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Sayfa 5’teRifat SAİT

BALKANLAR’DA MİLLİYETÇİLİK 
İLE BÜYÜK OLMA HAYALLERİ 
VE SON SIRBİSTAN ÖRNEĞİ 

Türkiye düşmanı 
ittifak yine buluştu
¥   YUNANİSTAN Başba-
kanı Kriakos Mitsotakis, 
Atina ve Kahire yönetimle-
rinin, Doğu Akdeniz'de im-
zaladığı kısmi Münhasır 
Ekonomik Bölge (MEB) an-
laşmasını genişletme yö-
nünde mutabık olduğunu 
bildirdi. Kıbrıs sorununun 

uluslararası hukuk teme-
linde adil çözümünden 
yana olduklarını savunan 
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 
Libya'da istikrar ve barış 
sağlayacak siyasi bir çözüm 
gerektiği konusunda Mitso-
takis ile hemfikir oldukla-
rını vurguladı. n 5’te

Yeşil Balkanlar’a 
yeşil takviyesi…
¥ "MİLLİ Ağaçlandırma Günü" kapsa-
mında Balkan ülkeleri Kuzey Make-
donya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavut-
luk ve Karadağ'da binlerce fidan 
toprakla buluştu. "Geleceğe Nefes, Dün-
yaya Nefes" sloganıyla düzenlenen pro-
jenin Kuzey Makedonya ayağında Türki-
ye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) ve Kuzey Makedonya Tarım, Or-
mancılık ve Su İşleri Bakanlığı’nın deste-
ğiyle Jelino'da 250 fidan dikildi. n 5’te

¥  KRİVOKAPİC, başkent Pod-
goritsa'da düzenlediği basın 
toplantısında, yeni kabine-
deki isimlerin işlerinin ehli in-
sanlar olduğunu belirterek, 
kabinenin yarısının doktora 

yapmış isimlerden oluştuğuna 
dikkati çekti. Karadağ'da ya-
pılan genel seçimde Batı yan-
lısı Sosyalistlerin Demokratik 
Parti (DPS) öncülüğündeki 
"Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 

30 milletvekili çıkarırken, Sırp 
kilisesine ve Sırbistan'a yakın-
lığıyla bilinen "Karadağ'ın 
Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bi-
zim Ulusumuz Barıştır" itti-
fakı 10, "Siyahtan Beyaza" it-

tifakı 4, Sosyal Demokratlar 
(SD) 3, Boşnak Partisi (BS) 3, 
Sosyal Demokrat Parti (SDP) 
2, "Oy Birliği" ittifakı 1, 
"Şimdi Zamanı" ittifakı ise 1 
sandalye elde etmişti. n 3’te

Karadağ’ı yönetecek 
yeni kabine belli oldu

Balkan ülkesi Karadağ'da yapılan genel seçimin ardından  hükümeti 
kurmakla görevlendirilen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri 

Zdravko Krivokapic, yeni kabinede yer alacak isimleri açıkladı

¥   BOSNA Her-
sek'te 25 Kasım 
1943'te gerçekleş-
tirilen Ulusal Kur-
tuluş Anti-Faşist 
Konseyi’nin (ZAV-
NOBİH) ilk oturu-
mundan beri kut-
lanan Devlet 
Günü dolayısıyla 
birçok şehirde tö-
renler düzen-
lendi. n 5’te

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
BU KODU AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTARAK GAZETEMİZE 

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

BOSNA 77 YILLIK  
GURURU YAŞADI 

Zdravko Krivokapic

¥   SIRP Ortodoks Kilisesi 
(SPC) Patriği İrinej, yeni 
tip korona virüs nede-
niyle hayatını kaybetti. 
SPC'den yapılan yazılı 
açıklamada,  Sırbistan'ın 

başkenti Belgrad'daki 
"Karaburma" Askeri Has-
tanesi'nde bir süredir Ko-
vid-19 tedavisi süren İri-
nej'in yaşamını yitirdiği  
bildirildi. n 5’te

SIRPLARIN PATRİK  
İRİNEJ ÜZÜNTÜSÜ



Osmanlı eserlerinin 
yok olma tehlikesi 
yaşadığı Makedon-
ya’nın başkenti Üs-

küp'te ayakta 
kalmayı başaran 

nadir eserlerden Var-
dar Nehri üzerindeki 
Taşköprü, tarih bo-

yunca birçok savaşa, 
idama ve isyana şa-
hitlik etti. Taş Köprü, 

günümüzde Üs-
küp’ün en önemli 

sembollerinden biri
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Genç yazardan sanata 
farklı bir bakış açısı

Bir koltukta iki değil 
bir elin parmakları 
kadar karpuz taşı-

yan insanlar vardır ha-
yatta. Genç yazar, sahne 
sanatçısı, sporcu, 
dansçı ve diğer 
meziyetleri ile 
tam bir fenomen 
Bükre Sena Sait. 
24. Dönem İzmir 
Milletvekili Rifat 
Sait’in üç kızından 
ortancası Bükre Sena’nın 
16 yaşında yazdığı fan-
tastik roman ‘Dolunay 
Etkisi’ yok satmıştı. 20 
yaşındaki yazar şimdi de 
‘Sanata Dair İpe Sapa 
Gelmez Soruşturma’ 
adını verdiği ve Özgür 

Yayınevi’nden çıkan ki-
tabıyla başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. 
Kitap DR mağazaları ve 

tüm seçkin kitabev-
lerindeki raf-

larda yerini 
aldı. Siya-
setçi bir 
babanın 
kızı olsa 

da kültür ve 
sanata ilgi 

duyan Bükre Sena, kendi 
çabalarıyla İngilizce, İs-
panyolca ve Almanca 
öğrendi. İngilizce olarak 
şarkılar yazıp söylüyor. 
Sahne eğitimleri aldı, 
bazı dizi ve reklam film-
lerinde oynadı. Sporcu 

kimliği de bulunan Sait, 
tekvando eğitimi aldı. 
Halen Bilgi Üniversite-
si'nde sahne ve perfor-
mans sanatları okuyor. 
Kısacası genç 
yazarın 
eseri “ Sa-
nata Dair 
İpe Sapa 
Gelmez 
Soruş-
turma”  
okuyucuyla 
buluşmayı 
bekliyor.

A.BUĞRA  
TOKMAKOĞLU 
 

Makedonya‘nın baş-
kenti Üsküp‘te Var-
dar Nehri’nin 

üzerinde kentin eski ve yeni 
bölgesini buluşturan Taş 
Köprü (Kamen Most), 

Üsküp’ün en önemli sembol-
lerinden. Osmanlı Padişahı 
Fatih Sultan Mehmet Dö-
nemi’nde 1451-1469 yılları 
arasında inşa edilen Taş 
Köprü, Üsküp’teki Osmanlı 
yapıları arasında en bilinen-
lerden. 
Köprü, yaygın olarak Taş 
Köprü adıyla anılsa da asıl 

ismi Fatih Köprüsü ya da 
Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü. 12 ayaklı, 220 metre 
uzunluk ve 6 metre genişliğe 
sahip köprü yapıldığı dönem-
den günümüze birçok dep-
rem ve savaşta zarar görmüş. 
Üsküp’ün ortasından geçen 
Vardar Nehri’nin iki yakasını 
birleştiren, kentte Osmanlı iz-

lerinin yaygın olarak görül-
düğü Tarihi Türk Çarşısı ile 
kentin yeni yerleşim bölgesin-
deki Makedonya Meydanı 
arasındaki önemli bir geçiş 
noktası olan Taş Köprü, aynı 
zamanda Üsküp Belediye-
si’nin logosunu da süslüyor. 
Makedonyalıların bir bölümü 
köprüye Vardar Köprüsü 

diyor. 
 

MİMAR  
SİNAN’IN  

İMZASI 
 
Kimi kaynaklara 
göre Mimar Sinan 
tarafından yapıl-
dığı belirtilen Taş 
Köprü, geçmişte 
aynı yerde bulunan 
Roma köprüsünün 
üzerine inşa edil-
miş. 1555’te yaşa-
nan büyük 
depremde hasar 
gören köprü, II. 
Dünya Savaşı sıra-
sında, 1944’te pat-
layıcıların hedefi 
olmuş. Üsküp’ün 
kurtarılmasının ar-
dından patlayıcılar 
sökülerek köprü-
nün zarar görmesi 
engellenmiş. 
Köprünün tam or-
tasında yer alan 
mihrap bölümü 
geçmişte yanlış res-
torasyon uygula-
maları sonucunda 

ortadan kaybolsa da Tür-
kiye‘nin girişimleri ile 2002 
yılında yeniden yapılarak ye-
rine konuldu. Uzun yıllar 
kentin iki yakasındaki ulaşı-
mın can damarı olan Taş 
Köprü, 1971 yılında Goce Del-
cev Köprüsü’nün inşa edilme-
siyle turistik bir cazibe 
merkezine dönüştü. 
 

FARKLILIKLARIN  
BULUŞMASI 

 
2007'de baskılara dayanama-
yan Makedonya yönetimi 
Mihrabı daha önce 
Vardar'dan topla-
nan orijinal taşla-
rına bazı 
eklemeler ya-
parak özensiz 
bir şekilde ye-
niden yerine 
koydu. Bununla 
beraber mihrabın 
tam karşısına köp-
rünün aslında olma-
yan, Osmanlı'ya 1689'da isyan 
eden Karpoş'un hatırasından 
bahseden bir metal levha ek-

lendi. Makedon halk, Kar-
poş'un isyanı sonucunda Taş-
köprü üzerinde idam 
edildiğine inanıyordu. 
Şehrin en önemli sembollerin-
den biri olmasına rağmen 
Makedon Hükümeti’nin 
Üsküp 2014 Projesi ile köprü 
çevresindeki her iki meydana 
çok sayıda heykel yerleştir-
mesi, görkemli binalar ve Taş 
Köprü’nün yanı başına yeni 
bir köprü inşa edilmesi nede-
niyle köprünün görünürlüğü 
büyük çapta gölgelenmiş du-
rumda. 

Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’ü zi-

yaret edenlerin 
mutlaka uğra-
dığı, üzerinde 
fotoğraf çeki-
lip Vardar 
Nehri’ni se-

lamladığı Taş 
Köprü, Balkan-

lardaki en güzel 
Osmanlı eserlerinden. 

 
www.egetelgraf.com sitesin-
den alınmıştır…

ÜSKÜP TAŞ KÖPRÜ
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Balkan ülkesi Karadağ'da  
yapılan genel seçimin 
ardından  hükümeti 

kurmakla görevlendirilen 
"Karadağ'ın Geleceği İçin" itti-
fakının lideri Zdravko Krivo-
kapic, yeni kabinede yer 
alacak isimleri açıkladı. Kri-
vokapic, başkent Podgorit-
sa'da düzenlediği basın 
toplantısında, yeni kabine-
deki isimlerin işlerinin ehli in-
sanlar olduğunu belirterek, 
kabinenin yarısının doktora 
yapmış isimlerden oluştu-
ğuna dikkati çekti. Yeni kabi-
neyi oluşturacak isimlerin 
listesini ve hükümet progra-
mını meclise sunacağını akta-
ran Krivokapic, 2 Aralık 
Çarşamba günü listenin ve 
programın genel kurulda gö-
rüşüleceğini bildirdi. Krivo-
kapic'in başbakan olarak 
olarak görev alacağı yeni ka-
binedeki diğer isimler şöyle: 
"Başbakan Yardımcısı Dritan 

Abazovic, Dışişleri Bakanı 
Djordje Radulovic, İçişleri Ba-
kanı Sergej Sekulovic, Sa-
vunma Bakanı Olivera Injac, 
Maliye Bakanı Milojko Spajic, 
Eğitim Bilim Kültür ve Spor 
Bakanı Vesna Bratic, Sağlık 
Bakanı Jelena Borovinic Bojo-
vic, Ekonomik Kalkınma Ba-
kanı Jakov Milatovic, 
Sermaye Yatırımları Bakanı 
Mladen Bojanic, Kamu Yöne-

timi Dijital Toplum ve Medya 
Bakanı Tamara Srzentic, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Ratko Mitrovic, Tarım Orman 
ve Su İşleri Bakanı Aleksan-
dar Stijovic, Adalet ve Azınlık 
Hakları Bakanı Vladimir Le-
posavic." Karadağ'da genel 
seçimde Batı yanlısı Sosyalist-
lerin Demokratik Parti (DPS) 
öncülüğündeki "Karadağ İçin 
Kararlı" ittifakı 30 milletvekili 

çıkarırken, Sırp kilisesine ve 
Sırbistan'a yakınlığıyla bili-
nen "Karadağ'ın Geleceği 
İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusu-
muz Barıştır" ittifakı 10, "Si-
yahtan Beyaza" ittifakı 4, 
Sosyal Demokratlar (SD) 3, 
Boşnak Partisi (BS) 3, Sosyal 
Demokrat Parti (SDP) 2, "Oy 
Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Za-
manı" ittifakı ise 1 sandalye 
elde etmişti. (AA)

Geçenlerde ilginç ve tehlikeli 
bir iddia ortaya atıldı. Bosna-
Hersek’teki Sırpları ve Kara-

dağ’daki Sırpları Belgrad’a bağlama 
düşüncesi ile Sırpların Büyük Sırbis-
tan’ı kurma hayalleri depreşti.  
Balkanlarda böyle Büyük olma düşün-
celeri hep olmuştur.  Örneğin Büyük 
Arnavutluk (Shqipëria e Madhe ya da 
Etnik Arnavutluk - Shqipëria Etnike) , 
Büyük Yunanistan (Megalo idea) kı-
saca Yunanistan’ın Bizans’ı en parlak 
dönemine geri getirme ideolojisi. Son 
olarak Büyük Sırbistan. 
Sırbistan’ın büyüme hayalleri sadece 
Bosna ve Karadağ ile de sınırlı değil. 
Şu anda Kosova topraklarının kuze-
yinde yer alan Mitrovica da (Mitro-
visa) bu hayalleri içinde bulunuyor. 
Mirtovisa’yı özellikle belirtmek iste-
rim ki içinde bulunan Trepça maden-
leri Avrupa’nın en büyük Altın-Gümüş 
madenleridir.  
 
