninelerimizin dizinde 
masal dinleyen, okulda, kitaplarda öğretilmeyen 
tarihimizi onlardan dinleyen çocuklardık biz. 
 
Aynı o anneler ki elleri kurabiye kokar, gözleri 
çocuklarına güven veren anneler, dilimizin birer 
canlı kalesi gibiydiler. Ara sıra kulağıma o 
yumuşak sesi yansıyor, çocukluğumdan çıkıp 
geliyor duası en zor anımda annemin 
“Duvarlarımız Amme, kapılarımız Kale, kilitler-
imiz Kulhuvallah koru bizi güzel Allah, haydi 
şimdi kuzu gibi uyu koç gibi uyan, tatlı uykular 
yavrum”… 
 
Yaşım geçtikçe daha çok ona benziyorum ben de, 
onun kullandığı o eski, unutulmaya yüz tutmuş 
tertemiz Türkçe kelimeler gelip yerleşiyor dilime, 
çocuklarıma aynı o şefkatle yaklaşıp onun 
öğrettiklerini öğretiyorum ben de. Işte bu şekilde 
anneden çocuğa, çocuktan geleceğe bir örgü gibi 
örülüyor, kök salıyor daha da derine, topraktan 
gıcırdayan çınar ağaçlarımızın köklerine su oluyor 
ve bu şekilde varlığını sürdürüyor bu topraklarda. 
 
İnsan yaşadığı şehirdir biraz da, ne kadar çok 
doğduğu şehri severse o kadar da kendini sever, ne 
kadar onunla kavga ederse o kadar da kendi ile 
kavgaladır. Karanlık bir gecede önce siyaha alışır 
gözleri, kör olmayı öğrenene kadar hem de, insan 
karanlıkta kör olmayı bilmeli, bilmeli ki güneş 
doğunca yüzü çirkinleşmesin, güneş ışınları 
gözünü kör etmesin. Zorluğa alışmak onu tanımak 
gerek bazen, iyilikler, güzellikler gelince eskiyi 
unutmasın diye alışmak gerek her türlü duruma. 
Kurşunlu Han’ın etrafında geçerken 
çocukluğumuz, kilitli kapıların ardında 
ecdâdımızın emanetini gözlerdik biz. Karanlık bir 
kapı, tahta parçacıkların arasından yansıyan ışığa 
bakardı gözlerimiz. Önce büyürdü gözbebekler-
imiz sonra ışıktan küçülürdü.  Biraz buruk, biraz 
da meraklı gözlerle mahallemizin içinde yüzyıllık 
çınarların dibinde, yıkılmış, onarılmayı bekleyen 
tarihi eserlerimizin içinde büyüdük. Çocuk 
oyunlarımıza onları da kattık, yaşlı birer dede gibi 
gülümsediler bize, kâh Hüdaverdi Camii’nin 
yıkılmış minaresine girdik, saklambaç oynadık, 
kâh tarihî Kale’den kızaklarımız ile kış günleri 
kaydık. Îshakiye mahallesinde, Ramazan gün-
lerinde kandilleri beklerken, dilimizde Ramazan 
manileri ile ezan sesini bekledik. Yüz yıldır an-
nesini kaybetmiş, annesinden ayrılmış bir evlat 
gibi bekledik hem de. Anadolu ile Rumeli bir-
birinden ayrılırken Ana Vatan’ın dışında kalmayı 
bir asırdır yediremedik kendimize. Bir asırdır 
vatansızlığın orucundayız bu yüzden, bir asırlık 
hasret ile kandillerin yanmasını bekledik. 
 
Ey benim dedelerden emanet kalan şehrim, dilim 
ve dinim, bil ki ben hiç değişmedim, bir gün gelir 
de beni bıraktığın gibi bulamazsın diye inan hep 
nöbetteydim. Araftayız belli ki, belki de o Rumeli 
Türküsünde geçen fırtına tuttu bizi, fırtınaya 
kapıldık say, belki de o bizim kavuşmalarımız 
mahşere kaldı, kim bilir… 
 
www.timebalkan.com  
sitesinden alınmıştır…

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com

DEVAM EDECEK..
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 
Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen "Medeniyetler ve Balkan-
lar" projesinin kapanış programı online olarak düzenlendi 