Bir ülkenin Büyüklük 
hayali diğerin Büyük-
lüğü ile çakışaBilir 

 
Birileri büyümeye kalkarken diğerinin 
de büyüme hedefleri ile karşı karşıya 
kalabilirler. Bu gerçeği de unutmamak 
gerekir. Mesela Yunanistan böyle ha-
yallere girdiğinde, Arnavutluk’un da 
Yunanistan içinde bulunan özellikle 
Yanya vilayeti civarlarındaki Çame-
riya bölgesini hatırlaması gerekir. Ça-
meriya, Arnavutları yaşadığı bir 
bölgedir. Öteden beri orası büyük 
Etnik Arnavutluk toprakları olarak gö-
rülür. Diğer yandan da Büyük Sırbis-
tan hayalleri kuran Sırbistan içinde 
bulunan Preşeva vadisi Arnavutların 
yaşadığı bir bölgedir ve yine Arnavut-
ların haklı beklentileri içinde olan bir 
bölgedir. Bu arada ayrıca Sırbistan 
içinde bulunan ve eski Yugoslavya’da 
özerk bölge olan Voyvodina (Novi 
Sad) bölgesi ise Macar azınlığın 
yoğun yaşadığı bir yerdir.  
Aynı şekilde Yunanistan içinde bulu-
nan ve içinde yaklaşık 150 Bin 
Türk’ün yaşadığı Batı Trakya ile yak-
laşık 6 Bin Türk’ün yaşadığı Rodos ve 
İstanköy adaları da unutulmamalıdır.  
elindekini kaybetmek 
Bizde güzel bir atasözü vardır: “ dim-
yat’a giderken evdeki bulgurdan 
olmak” Böyle büyüklük hayalleri, bi-
rilerine ellerindeki bulguru da kaybet-
tirebilir.  
Balkanlardaki bu karışıklık, milletlerin 
yoğun bir şekilde yan yana yaşamaları 
ve milliyetçilik olgusunun şiddetli ola-
rak var olmasındandır. İki Dünya sa-
vaşına ev sahipliği yapmış olan ve 
hatta bir tanesinin de başlangıcına 
neden olmuş olan Balkanlar, Avrupa, 
ABD ve Rusya’nın sürekli ilgi ve etki-
siyle olması gereken doğal etnik hari-
taları oluşturamamıştır.  
 

dayton ucuBe  
anlaşması 

 
Batının bu müdahaleleri Balkanlarda 
sürekli devam eden sorunların kaynağı 
olmuştur. Buna en iyi örnek de kuşku-
suz Bosna-Hersek’teki Dayton anlaş-
masıdır. Bosna Hersek’te 1992-1995 
yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran 
ancak ülkeye karmaşık bir siyasi sis-
tem getiren Dayton Anlaşması, imza-
lanmasının üzerinden 25 yıl 
geçmesine rağmen tartışılmaya devam 
ediyor. Bu anlaşma Bosna’ya giydiri-
len adeta bir deli gömleğidir. Boşnak-
lara yönelik haksız ve adaletsiz bir 
anlaşma olan Dayton aslında anlaşma 
değil “anlaşmazlık” tır. Bu şekilde 
bölgede kurulan Republika Sırpska, 
bugün Sırpların kurma hayalleri içinde 
olduğu Büyük Sırbistan’ın bir umudu 
olmuştur. Bölgeye de sürekli bir istik-
rarsızlık getirmiş ve hükümetlerin 
uzun süre kurulmamasına neden ol-
maktadır.  
 

kosova’da yaşanan  
uluslarası skandal 

 
Büyük Sırbistan hayalleri ekilirken 
diğer yanda Kosova’da son dönemde 
yaşanan uluslararası skandallar ne-
dense oldu bitiğe getiriliyor. Sanki 
Sırplara yol açılmak için düğmeye ba-
sıldı. Kosova’dan Mitrovisayı kopart-
mak için farklı şeytanca çalışmalar 
yapılıyor.  
Önce Kosova’da oldu-bitti şekilde 
adeta bir sivil darbe yapıldı. Kosova 
halkının seçtiği Albin Kurti Hükümeti 
kim vurdu ’ya getirilerek düşürüldü ve 
Sırpların da içinde olduğu yeni atan-

mış bir hükümet kuruldu. Yani seçil-
miş hükümetten atanmış hükümete 
dönüşüm oldu. Zira Albin Kurti Ba-
tı’nın ve ABD’nin isteklerine karşı du-
rabilirdi. Yeni atanan Kosova 
hükümetini apar topar ABD’ye 
Trump’ın önüne çıkarttılar ve Sırplarla 
bir anlaşma imzalattılar. Bunla da kal-
madılar, İsrail’in işgal ettiği Filistin 
topraklarına taşıdığı başkentine Koso-
va’nın Büyükelçi atamasını yaptırıp, 
bir Müslüman ülke olarak Kosova’nın 
bu işgali tanımasını sağladılar.  
Bitmedi tabi. Daha sonra bağımsız bir 
ülke olan Kosova’nın seçilmiş Cum-
hurbaşkanı Sayın Haşim Taçi istifaya 
zorlanıp eski meclis başkanı Yakup 
Krasniçi ile birlikte apar topar tutuk-
landı ve Lahey kentindeki uluslararası 
mahkemede yargılanmak üzere Hol-
landa’ya götürüldü.  
 

saBıkalı hollanda 
uluslararası  

adaletin dağıtıldığı 
yer olamaz 

 
Sözüm ona Uluslararası adalet dağıt-
maya çalışan mahkemenin ev sahibi 
ülke Hollanda futbolda çok iyi olabilir 
ama adalet konusunda Srebrenisa’da 
yaptığı aşağılık hareket ile önce ken-
dini yargılamalıdır.  
Srebrenisa soykırımında Boşnak sivil 
halkı korumakla görevli Hollanda as-
kerleri onların silahlarını alıp, bütün 
bir Boşnak halkını katil Sırplara teslim 
ederek aslında bu soykırıma ortak ol-
muştur. Şimdi aynı bu Hollanda’da 
Kosova’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı 
yargılanacak. Bu nasıl komedi bu nasıl 
saçmalıktır? Eğer Haşim Taçi suçluysa 
onu yargılamak ve varsa cezası ceza-
landırmak Kosova devletine düşer.  
O zaman Hiroşima’ya attığı Atom 
bombaları için ABD’yi de uluslararası 
mahkemede yargılamamız gerekmez 
mi? Masum Filistinlileri katlettiği için 
terörist devlet İsrail’in her biri katil 
başbakanını da Lahey’de yargılamak 
gerekmez mi?  
 

karadağ’da  
yaşananlar 

 
Bu arada dün de ilginç bir olay ya-
şandı. sırbistan ve karadağ, yüz yıl-
lık bir tartışma nedeniyle karşılıklı 
olarak elçilerini sınır dışı etti. 
Kriz Sırbistan’ın Karadağ Büyükelçisi 
Vladimir Bozovic’in, Karadağ’ın 
1918’de aldığı Sırbistan ile birleşme 
kararının “özgürleşme” olduğunu söy-
lemesi üzerine çıktı. 
“Karadağ’ın iç işlerine karışmakla” 
suçlanan elçiye ülkeyi terk etmesi için 
72 saat verildi. 
Bunun üzerine Karadağ’ın Sırbistan 
Büyükelçisi Tarzan Milosevic de sınır 
dışı edildi. 
Karadağ Krallığı 1918’de Sırplar, Hır-
vatlar ve Slovenler Krallığı ile bir-
leşme kararı almış, bu ülke de 1929’da 
adını Yugoslavya Krallığı’na çevir-
mişti. 
 

dikkat ! türkiye,  
Balkanlarda yaşanan 

Bu gelişmelerden  
etkileneBilir 

 
Evet, Balkanlarda ilginç olaylar yaşa-
nıyor. Sırplara sanki yol açılıyor veya 
zemin hazırlanıyor. Aslında olay sa-
dece Sırplara bir avantaj sağlamak 
değil. Balkanlarda Müslüman ülkeleri 
bitirmek ve Türkiye’yi etkisizleştir-
mek istiyorlar.  
Türkiye’yi yakından ilgilendirecek 
olan bu gelişmelerde çok dikkatli ol-
mamız ve bazı noktalarda gerekli ve 
haklı tepkimizi göstermemiz gereki-
yor. Zira bütün bu gelişmelerin arka-
sında Akdeniz’de yaşanan ve içinde 
İsrail ve Yunanistan’ın da olduğu bazı 
oyunların ilerideki yansımalarını görür 
gibi oluyorum. Balkanlara taşınacak 
olan doğalgaz ile birlikte Yunanis-
tan’ın Arnavutluk ile yaşadığı Korfu 
adası krizi ve onun üzerinde Ege’de 
bizi de yakından ilgilendiren 12 mil 
olaylarına örnek olarak bir senaryo ha-
zırlıyorlar. Ayrıca Osmanlıdan günü-
müze Balkanlarla olan 600 yıllık 
yakınlığımızı bitirmek istiyorlar. Özel-
likle de pandemi sürecinin getirdiği 
karmaşadan yararlanmak istiyorlar. 
Dışişleri bakanlığımızın bu gelişme-
leri yakından takip ettiğini düşünüyo-
rum.  
Son olarak dost ve kardeş ülke Arna-
vutluk’un milli Bayramı olan 28 
Kasım Bayrak Günü’nü kutluyorum. 

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

İZMİR MEKTUBU

BALKANLAR’DA MİLLİYETÇİLİK 
İLE BÜYÜK OLMA HAYALLERİ 
VE SON SIRBİSTAN ÖRNEĞİ 

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Balkan ülkesi Karadağ'da yapılan genel seçimin ardından  hükümeti 
kurmakla görevlendirilen "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının lideri 

Zdravko Krivokapic, yeni kabinede yer alacak isimleri açıkladı

Karadağ'da yeni Kabineyi  
oluşturacak isimler açıklandı

Bosna Hersek'te 25 Kasım 
1943'te gerçekleştirilen 
Ulusal Kurtuluş Anti-Fa-

şist Konseyinin (ZAVNOBİH) 
ilk oturumundan beri kutla-
nan Devlet Günü dolayısıyla 
birçok şehirde törenler düzen-
lendi. Devlet Günü vesilesiyle 
başkent Saraybosna'daki Sön-
meyen Ateş Anıtı'nda yapılan 
törene, Bosna Hersek Devlet 

Başkanlığı Konseyinin Boşnak 
üyesi Sefik Dzaferovic ile Hır-
vat üyesi Zeljko Komsic'in 
yanı sıra Halklar Meclisi Baş-
kan Yardımcısı Bakir İzetbego-
vic katıldı. Dzaferovic, Bosna 
Hersek'in 77 yıl önce bugün 
çok etnikli karakterini kanıtla-
dığını vurgulayarak Bosna 
Hersek'te halkların eşitliği için 
mücadele etmeyi sürdürdük-

lerini söyledi. Komsic ise ülke-
deki Sırp kesimi kastederek 
bugün hala Devlet Günü'nü 
inkar edenler olduğuna dik-
kati çekerek "O gün insanların 
eşitliği vurgulandı. Bu, bugün 
de evrensel değerler arasında-
dır. Benden sonraki nesillerin 
25 Kasım'ı bir arada kutlama-
sını diliyorum." dedi. Devlet 
Günü kapsamında, başkent-

teki Hum Dağı'nda da sembo-
lik olarak Bosna Hersek bay-
rağı göndere çekilirken Kovaçi 
Şehitliği'nde de tören yapıldı. 
Bu arada, ülkenin büyük bölü-
münde törenlerle kutlanan 25 
Kasım Devlet Günü, Sırp nü-
fusun yoğun olduğu Sırp 
Cumhuriyeti (RS) entitesinde 
ise milli bayram olarak kabul 
edilmiyor. (AA)

Bosna 77 yıllık gururu yaşadı

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan coğrafyasına yılın 10 
ayında 10 milyar 213,6 mil-
yon dolarlık ihracat yapılır-

ken, Balkan ülkeleri arasında en 
fazla ihracat 3 milyar 47,6 milyon 
dolarla Romanya'ya gerçekleşti-
rildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerinden derlenen bilgi-
lere göre, Arnavutluk, Bosna-Her-
sek, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Karadağ, Kosova, Kuzey Make-
donya, Romanya, Sırbistan, Slo-
venya ve Yunanistan olmak üzere 
Balkan coğrafyasına yılın 10 
ayında 10 milyar 213,6 milyon do-
larlık ihracat yapıldı. Bu rakam, 
geçen yılın aynı döneminde 11 mil-
yar 40,5 milyon dolar düzeyinde 

bulunurken, bir yıllık süreçte yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle Balkanlara ihracatın 
yüzde 7,5 azaldığını ortaya koydu. 
Balkan ülkeleri arasında ocak-ekim 
döneminde en fazla ihracat 3 mil-
yar 47,6 milyon dolarla Roman-
ya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 
1 milyar 991,2 milyon dolarla Bul-
garistan, 1 milyar 391,2 milyon do-
larla Yunanistan ve 1 milyar 261,1 
milyon dolarla da Slovenya takip 
etti. Aynı dönemde Sırbistan'a 
797,2 milyon dolar, Arnavutluk'a 
371,6 milyon dolar, Bosna Hersek'e 
350,7 milyon dolar, Kuzey Make-
donya'ya 320,2 milyon dolar, Hır-
vatistan'a 318,1 milyon dolar, 
Kosova'ya 280 milyon dolar ve Ka-
radağ'a 84,8 milyon dolarlık ihra-
cat yapıldı. (AA)

TÜRKİYE'DEN BALKANLARA 10 AYDA  
10 MİLYAR DOLARI AŞKIN İHRACAT
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LAHEY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'daki savaşta 
(1998-1999) işlendiği öne 
sürülen savaş suçları se-

bebiyle yargılanan eski Kosova 
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, 
Hollanda'nın Lahey kentindeki 
özel mahkemede ilk kez hakim 
karşısına çıktı. Kosova Özel 
Savcılığı ve Odaları olarak bili-
nen Lahey'deki özel mahke-
mede görülen duruşmada, Tha-
çi'ye iddianamedeki suçlamalar 
ve yargılama sürecindeki hak-
ları hatırlatıldı. Thaçi, hakimin 
hakkındaki suçlamalarla ilgili 
sorduğu soruya cevaben, iddia-
namedeki suçlamaların tama-
men mesnetsiz olduğunu ve 
hakkındaki tüm suçlamaları 
reddettiğini söyledi. Thaçi'nin 
avukatı David Hooper de mü-
vekkili hakkındaki suçlamaları 
kabul etmediklerini vurgulaya-
rak, özel mahkemenin kuruluş 
amacının savaş dönemindeki 
organ kaçakçılığı suçlarını ince-
lemek olduğunu ancak bu suç-
ların iddianamede yer almadı-
ğını söyledi. Savcılığın 
sunduğu delillerin yetersiz ol-
duğunu savunan Hooper, mü-
vekkilinin mahkemeye gönüllü 
olarak geldiğini ve kaçma şüp-
hesi olmadığı için tutuksuz yar-
gılanması gerektiğini ifade etti. 
Savcılık ise delillerin ve mağ-
durların korunması, ayrıca 
şüphelinin kaçma ihtimaline 
karşı tutuklu yargılanmaya de-
vam edilmesini istedi. Bir son-
raki duruşma tarihinin mah-
keme tarafından açıklanacağı 

bildirildi. 
 

İSTİFA ETMİŞTİ 
 
Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel 
Savcılığının hazırladığı savaş 
suçları iddianamesinin mah-
keme tarafından kabul edilmesi 
üzerine 5 Kasım'da görevinden 
istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa-
sının ardından Lahey'e giden 
Thaçi, burada gözaltına alın-

mıştı. Thaçi ile eski meclis baş-
kanları Kadri Veseli, Yakup 
Krasniçi ve eski Kosova Kurtu-
luş Ordusu (UÇK) komutanla-
rından Recep Selimi de gözal-
tına alınarak Lahey'deki 
tutukevine konulmuştu. La-
hey'deki özel savcılık, Thaçi ve 
diğerleri hakkında Kosova'daki 
savaşta insanlığa karşı suç ve 
savaş suçu işledikleri gerekçe-
siyle 24 Haziran'da iddianame 

hazırlamış ve yetkili özel mah-
kemeye sunmuştu. İddiana-
mede adı geçen kişilerin, 100 
kişinin ölümünden sorumlu ol-
dukları öne sürülürken, şüphe-
lilerin cinayet, sürgün ve iş-
kence gibi savaş suçlarıyla da 
itham edildikleri bildirilmişti. 
Bu arada, Krasniçi de ilk kez 
hakim karşısına çıkarken, o da 
iddianamedeki suçlamaları 
reddetti. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği Kosova 
Misyonu (EULEX) uz-
manları, eski uydu gö-

rüntüleriyle Sırbistan'ın Raşka 
şehrine bağlı Kizevak bölgesin-
deki bir taş ocağında Koso-
va'daki savaştan (1998-1999) 
kalma toplu mezara ulaştı. Ko-
sovalı Arnavutlara ait oldukları 
ve savaşta bu bölgeye nakledil-
dikleri düşünülen iskelet kalın-
tılarının konumunun EULEX, 
Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve 
Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişi-
ler Komisyonu uzmanları tara-
fından bulunduğu açıklandı. 
EULEX'ten yapılan yazılı açık-
lamada, Kivezak bölgesinde 
2015'ten beri kazı çalışmaları 
yapıldığı anımsatılırken, birkaç 
yıldır kullanılmayan taş ocağı-
nın 13 metre yüksekliğinde ol-
duğu ve birkaç katmandan 

oluştuğu, bu nedenle de kalıntı-
ların tam konumunun belirlen-
mesi sürecinin karmaşık olduğu 
kaydedildi. EULEX'in geçen yıl, 
bu bölgenin 1999 yılına ait 
uydu görüntülerini aldığı ve 
konumun geçen şubat ayında 
tam olarak belirlendiği aktarı-
lan açıklamada, arama çalışma-
larının da bu tarihte başladığı 
belirtildi. EULEX Mezar Açma 
Koordinatörü Krassimir Niko-
lov, bölgedeki çalışmaların 
henüz bitmediğini aktararak, 
"Çalışmaların sürmesi için mah-
keme kararına ihtiyaç var. Bun-
dan sonraki adım, mezar açma 
çalışmalarıyla devam edilmesi 
ve iskeletlerin bulunması ola-
cak. Kalıntıların bulunmasının 
ardından otopsi yapılacak ve 
DNA testleri için kemik örnek-
leri alınacak" dedi. Kosova'daki 
kayıp yakınlarının kan örneği 
verdiğini ve DNA eşleşmesi ol-
duğu durumlarda teşhis süreci-

nin tamamlanacağını aktaran 
Nikolov, "Ardından aileler teş-
hisler hakkında bilgilendirile-
cek ve kayıp kişinin kalıntıları 
onlara teslim edilecek." ifadele-
rini kullandı. Kivezak bölge-
sinde savaştan kalma iskelet 
kalıntılarının bulunmasının 
önemine dikkat çekilen açıkla-
mada, bunun, Kosova'da hala 
kayıp olan 1600'den fazla kişi-
nin akıbetlerinin aydınlanma-
sına yönelik çabalar için de bir 
ödül olduğu vurgulandı.  
EULEX, Kosova'daki savaştan 
beri kayıp kişilerin bulunması 
için 169 mezar açma çalışması 
olmak üzere, toplam 662 ope-
rasyon gerçekleştirdi. Bu kap-
samda, aralarında 317'si 
kayıplar listesinden olmak 
üzere 457 kişinin iskelet kalıntı-
larına ulaşıldı. Bu arada, Kive-
zak bölgesinde kaç kişinin 
kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi ise 
paylaşılmadı. (AA)

EULEX, TOPLU 
MEZAR TESPİT ETTİ

Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları se-
bebiyle yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Hollan-
da'nın Lahey kentindeki özel mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı

Thaçi, Lahey'de ilk kez  
hakim karşısına çıktı…

PRİŞTİNE’DE KORONA 
VİRÜSÜ TAKAN YOK

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da korona vi-
rüs salgını ile müca-
dele kapsamında Ka-

sım ayının ortasında ülke 
genelinde sokağa çıkma ya-
sağının yeniden uygulan-
masına rağmen vaka sayı-
sında artış devam ediyor. 
Alınan önlemler kapsa-
mında şehirler üç risk böl-
gesine ayrılmış, en düşük 
riske sahip şehirler yeşil, 
orta riske sahip olanlar tu-
runcu ve yüksek riske sahip 
olan şehirler kırmızı bölge 
olarak belirlenirken, vaka 
sayısında henüz bir düşüş 
kaydedilmedi. Kosova'nın 
birçok kentinde yerel saat 
ile 18.00-05.00 arasında so-
kağa çıkma yasağı uygulan-
masına rağmen gündüz sa-
atlerinde cadde ve 
meydanların dolu olduğu 
göze çarpıyor. Vatandaşla-
rın maskeleri doğru şekilde 
takmadığı, açık ve kapalı 
alanlarda fiziki mesafe ku-
rallarına genellikler uyma-
dığı görülüyor. Sokağa 
çıkma yasağının 19.00-05.00 
saatleri arasında uygulan-
dığı başkent Priştine'de iş-
letme sahibi Cüneyt Us-

taibo, korona virüs hasta sa-
yısının günden güne arttı-
ğını ve genel olarak alınan 
tedbirlerin etkili olmadığını 
belirterek iş hayatının kötü 
bir şekilde vurulduğunu 
kaydetti. Ustaibo, "En bü-
yük sorun insanlarda. İn-
sanların daha tedbirli olma-
ları lazım. İnsanlar daha 
tedbirli olsaydı bu duruma 
düşmezdik. Fakat görüyo-
ruz ki en büyük sorun bura-
daki yaşayan insanlarda. 
Tedbirler alınıyor, 19.00'dan 
sonra sokağa çıkılmıyor, 
ama hafta sonu insanlar 
başka ülkelere gidiyor. Ted-
birlerin bana göre hiçbir et-
kisi olmadı. Tedbirler başka 
şekilde olacaktı. Kontrolle-
rin artırılması gerekli" ifa-
delerini kullandı. www.ha-
berler.com’a göre; tedbirlere 
karşı çıkan bazı vatandaşlar 
ise cezai tedbirlerin sonuç 
vermeyeceğini düşünüyor. 
Priştineli Mustafa Lutolli 
Kosova'da salgının önlen-
mesine yönelik alınan ted-
birleri, diğer ülkelerdeki 
tedbirlere kıyasla uygun ol-
madığını belirterek salgın 
ile mücadelede hükümetin 
bilinçlendirme çalışması al-
ması gerektiğini ifade etti.
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ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Başbakanı 
Kriakos Mitsotakis, 
Atina ve Kahire yö-

netimlerinin, Doğu Akde-
niz'de imzaladığı kısmi 
Münhasır Ekonomik Bölge 
(MEB) anlaşmasını geniş-
letme yönünde mutabık ol-
duğunu bildirdi. 
Mitsotakis, Mısır Cumhur-
başkanı Abdulfettah es-Sisi 
ile Maksimu Sarayı'ndaki 
görüşmesinin ardından ya-
pılan ortak basın açıklama-
sında konuştu. Yunanistan 
ve Mısır'ın, Doğu Akde-
niz'deki kısmi MEB anlaş-
masını "genişletme 
yönünde ortak niyetleri ol-
duğunu" söyleyen Mitsota-
kis, bu anlaşmanın "refah, 
barış ve iş birliğine yönelik 
bir örnek teşkil ettiğini" sa-
vundu. Mitsotakis, tahrik-
lerden uzak kalan ve 
uluslararası yasallığa saygı 
gösteren her ülkenin "East-
Med" projesine katılabile-
ceğini iddia ederek Sisi'nin 
Atina ziyaretinin ABD'deki 
seçimin hemen sonrasına 
denk geldiğine dikkati 

çekti. 
 

‘BİDEN’E ÖVGÜ’ 
 
ABD Başkanı seçilen Joe 
Biden döneminde ABD ile 
Yunanistan arasındaki iliş-
kilerin daha da güçlenece-
ğini savunan Mitsotakis, 
Washington yönetiminin 
"gücünü ortaya koyarak 
bölgedeki güvenliğe kat-
kıda bulunacağını" ileri 
sürdü. Sisi ise Mitsotakis 
ile bölgedeki barışı tehli-

keye düşürmek isteyenlere 
karşı ortak tavır izleme yö-
nünde mutabık olduklarını 
belirterek Kahire ile Atina 
arasındaki savunma iş bir-
liğini güçlendirme arzu-
sunda olduklarını dile 
getirdi. Kıbrıs sorununun 
uluslararası hukuk teme-
linde adil çözümünden 
yana olduklarını savunan 
Sisi, Libya'da istikrar ve 
barış sağlayacak siyasi bir 
çözüm gerektiği konu-
sunda Mitsotakis ile hemfi-

kir olduklarını vurguladı. 
Sisi, Yunan Başbakan ile 
görüşmesinde uluslararası 
terörün de ele alındığının 
altını çizerek "terör eylem-
lerini destekleyen, terörist-
lere yardım eden ve onları 
cesaretlendiren ülkelerin 
hesap vermeleri gerekti-
ğini" savundu. Öte yandan 
Sisi, Mitsotakis ile görüş-
mesinin öncesinde Yuna-
nistan Cumhurbaşkanı 
Katerina Sakelaropulu ile 
de bir araya geldi. 