YTB’DEN ÜSKÜP’TE  
online proje kapanışıŞükrü ÇALIŞKAN

KOSOVA'NIN  
YILDIZLARI

Merhaba Balkan Günlüğü 
Gazetesi'nin kıymetli 
okuyucuları… Uzun bir 

aradan sonra tekrar sizlerle bir-
likte olmanın mutluluğu içerisin-
deyim. Bu haftaki yazımı 
Balkanlar’ın en güzel ülkesi 
Kosova’ya ve bu tarih kokan 
ülkenin önem arz eden kişilerine 
ayırmak istedim. Kosova bağım-
sızlığını ilan edene (17 Şubat 
2008) dek çok sıkıntılara maruz 
kaldı ve meşakkatli yıllar geçir-
di. Osmanlı yadigarı bu coğrafya 
ne kahramanlar gördü ne kıymet-
li insanlara ev sahipliği yaptı. Bu 
bereketli topraklar siyasetçisin-
den sporcusuna, eğitimcisinden 
sanatçısına ve belki aklıma dahi 
gelmeyen birçok alanda sayısız 
nitelikli insan yetiştirdi. Bu denli 
kısa bir yazıda maalesef her biri-
ne yer vermek mümkün değil. Bu 
nedenle bu haftaki yazımda, ilgi 
alanıma sadık kalıp benim de 
hayranlık duyduğum birkaç 
Kosovalı sanatçıyı konu edinme-
yi ve benim de gelecek gördü-
ğüm bir isme yer vermeyi uygun 
gördüm. 
 

YASHARİ 
 
Kosova denince benim aklıma 
gelen ilk isim Adem Yaşari’dir. 
Ve tabii ki hemen ardından 
Yaşari’nin arkadaşları…  
Kosova’nın bugünlere gelmesi 
için canı pahasına savaşan bu 
ismi anmadan Kosova’yı düşün-
mek bana haksızlıkmış gelir hep. 
Bununla birlikte, Kosova’nın bir-
birinden değerli diğer sanatçıları 
bana göre: Rita Ora, İlir Shaqiri, 
Mihrije Braha, Muharrem Qena 
ve Merjeme Sermaxhaj. Hepsi 
birbirinden kıymetli isimler. 
Türkiye'de de kökenleri 
Kosova’ya dayanan ve bu aidiye-
ti taşımaktan yüksünmeyen çok 
sayıda başarılı sanatçı var. 
Mesela bunların içerisinden aklı-
ma ilk gelenler Ediz Hun, Engin 
Çağlar, Serdar Gökhan, Candan 
Erçetin, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin 
Altan Düzyatan, Can Yaman… 
Bir de çok fazla kimsenin henüz 
bilmediği bir isim: Emirhan 
Bayram. 1989 Priştine doğumlu 
olan Bayram, on parmağında on 
marifete sahip, sade, şöhret dür-
tüsü ve gösterişten uzak kadın 
bir sanatçımız ve benim de yakın 
bir arkadaşım. Bayram’ın on par-
mağında on marifet diyorum 
çünkü onun yapıp ettiklerini 
takip etmek dahi enerji istiyor. 
Diplomatlık, akademik eğitim, 
tiyatro ve dizi oyunculuğu… Laf 
aramızda kendisi TV21 dizisi 
skeçlerinin şimdiden vazgeçil-
mez oyuncusu oldu bile. Daha da 
bitmedi. “Balkanlarda Ayak 
Sesleri” kısa film yardımcı oyun-
culuk, Kosova Türk radyosunda 
program yapımcılığı ve sunucu-
luğu Bayram’dan bahsederken 
eksik bırakmamız gereken işler. 
Yapımcı bir arkadaşımın sinema 
filminde de başrol teklifi almış 
olan Bayram maalesef 
Kosova'nın fark edemediği ender 
oyunculardan biri. Böyle bece-
rikli ve tecrübeli sanatçıların 
değeri bilinmeli ve hak ettiği 
yerlere getirilmeli diye düşünü-
yorum. 
Buradan Kosova’nın kardeş hal-
kına ve değerli insanlarına diyo-
rum ki: Böylesine kalitesi yüksek 
ama keşfedilmeyen değerlere 
sahip çıkın, çünkü Kosova'nın 
“sönük yıldızı” parlamayı  
bekliyor.