‘YOK HÜKMÜNDE’ 
 
Atina yönetimi, 6 Ağus-
tos'ta Mısır ile MEB anlaş-
ması imzalamıştı. Türk 
Dışişleri Bakanlığı, Yuna-
nistan ile Mısır arasındaki 
MEB anlaşmasına ilişkin, 
"İmzalandığı açıklanan 
sözde deniz yetki alanları 
sınırlandırma anlaşması, 
Türkiye için yok hükmün-
dedir. Bu anlayışımız, sa-
hada ve masada ortaya 
konacaktır." açıklamasında 
bulunmuştu. Kahire ile 
Atina yönetimleri arasında 
imzalanan sözde anlaşma, 
18 Ağustos'ta Mısır Meclis 
Anayasa ve Yasama Komis-
yonu tarafından onaylan-
mıştı. Söz konusu anlaşma, 
27 Ağustos'ta da Yunanis-
tan Meclisi’nde kabul edil-
mişti. Türkiye, Doğu 
Akdeniz'deki kendi kara su-
ları ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin (KKTC) 
Türk Petrolleri Anonim Or-
taklığına (TPAO) verdiği 
ruhsat sahalarında uluslar-
arası hukuktan doğan hak-
ları çerçevesinde araştırma 
ve sondaj faaliyetleri yürü-
tüyor. (AA)

Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis, Atina ve Kahire yönetim-
lerinin, Doğu Akdeniz'de imzaladığı kısmi Münhasır Ekonomik Bölge 

(MEB) anlaşmasını genişletme yönünde mutabık olduğunu bildirdi

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) 
Patriği İrinej, yeni tip korona 
virüs nedeniyle hayatını kay-

betti. SPC'den yapılan yazılı açık-
lamada,  Sırbistan'ın başkenti 
Belgrad'daki "Karaburma" Askeri 
Hastanesi'nde bir süredir Kovid-
19 tedavisi süren İrinej'in yaşamını 
yitirdiği bildirildi. Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vucic de 
sosyal medya hesabından İrinej'in 
fotoğrafını paylaşarak, "Sizi tanı-
mak benim için onurdu. Sizin gibi-
ler asla gelmez" ifadelerini 
kullandı. Test sonucunun pozitif 
çıkmasının ardından hastaneye 

kaldırılan Sırp dini liderin sağlık 
durumu kötüleşmişti. Gerçek adı 
Miroslav Gavrilovic olan İrinej, 
Sırbistan'ın Cacak şehrinde 
1930'da dünyaya geldi. Kosova'nın 
Prizren şehri ve Belgrad'daki Or-
todoks okullarında eğitim alan 
Gavrilovic, 1959'da "İrinej" kilise 
adını aldı. zKilise bünyesinde 
farklı görevler üstlenen İrinej, 
2010'da kilise konseyi tarafından 
patrik olarak seçildi. Sırbistan'da 
yeni tip korona virüs nedeniyle 
hayatını kaybeden Sırp Ortodoks 
Kilisesi (SPC) Patriği İrinej için 
başkent Belgrad'daki Aziz Sava 
Kilisesi'nde cenaze töreni düzen-
lendi. Törene yetkililer ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. (AA)

Süheyl ÇOBANOĞLU

ALMANYA’NIN  
HAYDUTLUĞU  

VE AB’NİN  
TUTUMU

23 Kasım 2020 günü Doğu Akdeniz’de İrini 
operasyonunda görevli ve Yunan bir komutan 
tarafından sevk ve idare edilen Alman fırta-

keyni haydutluk yapmış, Türkiye’den Libya’ya 
boya ve benzeri inşaat ve ihtiyaç malzemeleri götü-
ren ve Türk bayrağı taşıyan ticari bir gemimizi dur-
durup arama yaparak uluslararası hukuku ihlal 
etmiştir.  
Türk gemileri vasıtasıyla meşru Trablus yöneti-
mine verilecek desteğin önüne geçilmek istenmek-
tedir. 2292 No’lu BM Güvenlik Konseyi kararında 
meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile isti-
şare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen baş-
latılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir 
operasyon olarak tepki çekiyor.(1) 
Deniz hukukuna göre, gemilerde arama için, bay-
rak sahibi devletten izin almak gerektiği halde 
adeta eşkiyalık yapar gibi,  gemiye helikopterle 
inen askerlerin kaptanın kafasına silah dayayıp, 
personele karşı zor kullanmalarını, saatler süren 
arama yapmalarını  Türkiye’ye karşı örtülü bir teh-
dit içeren kötü niyetli bir mesaj olarak değerlendiri-
yorum. Alman askeri gemisinde komuta nöbetinin 
Yunan bir subayıda olduğu göz önüne alınırsa, ola-
yın art niyetli ve kasıtlı olma ihtimalini göz ardı 
edemeyiz. Türkiye’nin Doğu Akdeniz operasyonla-
rına karşı bir komplo olduğunu düşündüren bu 
suçun bir daha  tekerrür etmemesi için ilgili devlet-
lere gereken cevap mutlaka verilmelidir. BMGK 
kararı Libya’ya yapılan bu silah sevkiyatının ticare-
tinin kontrolü için, onlarda bile gemiye bu şekilde 
çıkma hakkı yoktur. Ticaret gemisi olduğu, nereden 
gelip nereye gittiği, ne taşıdığı belli olan gemide 
Uluslararası Deniz Hukukuna göre arama yapabil-
mek için bayrak sahibi devlete haber verip iznini 
almak gerektiği halde, Türkiye’den izin alınmamış-
tır. Açık denizde Türk toprağı sayılan gemimize 
karşı kasıtlı olarak bu haydutluk yapılmıştır. Saatler 
boyunca süren aramada hiç bir şey bulamamışlar, 
sonra da Türkiye’nin cevap vermediği gibi bir ma-
zeretin arkasına saklanmışlardır. 
Aralık ayı başında yapılacak olan AB zirvesi öncesi  
Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan hak ve 
menfaatlerini yok sayarak, eğer kullanabilecekleri 
bir şey bulunabilirse ellerinde bir  koz olarak kul-
lanmayı ve zorlamayı  amaçlamışlardır.  
AB’nin Yüksek Temsilcisi ile Almanya ve Fransa 
gibi önde gelen Devletlerin Başkan, Başbakan ve 
Dışışleri Bakanlarının açıklamaları müttefiklik ru-
huna aykırı, tamamen Türkiye karşıtı söylemler 
içermektedir. 
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye'nin yakla-
şımını değiştirmesi gerektiğini, zamanın daraldı-
ğını,   ilişkilerde dönüm noktasına gelindiğini" 
ifade etmiştir. Ayrıca "Zirveden çıkacak kararın 
Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu, Doğu Akde-
niz'de henüz olumlu bir eylemde bulunmadığını" 
belirtmiştir.Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, ra-
hatsızlığını Dağlık Karabağ üzerinden dile getir-
miş, ateşkeste yer alamamaktan ve Minsk grubuna 
görev verilmemesinden yakınmıştır. Dışişleri Ba-
kanı ise Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Libya'da 
tansiyonu düşürecek girişimlerde bulunmasını, 
bunun da söylemle değil, eylemle yapılmasını bek-
lediklerini ifade etmiştir. Türkiye'nin politikalarının 
"yayılmacı",  Yunanistan ve GKRY'e yaklaşımının 
da "saldırgan" olduğunu söylemiştir. Türkiye'nin 
bölgede etkin rol oynamasından rahatsız oldukları 
anlaşılmaktadır.Almanya Başbakanı Merkel, zir-
vede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumundan 
dolayı işlerin iyi gitmediğini belirtmiş, dışişleri ba-
kanı Maas ise, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de provo-
kasyon yapmakla suçlamış, Cumhurbaşkanı'nın 
KKTC ziyaretini provokasyon olarak nitelendirmiş, 
Türkiye olumlu bir adım atmazsa yaptırımın gün-
deme geleceğini söylemiştir. Fransa Dışişleri Baka-
nıyla birlikte Türkiye'nin "öngörülemez bir ülke" 
olduğunu iddia ederek Türkiye'ye karşı ortak hare-
ket etme çağrısı yapmış, buna ABD'yi de davet et-
miştir. Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması 
için meclise teklifte dahi bulunulmuştur.(2) 
E.Amiral Cem Gürdeniz “gemi baskını'nı “Açıkça 
haydutluktur, savaş ilanının bir alt kademesidir bu. 
Türkiye’nin şu an bu haydutluğu çok şiddetli bir 
şekilde cevap vermesi gerekir. Bu olay bir çuval 
geçirme gibi bir şeydir!  Bu olayda Alman hükü-
metinin Türkiye’den özür dilemesini gerekir.” Söz-
leriyle yapılması gerekeni açıklamış...  
Bu olaya TBMM’de temsil edilen siyasi partileri-
mizin Almanya, İtalya ve Yunanistan’a en sert 
tonda ortak tepkilerinin yanında HDP, her zaman 
ve her milli olayda olduğu gibi yine karşı tarafta 
durarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. 
Bu ülkede yaşayıp, ekmeğini yiyen, suyunu içtiği, 
can ve mal güvenliğini burada bulduğu halde ya te-
rörden, ya Türk düşmanlarından yana davranan, te-
rörle arasına mesafe koyamayan bu zihniyeti de 
kınıyorum. 
Siyonist İsrail, Batılı Hıristiyan ve Müslüman 
Araplar’ın işbirliği yaparak, Türkiye’nin her türlü 
hak ve menfaatlerine karşı uluslararası hukuku yok 
sayarak aleyhimize kurguladıkları küresel kom-
ploya karşı her Türk vatandaşı uyanık olmak, birlik 
ve beraberlik içinde hareket etmek zorundadır. 
Olay siyasi parti konusu değil, millet ve memleket 
meselesidir. Var olma mücadelesidir.

suheylc@yahoo.com

Yunanistan ve Mısır  
yarayı kaşımakta kararlı

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği  
İrinej korona nedeniyle öldü
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BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

"Milli Ağaçlan-
dırma Günü" 
kapsamında Bal-

kan ülkeleri Kuzey Make-
donya, Bosna Hersek, Ko-
sova, Arnavutluk ve 
Karadağ'da binlerce fidan 
toprakla buluştu. "Geleceğe 

Nefes, Dünyaya Nefes" slo-
ganıyla düzenlenen projenin 
Kuzey Makedonya ayağında 
Türkiye'nin Üsküp Büyükel-
çiliği, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) ve Kuzey Make-
donya Tarım, Ormancılık ve 
Su İşleri Bakanlığının deste-
ğiyle Jelino'da 250 fidan di-
kildi. Büyükelçi Hasan Meh-
met Sekizkök, yaptığı 

açıklamada, " Vardar'ın iki 
yakasını birleştiren ve Os-
manlı döneminden kalan 
Taşköprü'nün yanı başında 
diktiğimiz fidanlarla soludu-
ğumuz havaya taze bir nefes 
vermekte olduğumuza inanı-
yorum." dedi. 
Sekizkök, dikilen fidanların 
iki ülke arasındaki müstesna 
dostluğun bir nişanesi olarak 
kök salmasını, her geçen gün 

daha da güçlenerek büyüme-
sini dildi. Kuzey Makedonya 
Tarım, Ormancılık ve Su İş-
leri Bakanı Ariyanit Hoca da 
"Bugün ekeceğimiz fidan-
larla bir kez daha ülkelerimiz 
arasındaki dostluğu teşvik 
edeceğiz." ifadelerini kul-
landı. 
 

1000 FİDAN 
 
Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da ise 1000 fidan 
dikilirken, programa katılan 
Bosna Hersek Federasyonu 
(FBIH) Başbakanı Fadil No-
valic, dünyanın yeşil kalması 
için böyle köklü projeleri ya-
panları tebrik etti. Türki-
ye'nin Saraybosna Büyükel-
çisi Haldun Koç ise geçen yıl 
Türkiye'de başlatılan "Gele-

ceğe Nefes" kampanyasının 
bugün 25 farklı ülkeye ulaştı-
ğını aktardı. Bölge ülkelerin-
den Kosova'nın Gilan şeh-
rinde ise 2 bin fidan 
dikildi.Türkiye'nin Priştine 
Büyükelçisi Çağrı Sakar, Tür-
kiye'de başlatılan ağaçlan-
dırma kampanyasının dost 
ve kardeş Kosova'ya da yan-
sıtılmasından memnuniyet 
duyduğunu belirterek, "Diki-
len ağaçların Türkiye ve Ko-
sova halkları arasındaki dost-
luk gibi sağlam olmasını 
ümit ediyoruz." dedi. Kosova 
Tarım, Ormancılık ve Kırsal 
Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Nehat Ramadani ise dikilen 
fidanların Kosova ve Türk 
halkları halkı arasındaki 
dostluğu ve kardeşliği derin-
leştirdiğini vurguladı. (AA)
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Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti Başmüftü-
lüğü’nün bu yıl 8. kez 

düzenlediği "Yetimler Haf-
tası" ülkenin güneydoğu-
sunda Türk ve 
Müslümanların yoğun olarak 
yaşadığı Kırcaali kentinde 
büyük ilgi gördü. Bu yıl "Bir 
Yetime Kefil Ol" temasıyla 
düzenlenen hafta kapsa-
mında Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü, Belediye Başkanlığının 
desteğiyle kermes yaptı. Bur-
sa’nın Osmangazi Beledi-
yesi’nin topladığı bağışlar ve 
Kırcaali Müslüman cemaati-
nin katkısıyla sağlanan gelir-
ler 400’ü aşkın yetim çocuğa 
ulaştırılacak. Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Bulgaristan Müslümanları 
Diyaneti Başmüftülüğü orga-

nizasyonunda 2-8 Kasım ta-
rihlerinde yürütülen kam-
panyanın ülke genelinde 
heyecan yarattığını belirte-
rek, "Yetimlere sahip çıkarak 
bir imtihandan geçiriliyo-
ruz." dedi. Kampanyanın her 
geçen yıl daha büyük destek 
gördüğünü aktaran Mehmet, 
Kırcaali’deki kampanyanın 
ilk gününde 3 bin 160 leva 
(16 bin 630 Türk lirası) bağış 
sağlandığını belirtti. Meh-
met, ayrıca, Osmangazi Bele-
diyesinin, Kırcaali Bölge 
Hastanesi’ne 10 tekerlekli 
sandalye, 20 battaniye ve 
1000 maske bağışladığını 
söyledi. Yetimler Haftası ker-
mesi için Osmangazi Beledi-
yesi’nin Kırcaali’ye iki 
minibüs dolusu yiyecek yol-
ladığını aktaran Mehmet, 
kermes gelirinin büyük bir 
bölümünün bu malzemeler-
den elde edildiğini kaydetti. 
(AA)

Elde edilen gelirden 400  
yetim çocuk faydalanacakProf. Dr. Ata ATUN

İRİNİ  
OPERASYONU  

VE TÜRKİYE’NİN 
HAMLESİ

Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri 
Akdeniz İRİNİ Operasyonu (EU-
NAVFOR MED İRİNİ) Birleşmiş 

Milletler’in Libya'ya silah kısıtlaması 
uygulaması amacıyla 31 Mart 2020’de 
başlatılmıştı. Avrupa Birliği 
sorumluluğundaki bu askeri operasyon, 
AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
(CSDP) çatısı altında. Gerektiğinde deniz 
operasyonlarında hava, deniz ve uydu 
unsurlarının tümü aynı anda veya ayrı ayrı 
kullanılmakta.  
Karargâh İtalya'nın Roma şehrinde bu-
lunuyor.  
Operasyona Yunanistan, Fransa, Lüksem-
burg, Polonya ve Almanya çeşitli deniz ve 
hava unsurlarıyla katılıyor. 
Operasyonun açıklanan amaçları 
kapsamında, Libya açıklarında gemilerin 
denetlenmesi, yasa dışı petrol ticareti 
hakkında veri toplanması ve Libya Sahil 
Güvenlik güçlerine eğitim verilmesi ile 
insan kaçakçılığı gibi suçları işleyen 
örgütlerle mücadeleye katkı sağlanması 
hedefleniyor. 
 
Bunlar, kısa adı “Akdeniz İrini Op-
erasyon”unun kuruluş ve faaliyet amaçları 
olarak sıralanırken, korsanlık bu kurumun, 
amaç ve faaliyetleri içinde yer almıyor.   
 
Dolayısıyla Yunan bir komutanın sevk ve 
idaresi ile gerçekleştirilen İrini 
Harekatı'nda, görevli bir Alman 
fırtakeyninin, 23 Kasım 2020 Pazartesi 
günü Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya 
gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk 
bandıralı “Roseline A.” ismi ile kayıtlı 
kargo gemisini, Doğu Akdeniz'de Bayrak 
devletinden ve gemi sahibi şirketten izin 
almadan durdurması/arama yapması 
“Uluslararası Deniz Hukukuna” ve 
“Uluslararası Hukuka” aykırıdır.  
 
Şöyle ki; 
1- Bayrak devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilgili biriminden onay ve 
yanıt alınmadan gemiye izinsiz ayak 
basılmıştır.  
2- Gemi sahibinin onayı alınmadan 
gemiye izinsiz olarak ayak basılmıştır.   
3- Uluslararası Hukuka aykırı olarak 
Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi 
muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı 
gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak 
saatlerce arama yapılmıştır. 
4- Türk bandıralı geminin person-
elinin çektiği görüntülerde ve geminin 
güvenlik kamera kayıtlarında Alman 
askerlerinin, personele yönelik sert müda-
halesi tespit edilmiştir. 
5- Geminin Libya'ya yönelik silah 
ambargosunu ihlal ettiğinden 
şüphelenildiğinin ve arama görevinin Ro-
ma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden 
verildiği resmen açıklanmıştır. 
 
Bu koşullar altında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin yapması gereken; 
1- Operasyon Komutanı Tuğamiral 
Fabio Agostini, 
2- Operasyon Komutan Yardımcısı 
Tuğamiral Jean-Michel Martinet, 
3- Kuvvet Komutanı Theodoros 
Mikropoulos hakkında Uluslararası 
“Avrupa tutuklama emri” çıkartılmasıdır. 
 
Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Uluslararası Hukuk çerçevesinde haklarını 
arayacağı ve hukuka aykırı yapılan işlerde 
konunun her zaman mahkemeye 
götürüleceğinin mesajını verilmelidir. 
 
Ki; Türkiye’nin AET ile 12 Eylül 1963 tar-
ihinde imzaladığı Ankara Anlaşması ve 
1970 yılında imzalanmış olan Türkiye ve 
AET Anlaşma'nın Ek Protokolü, Ek Pro-
tokol ve Ortaklık Konseyi Kararları ile bir-
likte AET hukukunun bir parçası olduğunu 
kabul etmesinden sonra Avrupa Adalet 
Divanı, AET üye devletlerine saygı ve 
AET yasaları gereğince Türk 
vatandaşlarına ve işletmelere özgü haklar 
vermeye karar vermiştir. 
 
Avrupa tutuklama emri, Avrupa Birliği’ne 
(AB) üye 28 ülke arasında herhangi bir 
şüphelinin tutuklanması, mahkemeye 
çıkarılması ya da gözaltına alınmasına izin 
veren hukuki bir düzenlemedir. Türkiye 
Cumhuriyeti aday ülke olarak Türkiye 
Cumhuriyeti mahkemelerinin çıkardığı tu-
tuklama emirlerini, tüm AB sınırları 
içerisinde uygulatabilir. Tutuklama emri, 
gözaltına alınma ve gerekli görülmesi 
halinde talepte bulunan ülkeye suçluların 
iadesini öngörmektedir. 
 
Ankara Anlaşması ve Ek Protokolüne 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Tutuk-
lama Emri çıkartma yetkisine sahiptir. 
Sahip olmadığı iddia edilse bile, yeni bir 
tartışma, hukuk ve haklılık kavramı 
yaratacaktır.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü’nün bu yıl 8. kez düzenlediği "Yetimler Haftası" ülke-
nin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde büyük ilgi gördü

TİKA tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlatılan "Bal-
kanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destek-
leme Programları” kadınları üretimin önemli aktörü haline getiriyor

BİHAÇ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kırsal alanda kadının güçlen-
mesine, aile ekonomisine 
katkı sağlamasına ve kadın-

ların ekonomik bağımsızlığına 
destek olan programların alt bile-
şeni olarak Bosna Hersek’te "Örtü 
Altı Üretiminin Geliştirilmesi Pro-
jesi’’ uygulandı ve 60 Boşnak aile 
işletmesine sera ve sulama sistemi 
kurularak tarımsal üretime adım 
atmaları sağlandı. www.timebal-
kan.com’dan alınan bilgilere göre; 
Bosna Hersek’te işgücünün yakla-
şık yüzde 30’u tarım sektöründe 
istihdam ediliyor. Bu proje ile ta-
rım sektöründe seracılık ve örtü 
altı üretimi teşvik ediliyor. Sürdü-
rülebilir tarımsal destek projeleri-
nin farklı bölgeleri kapsayacak şe-

kilde çeşitlendirilmesi ve ihtiyaç 
sahibi ailelere destek sağlanması 
amaçlanıyor. 2020 yılında kırsal 
alanda yaşayan kadınların güçlen-
dirilmesi ve yaşam kalitelerinin ar-
tırılması kapsamında Bosna Her-
sek’in Bihaç, Vitez, Bugojno, 
Gorazde, Bratunac, Livno, Bo-
sanska Kostajnica ve Prijedor şe-
hirlerinde yaşayan toplam 60 ai-
leye TİKA tarafından sera ve 
sulama sistemi desteğinde bulunu-
larak, kurulan seralar ile kırsal 
alanda yaşayan kadınların yıl bo-
yunca üretmelerine ve kendi ihti-
yaçlarını Örtü Altı Üretim Modeli 
ile kendilerinin kazanmasına im-
kân sağlandı. Proje ile aileler hem 
kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 
hem de üretimden pazara arz sis-
temini kurarak aile işletmeleri eko-
nomiye gelir kazandıracak. Vitez 
şehrine bağlı Ahmiçi köyünde uy-

gulanan projede görev alan Boş-
nak anne Tahiba Ahmiç,"Sağlanan 
destekten dolayı köyümüz kadın-
ları adına TİKA’ya teşekkürlerimi 
sunarım. Üretime katkı yapma-
mıza imkân sağlayan bu proje sa-
yesinde bölge kadınları kendile-
rine olan özgüvenlerinini tekrar 
kazandılar. Ayrıca ekonomik ola-
rak güçlenmemize büyük etkisi 
oldu” dedi. Projede görev alan bir 
diğer Boşnak anne Semra Ribo, 
“Kendi ayaklarımızın üzerinde 
durabilmek, kendimiz kazanmak, 
yetiştirmek ve sonucunda düzenli 
bir gelirinin olmasını görmek gü-
zel bir şey. Bu imkânı tanıyan Tür-
kiye’ye çok teşekkür ediyorum. Sı-
nırlı da olsa gerçekleştireceğim 
üretimin ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağını bilmekten dolayı 
ayrı bir heyecan duyuyorum” 
dedi.

TİKA ile Bosnalı annelerden  
tarımsal ekonomiye katkı…

"GELECEĞE NEFES" İÇİN 
BELGRAD’A 1000 FİDAN 
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin yürüttüğü 
"Geleceğe Nefes" 
kampanyası kapsa-

mında, Balkan ülkelerinden 
Sırbistan'da 1000 fidan di-
kildi. Ağaçla ilgili farkında-
lığı artırmak hedefiyle 
Türkiye'nin bu yıl dünya 
genelinde uygulamaya 
koyduğu kampanyanın Sır-
bistan ayağında 1000 fidan, 
Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçiliği, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) ve Sırbistan 
Ormanları desteğiyle top-
rakla buluştu. Fidan diki-
mine katılan Türkiye'nin 

Belgrad Büyükelçisi Tanju 
Bilgiç, ağaçlandırma günü-
nün bu yıl farklı ülkelerde 
kutlanacağına işaret ede-
rek, "Bugün 1000 adet ağaç 
diktik. 700 adet meşe ve 
300 adet de akçaağaç dik-
tik. Bizim geleceğe bir bor-
cumuz var. Onlara sağlıklı 
bir çevre bırakma borcu-
muz var." dedi. Sırbistan 
Çevre Koruma Bakan Yar-
dımcısı Biljana Filipovic 
Djusic de çevre alanında da 
iki ülke ilişkilerinin son de-
rece iyi olduğuna işaret 
ederek, "İklim değişikliğine 
karşı yapmamız gerekenle-
rin başında çevremizi ağaç-
landırmak var" diye 
konuştu. (AA)

Elveda Rumeli 
10. baskıyı yaptı

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yazar Ramis Çınar’ın “Elveda Rumeli” 
adlı romanının 10. baskısı yapıldı. Yaz-
dığı beş romanla edebiyat dünyasında 

adını duyuran Yazar Ramis Çınar’ın kitapları 
ilgi görmeye devam ediyor. Yayımlandığı dö-
nemden itibaren edebiyat tutkunlarından ilgi 
gören Elveda Rumeli romanı, Balkanlar ve göç 
konulu akademik araştırmalara ve doktora 
tezlerine de konu oldu. İlk baskısı Ekim 
2012’de Truva Yayınları tarafından yapılan El-
veda Rumeli romanının 2.-4. baskıları 2014-
2015 yıllarında Parafiks Yayınevi tarafından 
gerçekleştirildi. Ekim 2019’da yenilenmiş bas-
kısıyla Çınaraltı Yayınları etiketiyle okurlarla 
buluşmaya devam eden roman daha büyük 
ilgi gördü ve 13 ay gibi kısa bir sürede 6 baskı 
daha yaparak 10. baskıya ulaştı. 
 

AİLE ROMANI 
 
10. baskının yapılmasının ardından sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşım ile okur-
larına teşekkür eden Yazar Ramis Çınar, “Ya-
yımlanmış ikinci kitabım olan Elveda Rumeli, 
her geçen gün daha fazla sayıda okura ulaş-
maya devam ediyor. Romanda, 31 Mart Vaka-
sından sonra başlayıp Balkan Savaşları ve I. 
Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Bulga-
ristan’ın Deliorman ve Dobruca bölgesinde iki 
büyük ailenin hikâyesini anlattım. Bulgaristan 
Türklerinin bir asır önceki yaşamından bir 
kesit sunan kitabımın okurlardan bu denli ilgi 
görmesi bana mutluluk verdi” dedi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, yeni tip 
korona virüs salgını nedeniyle 
Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faa-

liyetlerini çevrimiçi olarak gerçekleştir-
meye devam ediyor. Türkiye'nin Bükreş 
Büyükelçiliği himayesinde, Bükreş Yunus 
Emre Enstitüsü tarafından bir resim yarış-
ması düzenlendi. Rumen çocukların ve 
gençlerin gözünden Türk kültürünün yan-
sıtıldığı "Türkiye-Romanya Ortak Kültürel 
Ögeleri/Değerleri" konulu resim yarışma-
sına Romanya'nın farklı bölgelerinden ilk-
okul, ortaokul ve lise seviyesinde 100'ün 
üzerinde küçük ressam katıldı.

Bükreş’te Y.E.E’den 
resim yarışması…
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Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu’na atanan Despoina Balzika İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Afetlerde dayanışmanın önemine vurgu  

yapan Balzika ve Soyer, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulundu
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, kısa süre önce 

Yunanistan’ın İzmir 
Başkonsolosluğu’na atanan 
Despoina Balzika’yı maka-
mında ağırladı. 
Koronavirüs salgınının sona 
ermesi ve iki ülke arasında-
ki ilişkilerin yeniden güç-
lendirilmesini dilediğini 
söyleyen Despoina Balzika, 
afetlerde daha çok yakınlaş-
mak gerektiğine vurgu 

yaptı. Başkan Tunç Soyer 
ise iyi zamanda olduğu gibi 
kötü zamanda da birlik 
olmak gerektiğini belirterek 
“Samos’ta çıkan yangının 
külleri buraya kadar geldi. 
Biz o kadar yakınız” şeklin-
de konuştu. Ticari ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve iki ülke 
arasında kardeş kent çalış-
malarının başlatılması üze-
rine konuşan Balzika ve 
Soyer, 2021’de İzmir’de 
düzenlenecek Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Kültür Zirvesi için işbirliği 
yapabileceklerini belirtti.