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkelerinde 
düzenlenen “Balkan 
Gençlik Okulu” projesi 

kapsamında Üsküp merkezli 
Fettah Efendi Eğitim ve 
Düşünce Derneğince gerçek-
leştirilen projenin online 
düzenlenen kapanış progra-
mına YTB Sosyal ve Kültürel 
İşler Daire Başkanı Murat 
Kazancı, YTB Kuzey 
Makedonya sorumlusu Musa 
Akdeniz, Fettah Efendi Eğitim 
ve Düşünce Derneği Başkanı 
Sevba Abdula, Hayrat Balkan 
temsilcisi Emre Aracı ve 
öğrenciler katıldı. Kazancı 

YTB Başkanı Abdullah 
Eren’in kapanış programına 
katılamadığını fakat kendisi-
nin tüm katılımcılara selamla-
rını ilettiğini belirtti. YTB’nin 
Türkiye’nin kamu diplomasi 
alanında faaliyet yürüten 
kurumlarından bir tanesi 
olduğunu belirten Kazancı, 
Balkan Gençlik Okulu progra-
mının kardeş ülkeler ve toplu-
luklarla yürütülen ve sürekli-
lik arz eden prestijli program-
lardan biri haline geldiğini 
söyledi. Projeye katılım sağla-
yan öğrenciler Türkçe ve 
Arnavutça olarak bildirilerini 
sundu. Kitap değerlendirme-
sinin ardından öğrencilere 
katılım belgesi verildi. (AA)

SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın 
bir televizyon progra-
mında Balkan Türklerine 

yönelik ifadelerine Samsun 
Balkan Türkleri Derneği’nden 
tepki geldi.  www.timebal-
kan.com sitesinden alınan bil-
gilere göre; yapılan açıklama-
da "Evladı Fatihan’ın kemikle-
rini sızlatan bu tür açıklamalar 
kirli membalardan beslenen 
hastalıklı bir zihniyetin teza-
hürüdür" denildi. 
Ortadoğu Araştırmaları 
Merkezi (ORSAM) Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın bir 

televizyon programında 
Balkan Türkleri’ne yönelik 
yaptığı açıklamalara Samsun 
Balkan Türklerine 
Derneği’nden tepki geldi. Bir 
basın açıklaması yapan der-
nek, “Örneklerine daha önce 
de rastladığımız, Türk milleti-
nin birliğini ve bütünlüğünü 
hedef alan bu türden beyanla-
rın basit özürlerle geçiştirile-
meyecek kadar tehlikeli ve 
ayrıştırıcı olduğunun altını 
çizerken; bir dil sürçmesi ola-
mayacak kadar da bilinçli söy-
lendiğinin farkında olduğu-
muzu belirtmek isteriz. 19. 
yüzyıldan itibaren yaşanan 
süreçte Balkan topraklarındaki 

Türk hakimiyetinin mütema-
diyen sonlanması ile 

Anadolu’ya hicret etmiş olan 
Türkler, 14. asırda Rumeli coğ-

rafyasını Türk-İslam kültürü 
ile yoğuran Türk fütuhatının 
muzaffer temsilcileri olan 
gazilerin, alplerin öz torunları-
dır. Orta Doğu’nun çeşitli 
ülkelerinden gelen mülteciler 
ile Balkan Türklerinin 
Anadolu’ya hicretini kıyasla-
ma gafletine düşmüş bu şahsı 
Türk milleti adına şiddetle 
kınıyor; Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü Anadolu’ya arma-
ğan eden Balkan Türklüğü ile 
gurur duyduğumuzu ilan edi-
yoruz. Cumhuriyet savcılarını 
Balkan Türklerine yönelik 
hakaret içeren açıklamayı ince-
lemeye davet ediyoruz” açık-
lamasında bulundu.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'da Gaziler 
Günü dolayısıyla Gaziler 

Gecesi etkinliği düzenlendi. 
Bosna Hersek-Türkiye Dostluk 
Platformu tarafından düzenle-
nen etkinliğe, Bosna Hersek'ten 
belediye başkanları, ülkede 
faaliyet gösteren gazi dernekle-
rinin temsilcileri, gaziler ve da-
vetliler katıldı. 
Platform Başkanı Orhan Çak-

mak, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada,  Bosna Hersek'te 
farklı vesilelerle çeşitli etkinlik-
ler düzenlediklerini söyledi. 
Gaziler Günü dolayısıyla Bos-
na Hersekli gazilerle bir araya 
geldiklerini kaydeden Çak-
mak, "Bosna bizim için çok 
önemli. Gazilerimizin hakkını 
asla ödeyemeyiz. Onlar bu ül-
kenin bağımsızlığı için canları-
nı ortaya koydular. Bu etkinlik 
vesilesiyle kendilerine teşekkür 
etmiş olduk." diye konuştu. Et-
kinlik kapsamında Osmanlı 
Korosu sahne aldı. (AA)