TRAVNİK 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te yapı-
lan yerel seçimlerde 
resmi olmayan sonuç-

lara göre Travnik kentinde 
belediye başkanlığına seçi-
len ancak aynı gün yeni tip 
korona virüs nedeniyle ha-
yatını kaybeden Mirsad Pe-
co'nun cenazesi toprağa ve-
rildi. Peco'nun Travnik'in 
Goles kasabasında kılınan 
cenaze namazına adayı ol-
duğu Demokratik Eylem 
Partisi (SDA) yetkililerinin 

yanı sıra yakınları katıldı.  
Merkez Seçim Komisyonu 
(CIK) verilerine göre, 63 ya-
şındaki Peco, oyların yüzde 
45'inden fazlasını alarak 
belediye başkanı seçildi. 
Ölüm belgesinin CIK'ye 
ulaştırılmasıyla sürecin ne 
şekilde ilerleyeceğinin açık-
lanacağı ifade edildi. SDA 
Genel Başkanı Bakir İzetbe-
govic, Travnik'te belediye 
başkanlığını kazanan SDA 
adayı Peco'nun yaşamını 
yitirmesi nedeniyle muhte-
melen burada seçimlerin 
yenileneceğini söylemişti. 
(AA)

SEÇİLDİĞİ GÜN ÖLEN BAŞKAN 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Başkan Soyer’den  
dayanışma vurgusu

BALIKESİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Korona virüs salgı-
nıyla mücadeleyi 
sürdüren Ayvalık 

Belediyesi, kentin dört bir 
yanında dip bucak dezen-
feksiyon çalışmalarını ara-
lıksız yürütüyor. 
Uygulama Ayvalık 
Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tara-

fından her akşam aksatıl-
madan gerçekleştiriliyor. 
Dezenfeksiyon çalışmaları 
kapsamında kent genelin-
deki tüm devlet okullarına 
ulaşıldı.   Eğitim yuvaları 
bahçeden sınıflara, kori-
dorlardan tuvaletlere 
kadar, dip bucak dezen-
fekte edildi. Ekipler tara-
fından 16 kırsal mahallede 
okul, sağlık ocağı, cami, 
kuran kursları, cadde ve 
sokaklarında dezenfeksi-

yon çalışmaları yapıldı. 
Şehir merkezinde ise 
Sahilkent, Şirinkent, 
Düçmen, Kuşkent, 
Deryakent ve Zeytin 
Evleri, Alibey/Cunda, 
Altınova, Küçükköy, 
Gümrük, Sarımsaklı, 
Badavut, Devlet 
Hastahanesi, Atatürk 
Bulvarı, Sefa Çamlık, Ali 
Çetinkaya ve 150 Evler 
Mahallelerinde dezenfeksi-
yon çalışmalarına devam 

edildi. Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 
vatandaşların daha hijye-
nik ve sağlıklı ortamlarda 
güvenle yaşamlarını sür-
dürebilmeleri için düzenli 
olarak dezenfeksiyon çalış-
maları yaptıklarını söyledi. 
Ergin, “Koronavirüs endi-
şesini, cadde, meydan, 
sokak, kırsal ve okulları-
mızı dezenfekte ederek bir 
ölçüde de olsa gidermek 
istedik. Halk sağlığını 

korumaya yönelik dezen-
feksiyon çalışmaları bugü-
ne kadar nasıl yürütüldüy-
se bundan sonra da 
düzenli olarak sürdürüle-
cek” dedi. Ayvalık 
Belediye Başkanı Mesut 
Ergin'in talimatıyla tüm 
ana caddeler ve sokaklar-
da devam eden dezenfek-
siyon hizmetleri kişi, araç 
sayısı ve periyodu arttırı-
larak yapılmaya devam 
edecek.

Ayvalık’ta korona 
virüs seferberliği

Başkonsolos Novaberdaliu’dan Başkan Tahir Büyükakın’a ziyaret
KOCAELİ-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosu Suzan 
Novoberdaliu, yeni tip korona 

virüs salgını döneminde Kosova'nın 
sağlık sistemine verdiği katkılardan 

dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, Kosova Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu Suzan 
Novoberdaliu'yu makamında ağırladı. 

Nazik ziyaretlerinden ötürü 
Novoberdaliu’ya teşekkür eden 
Büyükakın, Türkiye'nin, Kosova ve 
Balkanlar ile güçlü tarihi bağlarının 
bugünlere kadar geldiğini belirtti. 
Büyükakın, çok yakın kültürleri yaşatan 
milletler olduklarını vurguladı.

Vahap DABAKAN

ABD VE BİDEN 
TÜRKİYE’DEN 
VAZGEÇEMEZ

Dünya gündemi, Covid-19, 
ABD Seçimleri, Türkiye’nin 
gündemi ve üst üste yaşanan 

afetler. Hepsi üst üste gelince 
hangisini yazacağını bilemiyorsun. 
Önce kendi ülkemiz ve yaşadığımız 
Ege Bölgesi hissedilen, yaşanılan 
İzmir Depremi ABD Başkanlık 
seçimlerinin önüne geçti. Önce 
deprem ve enkaz çalışmaları 
kurtarılan hayatlar, hayatını kaybe-
den, evleri enkaza dönen 
depremzede kardeşlerimizi yazmak 
boynumuzun borcuydu…   
       3 Kasım ABD başkanlık seçim-
lerini kazandığını açıklayan 
Demokratların adayı Joe Biden’ın 
dört yıl boyunca özellikle dış poli-
tikada atacağı adımlar ve Türkiye ile 
nasıl bir ilişki kuracağı en büyük 
merak konusuydu. ABD 3 Kasım 
seçimleri belki aylarca, belki de 
yıllar boyunca konuşulacağını 
sanıyorum…  
       ABD'de 3 Kasım akşamı biten 
oylama sonrası günlerdir süren 
sayım sona erdi. Kritik eyalet 
Pennsylvania’da farkı artıran Joe 
Biden, ABD Başkanlık seçimlerinin 
de galibi oldu. Dünya genelindeki 
ünlü binaları (tower) ile bilinen 
Donald Trump'ı geride bırakan 
Biden, ABD'nin 46. ve en yaşlı 
başkanı seçildi…  
       Bütün dünyada nefeslerin 
tutarak takip ettiği ABD Başkanlık 
seçimlerinde günler süren sürecin 
ardından kazanan Demokrat Joe 
Biden oldu. En kritik eyalet 
Pennsylvania’da farkı açan 77 
yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe 
Biden'ın ipi göğüslediğini ilan etti.  
20 delegeli Pennsylvania’da 
Demokrat Biden geriden gelip rakibi 
Trump'ın oylarını geçti. Biden, 
Trump'tan 35 bin oy fazla aldı...  
       ABD başkanlık seçimlerinde, 
seçmenler, destekledikleri partinin 
delegelerine oy veriyor. ‘Delegeler 
Kurulu’ adı verilen bu sistemde her 
eyalete farklı ağırlıkta dağıtılan 
toplam 538 delege belirleniyor. Bu 
sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 
delegeye ulaşan aday, başkan oluyor. 
Biden ipi göğüslemiş durumda…  
       Orta Doğu ve batı arasında 
boğaz köprüsü görevi gören çok kri-
tik bir Coğrafya da bulunan Türkiye 
ABD ve Batı için çok önem arz eden 
bir ülke konumundadır. ABD’nin 
yeni başkanı seçilen Biden’ın 
Türkiye gibi merkezi ve kritik bir 
ülkeyi kaybetmek istemeyecektir. 
Amerika’da da gazetecilik yapmış 
biri olarak gördüğüm şudur ki; ABD,  
“Türkiye ile uzun vadeli ve istikrarlı 
bir ilişki içinde olacağını 
düşünüyorum. Orta Doğu'da daha az 
problem istiyorsa Türkiye ile 
çalışmak zorundadır...”   
       FETÖ’nün iadesi meselesinde 
de bir ilerleme olmayacağını 
sanıyorum. “FETÖ’nün, Biden’ın 
yönlendirmesini beklemek doğru 
değil ama FETÖ’cüler daha 
şimdiden Biden’ın etrafını sarmış 
durumdalar”  Ayrıca şunu da belirt-
mek istiyorum. “Biden yönetimi S-
400 konusunda baskı yapar ancak, 
“Türkiye artık almış, olmuş bitmiş” 
diyerek kabullenebilirler. F-35 
konusunda ise Türkiye'ye taviz 
verebileceği düşüncesindeyim...  
       Obama döneminin Başkan 
Yardımcısı ve o dönemde defalarca 
Türkiye’ye gelip bazı ortak 
görüşmelerde Başkan Erdoğan ile 
görüşmüş kişi olan Biden, Başkan 
Recep Tayip Erdoğan’ın Orta Doğu 
siyasetine ne kadar hâkim olduğunu 
da iyi biliyor…   
       Biden, Türkiye ve Başkan 
Erdoğan gibi bir lideri ve ortağını 
kaybetmek istemeyecektir. 
PKK/YPG konusunda ise henüz 
nasıl bir adım atacaklarını söylemek 
için çok erken. Bu konuda bekleyip 
göreceğiz. Doğu Akdeniz gerilimini 
de düşürecektir. Türkiye ve 
Yunanistan arasında uzlaşmacı bir 
politika izleyeceğini düşünüyorum...

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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FİLİBE ya da Bulgarcadaki 
adıyla Plovdiv, Bulgaris-
tan'ın güneyinde Türklerin 
de yaşadığı bir şehir. Baş-
kent Sofya'dan sonra Bulga-
ristan'ın en kalabalık ikinci 
kenti olan Filibe, ülkenin 
önemli bir sanat ve kültür 
merkezi. Geçtiğimiz yılı Av-
rupa Kültür Başkenti olarak 
geçiren Filibe'de bu kap-
samda çok sayıda etkinlik 
de gerçekleştirilmişti. Adını 
Büyük iskender'in babası 
Makedonya Kralı 2. Filip'ten 
alan Filibe, Avrupa'nın sü-
rekli yaşanılan en eski böl-
gelerinden biri. 
Bölgedeki ilk yaşam izleri 
yedi bin yıl öncesine kadar 
gitmekte. Roma döneminde 
de Balkanlardaki 
önemli bir kent 
olan Filibe, 
Edirne'nin 
fethinden 
hemen 
sonra 
1361 yı-
lında Os-
manlı haki-
miyetine 
girdi. Balkan 
Harbi'ne kadar da 
beş yüz yılı aşkın bir süre 
imparatorluk toprağı olarak 
kaldı. Yüzlerce yıl önce Trak 
kabilelerinin yaşadığı ve o 
dönemde Pulpudeva olarak 
anılan ancak milâttan önce 
342 yılında 2. Filip tarafın-
dan bugünkü yerinde bir 
kent olarak kurulan Fili-
be'de günümüzde en çok 
Osmanlı dönemi eserlerinin 
etkisi hissedilmektedir. Bu-
nun yanı sıra kentte milât-
tan sonra 1. yüzyılda Roma 
İmparatoru Titus Flavius 
Vespasianus döneminde 
inşa edilmiş bir amfitiyatro 
da günümüze kadar ulaş-

mıştır. Hatta, kentteki en 
eski ve görkemli yapılardan 
biri olma özelliği de taşı-
maktadır. 15. yüzyılda Os-
manlı hakimiyeti döne-
minde yeniden imar edilen 
Filibe'ye Anadolu'dan çok 
sayıda Türk yerleştirilir. Bu 
sayede kent yeni bir kimlik 
kazanır ve Balkanlardaki en 
büyük Türk yerleşimlerin-
den biri haline gelir. Üstelik 
bu durum yüzyıllar bo-
yunca devam eder. Ancak 
önce Balkan Harbi, ardın-
dan da Bulgaristan'daki Jiv-
kov rejiminin baskıları ne-
deniyle kentteki Türk nüfus 
büyük oranda Türkiye'ye 
göç eder. Günümüzde Fili-
be'de 16 bin dolayında Tür-

kün yaşadığı tah-
min 

edilmekte-
dir. Sokak-
larında 
yürürken 
kültürel 
çeşitli-

ğine ta-
nıklık ede-

ceğiniz 
Filibe'ye Türki-

ye'den de çok sayıda 
turist gelmekte. Bunların 
önemli bir bölümü de ata-
ları Filibeli olan Türkiye va-
tandaşları. Pek çoğu burada 
ailelerinin geçmişte yaşadığı 
ve hâlâ ayakta olan tarihi 
evleri de ziyaret eden Türk-
ler kentin tarihi dokusuna 
hayran kalıyor. Filibe'nin 
eski şehir bölgesinde Os-
manlı döneminde kalma çok 
sayıda sivil mimari eser bu-
lunmakta. Bunun yanı sıra 
Filibe'de Osmanlı döne-
minde inşa edilmiş ve günü-
müze kadar da ulaşabilen 
Cuma Camii gibi önemli ya-
pılar da bulunmaktadır. Ne 

yazık ki 20. yüzyıl boyunca 
önce Bulgar Krallığı ardın-
dan da gelen Todor Jiv-
kov'un yönetiminde pek çok 
Osmanlı eseri yıkıldı ya da 
kaderine terk edildi. 2019'da 
Avrupa Kültür Başkenti 
olan Filibe, bu dönemde kıta 
basınının da ilgisini çekmeyi 
başardı. Avrupa basınında 
geniş yer bulan Filibe'nin 
kent kültürü bu noktada 
medyanın en çok dikkat çe-
ken yönlerinden biri 
oldu."Aylyak" yani aslında 
bildiğimiz "aylak" kelime-
siyle kendilerini ifade eden 
kimi kent sakinlerinin ya-
şam tarzı BBC Travel'ın da 
dikkatinden kaçmamış. 
Öyle ki kendine has, sakin 
ve yavaş tempolu bir gün-
delik rutine sahip olan 
kentte bu tavır bir yaşam bi-
çimine dönüşmüş durumda. 
Trafiğin sakin aktığı, gürül-
tünün hiç hoş karşılanma-
dığı Filibe'de insanlar koş-
turmacayı reddediyor. 
Sakin bir hayatı benimseyen 
Filibelilerin bu yaşantısını 
gözlemleyen BBC Travel 
ekibi tarafından da yine 
kendilerinin de kullandığı 
şekilde "avare" olarak ta-
nımlandı. Kapana gibi kafe-
lerin yoğun olduğu ve sa-
dece yayalara açık olan 
bölgelerde günün önemli 
bölümü sosyalleşerek geçi-
ren Filibelilerin bu yaşam 
tarzı yer yer İspanya ve İtal-
ya'daki gündelik hayatla da 
benzerlik kuruluyor. Pan-
demi nedeniyle şu anda sı-
nırlar kapalı olsa da Filibe, 
gelecekte yeniden turistleri 
ağırlama konusunda ol-
dukça hevesli. zira şehir, 
Bulgaristan'ın en önemli tu-
rizm rotalarından da biri 
olma özelliği taşıyor. (AA)
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Filibe ya da diğer adıyla Plovdiv, Bul-
garistan'ın başkent Sofya'dan sonra 
en büyük ikinci şehri. Roma ve Os-
manlı dönemi yapılarının yan yana 
durduğu, 2019'da da Avrupa Kültür 
Başkenti olan Plovdiv, BBC Travel ta-
rafından kıtanın en sakin kenti seçildi. 
Hatta BBC Travel, Filibe için bu tanımı 
yaparken Filibelilerin de kullandığı 
"aylak" kelimesini tercih etti. Büyük 
İskender'in babası 2. Filiip tarafından 
kurulan ve adını ondan alan Filibe gü-
nümüzde Avrupa'nın en sakin şehri 
olarak da tanımlanıyor. Edirne'nin 
fethinden hemen sonra Osmanlı haki-
miyetine giren ve Türk mimarisinin 
çok güzel örneklerine ev sahipliği 
yapan Filibe'ye yakından bakalım

GAZETEMİZİN		
ANDROİD		

UYGULAMASINI		
İNDİREBİLİRSİNİZ

Ramazan KURŞUNLU

YAPABİLİRLİĞİ,  
YETENEĞİ OLAN ZEKİ  

İNSANLARIN  
OYNAYABİLDİĞİ  

OYUNDUR FUTBOL..

Bugün futbolun sihirli oyunun-
dan, bu oyunu oynayabilen fut-
bolculardan, bu futbolcuların 

tespiti ve seçimlerinden ve sonraki sü-
reçtd yaşanılacak gelişimlerinden, son-
raki süreçte yaşanılacak şekilde 
kısaca... 
 
Futbolun, topun saha içerisindeki rakip 
oyuncular ile beraber pozisyonlarına 
göre oynanan sihirli bir oyun olduğunu, 
bu oyunu oynarken de sihrin uygulana-
cak herkezin anlaması gerekir.Neticede 
bahsettiğimiz gibi futbol bir oyundur. 
 
Futbolcunun tespiti,seçimi, eğitim sü-
resi 15 yıl olarak düşünüldüğünde, bir 
futbolcunun yetişmesinde harcanan 
emeğin ne denli zor ve karmaşık evre-
leri içinde barındırdığı kısaca maddeler 
halinde anlatalım. 
 
1- Oyuncunun tespiti, yeteneğin tespiti 
0-5-6 yaş 
 
2- Tespit edilen yetenekli oyuncuların 
pedagojik gelişimlerinin takibi. 
 
3- Bu oyuncuların 12 yaşında tamamla-
nan ömür boyunca yaşanacak karekter 
oluşumuna katkı ve sonrası 21 yaşına 
girinceye kadarki süreçte anatomik ge-
lişimi ve spor ahlakının veriliş sürek ve 
şekilleri sporcu beslenmesi, zihinsel 
mentalin gelişmesi, profesyonelliğin 
başarının teorik ve pratik uygulamaları. 
 
Bu çalışmaların sonunda bireysel ola-
rak mevkisel bütünlükle ortaya çıkan 
oyuncu modelleri. 
 
Ne kadar zor ve karmaşık değil mi? 
 
Futbol an itibari ile 90 dk. oynana, 
biten ve her hafta tekrarlanan bir oyun, 
bu oyunu oynayabilmek için yetiştirile-
cek oyuncuların eğitim süresi 10-15 
yıldır. 
 
Umarım kafanızı karıştırmamışdır.İler-
leyen zamanlarda futbolcunun gelişimi 
basamakları ile ilgili uygulanması gere-
ken bilimsel gerçekleri de içinde barın-
dıran anlatımlarımla aranızda 
olacağim.Saygılarımla  
 

EROL CAMKIRAN 
 
 
Bu haftaki yazımızda bende de büyük 
emeği olan Türk futboluna sayısız ka-
leciler kazandıran, büyük usta Altay'lı 
Erol hocamın yazısını sizlerle paylaş-
tık. 
 
Kendisini teşekkür eder, başarılı çalış-
malarının devamını dilerim.

ramez.kursunlu@hotmail.com

FİLİBE

AvrupA'nın 
AylAk kenti 



30 Kasım 2020 
Pazartesi 9Araştırma

Hashim Thaçi'nin is-
tifa ederek hakim 
karşısına çıkmak 

üzere gittiği Lahey'de gözal-
tına alınması, Balkanlar'da 
yeni bir döneme mi giriliyor 
sorusunu akılları getiriyor? 
Sadece Thaçi'nin değil, Ko-
sova'daki savaşta (1998-
1999) Kosova Kurtuluş Or-
dusu'nun (UÇK) önemli 
isimleri arasında yer alan  
Kadri Veseli ve Yakup Kras-
niqi gibi günümüz siyasile-
rinin de benzer suçlamalarla 
gözaltına alınmaları, birçok 
insanda "Sırbistan ile ilişki-
lerde Kosova tarafı zayıfla-
tılmak mı isteniyor ya da 
"UÇK tarihin tozlu raflarına 
mı kaldırılıyor?" sorularını 
akla getirdi. ABD Başkanı 
Donald Trump'ın, kendisi-
nin Nobel Barış Ödülü'ne 
aday gösterilmesine neden 
olacak kadar önemli ara bu-
luculuğunda, Kosova Baş-
bakanı Avdullah Hoti ile 
Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic bu yaz 
Beyaz Saray'da bir araya 
gelmişti. Aslında Kosova'yı 
o dönem halen Cumhurbaş-
kanı olan Thaçi'nin temsil 
etmesi planlanırken, La-
hey'deki özel mahkeme 
bünyesindeki savcılık bir-
den bire Thaçi ve diğer UÇK 
komutanları hakkında "in-
sanlık suçu" ve "savaş suçu" 
işledikleri gerekçesiyle id-
dianame hazırlandığını 
dünya kamuoyuyla pay-
laştı. Uzmanlar, mahkeme-
nin bu hamlesini, Avrupa 
Birliği'nin (AB) 2011'den 
beri sürdürdüğü Kosova-
Sırbistan diyalogundaki ara 
buluculuk rolünü elinden 
almaya çalışan ABD'nin ba-
rışı tesis etme girişimlerine 
gölge düşürmek olarak yo-
rumladı. O dönem kararın-
dan dönmeyen Trump, 
Thaçi yerine Hoti'nin katılı-
mıyla tarafları bir araya ge-
tirdi. Beyaz Saray'daki gö-
rüşmelerin ardından 
dünyaya duyurulan "ekono-
mik normalleşme" anlaş-
ması, aslında iki ülkenin çı-
karından çok ABD'nin yeni 
dünya düzeni kurma çaba-
ları kapsamındaki tezlerini 
duyurmasından öteye geçen 
bir şey değildi. Öyle ki iki 
ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilerin normalleştirilme-
sini öngörmesi gereken an-
laşma, dünyada ABD ve sa-
dece birkaç ülkenin 
Kudüs'ü İsrail'in başkenti 
olarak tanıması gibi madde-
lere yer veriyordu. 
 

İSRAİL HAMLESİ 
 
Bir ülkenin Birleşmiş Millet-
ler (BM) tarafından tanın-
ması için üye ülkelerin üçte 
ikisinin onayını almış ol-
ması, yani bağımsızlığının 
tanınması gerekiyor. Ko-
sova, Sırbistan'ın yıllardır 
yürüttüğü karşıt propa-
ganda nedeniyle uzun za-
mandır yerinde sayıyor. As-
lında İsrail ile Kosova 
arasında diplomatik ilişkiler 
kurulması ve Kosova'nın 
Kudüs'ü başkent olarak ta-
nıması karşılığında, sözüm 
ona Kosova'nın uluslararası 
çapta tanınırlık kazanması-
nın yolu açılacaktı. Ancak 
Kosova'yı bekleyen bir 
başka tehlike, başta Arap ül-
keleri olmak üzere İslam ül-
kelerinin tepkisini almaktı. 
Bu noktada, Kosova'nın 
Trump ve İsrailli yetkililer 
tarafından "Müslüman bir 
ülke" olarak nitelendirilmesi 
de dikkat çekiciydi. 
 

ÖZEL SAVCILIK 
 
Thaçi'nin, ülkesinin ABD ve 
AB arabuluculuklarında de-
vam eden iki ayrı diyalog 

sürecine rağmen istifa et-
mesi, dikkatleri Kosova ada-
let sisteminin bir parçası 
olan, ancak adeta "paralel 
bir yargı" gibi işleyen Ko-
sova Özel Odaları ya da bili-
nen diğer adıyla Kosova 
Özel Mahkemesi’ne dön-
dürdü. Mahkeme bünyesin-
deki özel savcılığın iddiana-
mesine göre, Thaçi ile 
UÇK'dan eski silah arkadaş-
ları Mart 1998-Eylül 
1999'daki Kosova Sava-
şı'nda yaklaşık 100 kişinin 
ölümü, ayrıca sürgün ve iş-
kence gibi savaş suçları ile 
suçlanıyordu. Suçların, 
UÇK mensupları tarafından 
yüzlerce "aktif olarak savaşa 
katılmayan kişiler" ve sivil-
lere karşı Kosova'nın bazı 
bölgeleri başta olmak üzere 
Arnavutluk'un kuzeyindeki 
Kukes ve Cahan illerinde de 
gerçekleştiğini öne süren 
savcılık, kurbanlar arasında 
UÇK ve daha sonra geçici 
Kosova hükümeti karşıtları-
nın, yani Sırp, Roman, Aş-
kali ve Katolikler, Sırplarla 
iş birliği yapanlar, Kosova 
Demokratik Birliği üye veya 
destekçileri ile UÇK'ya katıl-
mayan Arnavutların da yer 
aldığı belirtildi. 
 

NASIL KURULDU? 
 
Avrupa Konseyinin 2011 yı-
lına ait İsviçreli senatör Dick 
Marty imzalı raporunda, 
Kosova Savaşı ve sonra-
sında UÇK mensupları tara-
fından ciddi suçlar işlendiği 
iddia edilmişti. Uzun tartış-
malar ardından, 2015 yı-
lında Kosova Meclisi üçte 
ikilik çoğunlukla Lahey'deki 
özel mahkemenin kurulma-
sını sağlayan anayasal deği-
şiklikleri onayladı. Uluslar-
arası hakim ve savcılardan 
oluşan mahkemenin görevi, 
1998-2000 yıllarında bölgede 
işlendiği öne sürülen savaş 
suçlarını araştırmak ve yar-
gılamaktı. Marty imzalı ra-
porda ayrıca, UÇK üyeleri-
nin oluşturduğu gözaltı 
ağlarında bazı esirlerin or-
ganlarının alındığı ve Arna-
vutluk dışına çıkarılarak 
uluslararası organ ticareti 
karaborsasının bir parçası 
olarak deniz aşırı özel kli-
niklere nakledildiği de öne 
sürüldü. 
 

POLİTİKA MI  
DEĞİŞTİ? 