Bosna Hersek'te "Gaziler  
Gecesi" etkinliği düzenlendi

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ortadoğu 
Araştırmaları 
Merkezi (ORSAM) 

Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Uysal'ın katıldığı bir televiz-
yon programında 'Balkan 
göçmenleri Türk değildir, 
Türkleşmiştir' sözlerine tepki 
gösteren Balkan Göçmenleri 
(Bal-Göç) Genel Başkanı Veli 
Öztürk, "Biz, Balkanlara 
Türk gittik, Türk döndük" 

dedi. 
Öztürk yaptığı açıklamada, 
“Uysal’ın 'Bu insanlar Türk 
diye gelmedi. Sığınmak için 
geldi. İşgalden kaçtılar. 
Geldiklerinde dil bilmiyor-
lardı' sözleri tarih bilgisinin 
ne kadar zayıf olduğunu 
göstermektedir. 6 asır tüm 
Balkan yarımadası Osmanlı 
Devleti sınırları içerisindey-
di. 1877-1878 Osmanlı Rus 
Savaşı sonrası 2,5 milyondan 
fazla Türk Balkanlar'dan 
kovulmuştur. Biz Balkanlara 

git dediler, Türk gittik. Gel 
dediler, Türk döndük" ifade-
lerini kullandı. 
www.timebalkan.com’a 
göre; Öztürk, sözlerini şöyle 
tamamladı: 
"Türk isimlerimiz zorla 
değiştirilmeye çalışıldığı için, 
Türkçe eğitim kurumlarımız, 
camilerimiz ve Kur'an kurs-
larımız kapatıldığı için, hacca 
gitmemiz ve sünnet olmamız 
engellendiği için, cenazeleri-
mizin yıkanma usulü yasak-
landığı için, Arapça ve 
Türkçe yazılı çeşme ve 
mezar taşlarımız paramparça 
edildiği için ve bütün bu 
uygulamalara direniş göster-
diğimiz için canımızı, kanı-
mızı verdik. Hapis yattık, bin 
bir türlü işkence gördük. 
Ama başkaları gibi milletin-
den, milliyetinden, dininden, 
vatanından ve bayrağından 
asla taviz vermedik. Bizi baş-
kalarıyla karıştırmayın. 
Tarihi öğrenin, haddinizi 
bilin."

Balkan Türkleri Derneği’nden  
ORSAM Başkanı’na sert tepki

BÖL-GÖÇ’ten Uysal’a: 
Türk gittik, Türk döndük. 

Karadağ-Sırbistan sınırında sıkı tedbir
NOVİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da yürür-
lüğe giren yeni Ko-
vid-19 tedbirleri sı-

nır kapılarında yoğun-

luk yaşanmasına neden 
oldu. Salgının yüksek 
oranlarda seyrettiği ül-
kelerden biri olan Kara-
dağ'dan gelenler için 10 
günlük gözetimin zo-
runlu kılındığı Sırbis-

tan'a giriş yapan vatan-
daşlar, ayrıntılı incele-
meden geçirildi. Bilindi-
ği üzere Sırbistan hükü-
met Müslüman Boşnak 
nüfusun yoğunlukta 
bulunduğu Sancak böl-

gesinde korona tedbirle-
rini uygulamamakla 
suçlanıyordu. Sancak 
bölgesi Sırbistan’daki 
vakaların büyük bölü-
münün görüldüğü yer 
olarak biliniyor. (AA)
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersekli yönetmen 
ve senarist Jasmila Zba-
nic'in Srebrenitsa'daki 

soykırımı konu alan "Nereye 
Gidiyorsun, Aida?" (Quo 
Vadis, Aida?) filmi Bosna Her-
sek'in Oscar adayı seçildi. 
Bosna Hersek Film Çalışanları 
Birliğinden yapılan açıkla-

mada, TRT ortak yapımı olan 
ve daha önce Venedik ile To-
ronto Film Festivallerinde gös-
terilen filmin 93. Oscar 
Ödüllerinde "En İyi Uluslar-
arası Film" dalında Bosna Her-
sek'in adayı olduğu bildirildi. 
Açıklamada, 1995'te yaşanan 
Srebrenitsa soykırımını mercek 
altına alan filmin, 57. Antalya 
Altın Portakal Film Festiva-
li'nde de yarışacağı ve yakın 

zamanda Bosna Hersek'te se-
yirciyle buluşacağı belirtildi. 
 

FİLMİN HİKAYESİ 
 
Bosna Hersek, Türkiye, Avus-
turya, Romanya, Hollanda, Al-
manya, Polonya, Fransa ve 
Norveç ortak yapımı olan film, 
1995'te yaşanan Srebrenitsa 
soykırımını konu alıyor. Fil-
min hikayesi, Bosna Hersek'in 

Srebrenitsa şehrinde Sırp as-
kerleri tarafından kadınlar ve 
çocuklar dahil binlerce Bosna-
lının öldürüldüğü soykırım 
günlerinde Birleşmiş Milletlere 
(BM) ait bir üste geçiyor. Zba-
nic, ilk filmi "Grbavica" (Es-
ma'nın Sırrı) ile 2006'daki 56. 
Berlin Film Festivali'nde "En 
İyi Film Ödülü", "Barış Film 
Ödülü" ve "Ekümenik Jüri 
Ödülü" kazanmıştı. (AA)

BERAT 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, Berat şeh-
rinde Osmanlı eser-

lerinin Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) tarafından gerçek-
leştirilen restorasyon çalış-
malarını inceledi. Başbakan 
Rama, restorasyon çalışma-
ları devam eden Berat Hün-
kar Camisi ve Halveti 
Tekkesi ile Berat Bekarlar 
Camisi'ni ziyaret etti. Ziya-
rette Arnavutluk Kültür Ba-
kanı Elva Margariti, TİKA 
Tiran Koordinatörü Dr. 
Emine Gizem Başkan ve 
Berat Belediyesi yetkilileri 
de yer aldı. Hünkar Camisi, 
Sultan İkinci Bayezid'in 
1492'de Arnavutluk seferi 
sırasında padişah fermanı 
ile yaptırıldı. Berat şehrinin 

bir başka Osmanlı eseri Be-
karlar Camisi ya da eski 
adıyla Süleyman Paşa Ca-
misi, Avlonyalı İbrahim Pa-
şa'nın oğlu Süleyman Paşa 
Avlonya tarafından 1827-
1828 yıllarında yaptırıldı. 
Halveti Tekkesi'nin ise 
1781-1782 yıllarında Kurt 
Ahmet Paşa tarafından 
Şeyh Hasan ve Halveti tari-
katı için yaptırıldığı bilini-
yor. TİKA, 2018 Mart 
ayında Arnavutluk'taki 5 
Osmanlı eseri olan başkent 
Tiran'daki Ethem Bey Ca-
misi, Ergiri Pazar Camisi, 
Berat Hünkar Camisi ve 
Halveti Tekkesi ile Berat Be-
karlar Camisi'nin restoras-
yon çalışmalarına 
başlamıştı. 5 Osmanlı eseri-
nin restorasyon çalışmaları-
nın kısa sürede 
tamamlanması bekleni-
yor.(AA)

Bosna Hersekli yönetmen ve senarist Jasmila Zbanic'in Srebre-
nitsa'daki soykırımı konu alan "Nereye Gidiyorsun, Aida?" 
(Quo Vadis, Aida?) filmi Bosna Hersek'in Oscar adayı seçildi

TİKA’nın restore ettiği  
Osmanlı eserlerine  

Başbakan Rama ziyareti

"Nereye Gidiyorsun, Aida?"  
Bosna Hersek'in Oscar adayı 

Dışişleri Bakanı 
değil, Güzellik 
İşleri Bakanı

Kosova’da Avdullah Hoti başbakanlığındaki kabinenin bir üyesi ‘Ma-
şallah’ dedirtiyor. Kosova Dışişleri Bakanı  Meliza Haradinaj gerek ülke-

sinde gerekse yurt dışı gezilerinde güzelliği ile dikkat çekiyor. Kosovalılar 
‘Kosova Cumhuriyeti, dünyanın en güzel dışişleri bakanına sahip’ yoru-

munu yaparken diplomatik çevreler de .”Artık Kosova’nın Dışişleri’nde 
hiçbir ülkeyle sorunu olmaz. Güzellik diplomasisi bu olsa gerek” diyorlar. 
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ISPARTA 
ALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Isparta Belediye Başkan 
Şükrü Başdeğirmen, ma-
kamında kabul ettiği  

Balkan  Şampiyonu  Milli 
Atlet Rumeysa Coşkun’u ve 
kutlayarak altınla ödüllen-
dirdi. Geçtiğimiz hafta İs-

tanbul Burhan Felek Kom-
pleksi içindeki Ekrem Ko-
çak Atletizm Pisti’nde yapı-
lan 50. Balkan U20 Atletizm 
Şampiyonası’nda yarışan 
Rumeysa Coşkun, 3000 met-
rede 9.49 derecesi ile birinci 
olmuştu. Coşkun, Trab-
zon’da yapılacak Türkiye 
Dağ Koşusu ve Balkan Dağ 

Koşuları Milli Takım seç-
melerinde Türkiye'yi temsil 
edecek. Rumeysa Coş-
kun’un Antrenörleri Beden 
Eğitimi Öğretmeni Sibel ve 
Lütfü Yılmaz da ziyarette 
hazır bulundu. Ayrıca Baş-
kan Başdeğirmen, Rumeysa 
Coşkun’un Trabzon’daki 
Türkiye Dağ Koşusu ve Bal-

kan Dağ Koşuları Milli Ta-
kım Seçmeleri için uçak bi-
letini desteği de verdi. Milli 
Atlet Rumeysa Coşkun, Be-
lediye Başkanı Şükrü Baş-
değirmen’e teşekkür ederek, 
“Balkan Şampiyonasında 
birinci olduğum için mutlu-
yum. Daha önce Türkiye 
Şampiyonluklarım, Balkan 

derecelerim ve Liselerarası 
Dünya Şampiyonası’nda 
üçüncülüğüm var. U-20 Bal-
kan Şampiyonu oldum, ar-
tık Büyüklerde de birinci 
olmak istiyorum. Hedefim, 
Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nu olmak. Olimpiyatlarda 
da yarışmak istiyorum” 
dedi. (AA)

Genç tenisçi Leyla’dan 
Tiran'da iki kupa birden

Başdeğirmen, Coşkun’u altınla ödüllendirdi

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Genç tenisçi Leyla Elmas, 
Arnavutluk'ta düzenlenen 
turnuvada tekler ve çiftlerde 

şampiyon oldu. Türkiye Tenis 
Federasyonu’ndan yapılan açıklama-
ya göre, başkent Tiran'daki Grade 5 
ITF gençler turnuvası 18 Yaş Altı 
National Sport Park Open'a katılan 
Leyla, organizasyonda çifte kupa 
kazandı. 15 yaşındaki Leyla, set 
kaybı yaşamadan geldiği tekler fina-
linde, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-0 ve 6-
3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa 

ulaştı. Leyla, Macar 
partneri Luca 
Udvardy ile 1 
numaralı seribaşı 
olarak mücadele 
ettikleri çiftler kate-
gorisinde ise final-
de Diana De 
Simone (İtalya) - 
Victoria Lazarova 
(Bulgaristan) ikilisi-
ni 6-0 ve 6-2 mağ-
lup ederek kupanın 
sahibi oldu. (AA)

Balkan Şampiyonası’nda  
2 altın, 3 bronz madalya
Romanya’nın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonası’na 
Türk Milli Takımı’ndaki Kayserili atletler damga vurdu 

CLUJ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya’nın Cluj-
Napoca kentindeki 
Balkan Şampiyonası’na 

katılan Kayserili sporcular 
başarılarıyla göz doldurdu. 
www.haberler.com sitesinin 
haberine göre; Romanya’da 
gerçekleştirilen  Balkan  
Büyükler Şampiyonası’nda 
mücadele eden Kayserili 
sporculardan Burcu Subatan 
3000 metrede şampiyon ola-
rak altın madalyanın sahibi 

olurken, Ömer Amaçtan 5000 
metre yarışlarında üçüncü 
olarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Şampiyonanın 
ikinci günü yarışlarında 
mücadele eden Turgay 
Bayram 3000 metre engelli 
yarışlarında şampiyon olarak 
altın madalya, Burcu Subatan 
1500 metre yarışlarında kişi-
sel en iyi derecesini koşarak 
bronz madalya kazandı. 
Ömer Bayram ise 3000 metre 
yarışlarında kişisel en iyi 
derecesini koşarak bronz 
madalyanın sahibi oldu. Bu 

sonuçlarla Kayserili sporcu-
lar, Balkan 
Şampiyonası’ndan 2 altın 3 
bronz madalya kazanarak 
Türkiye’ye 5 madalya kazan-
dırarak büyük bir başarı elde 
ettiler. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Murat Eskici, Balkan 
Şampiyonası’nda madalyalar 
kazanan sporcular Burcu 
Subatan, Ömer Amaçtan ile 
Turgay Bayram’ı, antrenörle-
ri Kemal Koyuncu, Süleyman 
Altınoluk ve Zehra Şarvan’ı 
tebrik etti. 