 
Yakın geçmişteki gelişmeler 
dikkate alındığında, bazı 
uzmanlar ABD'nin Balkan 
politikasında değişikliğe git-
tiği değerlendirmesinde bu-
lunuyor. Nitekim, iddiana-
menin aslında 26 Ekim'de 
kabul edildiği göz önünde 

bulundurulduğunda, Tha-
çi'nin neden ABD'deki baş-
kanlık seçimi sonrası istifa 
ettiği dikkati çekiyor. Üst 
düzey siyasilerce açıkça dil-
lendirilmese de başta Ko-
sova olmak üzere Arnavut 
dünyası Demokratların 
adayı Joe Biden'ın kazanma-
sını istiyordu, zira onlara 
göre Biden'ın kazanması 
Kosova'nın ve Arnavutların 
kazanmasıydı. Kosova'nın 
eski başbakanlarından olan 
Kendin Karar Al Hareketi 
Genel Başkanı Albin Kurti, 
paylaştığı bir video me-
sajda, ABD'deki Arna-
vutlara seslenerek 
Biden'ı des-
teklemele-
rini istedi. 
Biden'ın 
Slobo-
dan 
Milos-
evic 
döne-
min-
deki 
Sırp fa-
şizmini kı-
nadığını ve 
Bosna Hersek ile 
Kosova'ya ABD müda-
halesi için çağrıda bulundu-
ğunu söyleyen Kurti, Bi-
den'ın Kosova'nın 
bağımsızlığını destekleyen 
ilk kişiler arasında oldu-
ğunu anımsattı. Bölgedeki 
Arnavutlar tarafından sevi-
len ABD'li kongre üyesi 
Eliot Engel de özel mah-
keme konusunda sessiz kal-
madı. Engel, Temsilciler 
Meclisi Dış İlişkiler Komi-
tesi Başkanı sıfatıyla paylaş-
tığı açıklamada, Thaçi'nin 
istifa ederek hukukun üs-
tünlüğüne olan saygısını 
gösterdiğini vurguladı. 
Kongrenin, bu ve diğer da-
valarda hukukun üstünlü-
ğünü ve sanığın haklarını 

korumak için mahkemenin 
çalışmalarını yakından izle-
yeceğini kaydeden Engel, 
mahkemenin tercihini sa-
dece Arnavutlardan yana 
kullanmasını da eleştirdi. 
Savaş suçu işleyen herkesin 
yargılanması gerektiğini 
kaydeden Engel, Kosova'da 
işlenen suçların büyük ço-
ğunluğunun eski Sırp lider 
Miloseviç'in ordusu tarafın-
dan etnik temizlik kampan-
yası sırasında gerçekleştiril-
diğini ifade etti. Lahey'deki 
Eski Yugoslavya Uluslar-
arası Ceza Mahkemesinin 

(ICTY) faaliyetlerini fiilen 
sonlandırmasına 

da dikkati çe-
ken Engel, 

bu mah-
kemenin 
kapatıl-
ması ile 
Sırp fa-
illerin 
artık 
uluslar-

arası bir 
adalet 

mekaniz-
masıyla karşı 

karşıya olmadığı-
nın altını çizdi. 

 
DESTEK MESAJLARI 
 
Thaçi ve arkadaşlarına Ar-
navut dünyasından çok sa-
yıda destek mesajları gelir-
ken, Arnavutluk temsilcileri 
ile Kuzey Makedonya'daki 
Arnavut siyasiler, UÇK'nın 
"haklı mücadelesine" övgü-
lerde bulundu. Aslında yal-
nızca Kosovalıların değil, 
Kuzey Makedonya'daki en 
büyük Arnavut siyasi par-
tisi Demokratik Bütünleşme 
Birliği (BDİ) Genel Başkanı 
ve eski Ulusal Kurtuluş Or-
dusu (UÇK - Kosova'daki 
UÇK’den bağımsız, ancak iş 
birliği olan) mensubu Ali 

Ahmeti'nin de özel savcılık 
tarafından tanık olarak ifa-
deye çağrılması, kısmen de 
olsa akıllardaki o soruya ce-
vap verir nitelikteydi: 
"Acaba UÇK, bölgedeki si-
yaset sahnesinden tasfiye mi 
ediliyordu?" Tüm bu geliş-
meler ışığında, Balkanlar'ın 
AB ile ABD arasındaki "so-
ğuk savaşın" er meydanına 
dönüştüğü söylenebilir. An-
cak mevcut şartlara bakıldı-
ğında, ABD'deki son geliş-
melerin de bu ülkenin 
Kosova ve Balkan politika-
sını iki farklı kutba ayırdığı 
görülüyor. Seçimleri Sırbis-
tan yanlısı Trump'ın mı, Ko-
sova yanlısı Biden'ın mı ka-
zanacağı, yoksa ne kadar 
"tarafsızlık" ilkesi ile ara bu-
luculuk iddiasında bulunsa 
da Sırp savaş suçlularına 
"dokunmayan" AB'nin mi 
bölgede etkin olacağı merak 
konusu. Ayrıca, başta Sırbis-
tan olmak üzere zaman za-
man Karadağ ve Bulgaristan 
aracılığıyla bölgede politika-
sını empoze etmeye çalışan 
Rusya, bölge ülkeleriyle ta-
rihi ve kültürel ilişkileri 
olan Türkiye, sivil toplum 
kuruluşlarıyla faaliyetler 
yürüten Almanya ve Fransa, 
dini yatırımları ile başta 
Suudi Arabistan olmak 
üzere bazı Arap ülkelerini 
de Balkanlar'daki satranç 
masasının önemli parçaları 
olarak görülüyor. Özel 
Mahkeme'de Thaçi ve arka-
daşlarının aklanması ile Ko-
sova'nın haklı mücadelesi 
de aklanacak, ancak eski 
UÇK komutanlarının savaş 
suçları işlediği kararına va-
rılırsa hala uluslararası are-
nada tam olarak kabul gör-
meyen Kosova'nın devlet 
oluşumu sekteye uğrayacak 
ve dolayısıyla Sırbistan-
Rusya ikilisi galip gelecek. 
(AA)

Seyyid Ahmet Arvasi… Genç bir ilkokul öğret-
meni.1960 yıllarda Ağrı’nın bir köyüne atanır. 
Köylüler ilk başlarda ona sürekli “Müellim” bey 

der.  “Müellim” elem getiren kişi…  
Genç öğretmen bu duruma üzülür. Bki ağız yapısından 
dolayı böyle telaffuz ediyorlar diye düşünür. örevinin 
gerekliliklerini en iyi şekilde yapmaya başlar.  
Bir süre sonra köylüler “Muallim” bey demeye başlar 
Muallim yani ışık getiren…  
Ve kendisinden önce gelen öğretmenlerin köylülerden 
hep uzak kaldığını,  
insanlara tepeden baktıklarını, bir n önce köyden kur-
tulmak için çabaladıklarını,  
köylülerin bu yüzden çok üzüldükleri için “müellim” 
dediklerini öğrenir. 
Genç öğretmen diğer öğretmenlere benzemediği için 
“müellim değil muallim” olmuştur. iz öğretmenler 
“muallim” miyiz? yoksa “müellim” miyiz? 

* 
 Mükemmel… Kusursuz, tam, tamamlanmış, eksiksiz, 
olgunlaşmış  
 Mükemmil… Tamamlayan, tamamlayıcı, olgunlaştı-
ran, yetiştiren.  
 Öğretmen, her türlü özelliğe sahip mükemmel kişi 
değil aynı zamanda sahip olduklarını öğrencisine akta-
rarak onu da mükemmel hale getiren “mükemmil” ol-
malıdır. 
  Bu anlamda “mükemmel” mi yoksa “mükemmil” 
miyiz?  

* 
Küçük bir şehzade…  
Derslerde sürekli yaramazlık yapar.  
Hocası ona yükleneceği zaman “ben padişah oğluyum, 
bana kızamazsın.” der.  
Hoca bu durumu padişaha anlatmak zorunda kalır. 
Padişah bir plan yapar ve hocaya anlatır. 
Hoca “olmaz ben yapamam” der ama plan uygulan-
maya koyulur. 
Ertesi gün küçük şehzade ve hocası derste iken padişah 
odaya izinsiz biçimde girer. Hoca ise padişaha derse 
izinsiz girdiği için kızar. Bu durumu gören şehzade o 
günden sonra derslerde yaramazlık yapmayı bırakır. O 
şehzade ki daha sonra İstanbul’u fetheder. Şehre ilk gi-
rişinde insanlar yanlışlıkla hocası Akşemseddin’e yö-
nelir. Akşemseddin utanarak “Sultan Mehmet O’dur 
Ona gidiniz.” der. Sultan ise “Evet, Mehmet benim 
ama şehrin manevi fatihi hocamdır, ona gidiniz.” der. 
Akşemseddin olmadan belki fetih olur ama Fatih olun-
maz.  
“Dünyada her şeye bir değer biçilebilir, fakat öğretme-
nin yaptıklarına asla. Çünkü o her şeydir. Belki de hiç-
bir şey!” dedi Sokrates.  
Bir öğretmen, yaptıklarıyla bir öğrenenin hayatında her 
şey de olabilir hiçbir şey de… 
 Akşemseddin Fatih için her şeydir.  
 Biz öğrencilerimiz için her şey miyiz? yoksa hiçbir şey 
mi?  

* 
Öğretmen, öğrencileri üzerinde sürekli tasarımlar 
yapar.  
Tasarım sürecinde yüzlerce karar verir.  
Derse nasıl başlayacağından, sınıfın neresinde nasıl du-
racağına, kime söz hakkı vereceğine, nasıl sorular sora-
cağına kadar yüzlerce karar…  
Bu kararların doğru olma zorunluluğu vardır.  
Vermiş olduğu her yanlış karar öğrencinin tüm yaşantı-
sında kelebek etkisine sahip olabilir. Hangimizde öğret-
menlerinin vermiş olduğu kararların izleri yoktur?  
Belki doğru kararlar sayesinde doğru yerlerdeyiz. Belki 
de hakkımızda doğru kararlar verilseydi çok daha farklı 
yerde olurduk…  
Henrı ADAMS; “Bir öğretmen ebediyete hükmeden 
insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez” 
dedi.  
Tesirlerimiz nerede, nasıl başladı? Nasıl bir etki oluştu 
ve nerede bitecek acaba?  

*  
Bir öğretmen, Hz Süleyman’ın bilgeliğine sahip olmalı. 
Bilge yani önce kendini tanımalı…  
Hacı Bayram Veli’nin dediği gibi Kâmil, bütün alemi 
gören, ayna gibi gösteren, olmalı…  
Mevlana’nın dediği gibi sütün içine katılan bal olmalı. 
 Gece başını yastığa koyduğunda bile öğrencilerini dü-
şünmeli…  
Öngörülü olmalı bir öğretmen… Fedakâr olmalı.  
Doğuda gitmeye bile cesaret edilemeyen yerlere at sır-
tında giderek kız çocuklarının okumasını sağlayan ef-
sane öğretmen Sıdıka Avar;  
Emekliliği dolmasına rağmen 90 yaşına kadar mesle-
ğine devam eden Cumhuriyetin ilk kadın öğretmeni 
Fatma Refet Angın  
ve öğrencileri için ailelerini ihmal eden, kendilerini 
feda eden sayısız öğretmenler gibi;  
Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve diğer 
şehit öğretmenler gibi; adanmış olmalı, atanmış değil 
!!!  

*  
1925-1929 yılları…  
Cumhuriyet ilk döneminde Eğitim Bakanı Mustafa Ne-
cati… 
 Öğretmen ataması olduğu zaman, öğretmenin gideceği 
yerin mülki amirine “ Benim öğretmenim   geliyor… 
karşılanması ve gerekli ilginin gösterilmesi” diyerek 
telgraf çeker.  
Öğretmenlerle mektup, telgraf gibi yöntemlerle doğru-
dan iletişim kurar. 
 Öğretmenlik en saygın mesleklerden biri olarak kabul 
edilir.  
Milletvekili ile öğretmenin eş tutulduğu dönemler…  
Selam olsun geçmişten günümüze öğretmenin değerini 
bilenlere… 

 *  
Ez cümle;  
Yaşamın devam etmesi için gerekli olan maddeler 
dolaşım sistemi sayesinde gerekli yerlere ulaşır. 
Eğitim sisteminin de bir ülkenin dolaşım sistemi  
olduğu; öğretmenlerin ise bu sistemin en önemli öğesi 
olduğu unutulmamalıdır.

Prof Dr. Erdal BAY 

MÜELLİM 
MUALLİM

Kosovalı siyasilere yöneltilen 
suçlamalar kimleri etkileyecek?
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi hakkında savaş suçları işlediği iddiasıyla yargı süreci 
başlatılması ve Thaçi'nin istifa ederek hakim karşısına çıkmak üzere gittiği Lahey'de göz-
altına alınması, Balkanlar'da yeni bir döneme girildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor
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YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Bosna Sancak 
Derneği önderliğinde 
pek çok sivil toplum 

örgütüyle birlikte salgınla 

mücadeleye destek amacıyla 
başlatılan "Sancak Yalnız 
Değil" kampanyası kapsamın-
da, yardımseverlerden topla-
nan 1,5 milyon lira değerinde 
bir tır dolusu sağlık malzeme-
si Yeni Pazar şehrine getirildi. 

Yeni Pazar Belediye Başkanı 
Nihat Bisevac, Türkiye'nin sal-
gın döneminde Sancak'a bir-
çok kez yardım eli uzattığını 
anımsattı. Söz konusu yardı-
mın manevi önem de taşıdığı-
nı kaydeden Bisevac, "Sancak 

bölgesi, salgının yeni dalgası-
na hazırlanıyor. Yardım elimi-
ze tam zamanında ulaştı" ifa-
desini kullandı. Yeni Pazar 
Hastanesi Müdürü Meho 
Mahmutovic de gönderilen 
yardım malzemelerinin Novi 

Pazar şehrinin yanı sıra bölge-
deki diğer şehirlere de dağıtı-
lacağını aktardı. Mahmutovic, 
kampanyaya katılan tüm yar-
dımseverlere, hastalar, sağlık 
çalışanları ve şahsı adına 
teşekkür etti. (AA)

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Bosna 
Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe 
Projesi" kapsamında devlet okullarında 

Türkçe öğrenen öğrenciler, İzmirli depremze-
deler için dayanışma mektupları kaleme aldı. 
Öğretmenleri eşliğinde Türkiye'nin 
Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret eden bir 
grup öğrenci, ülke genelindeki ilköğretim 
okulları ve liselerden gönderilen mektupları 
Büyükelçi Haldun Koç'a teslim etti. Büyükelçi 
Koç, Bosna Hersek'in, Türkiye'nin hem acıları-
nı, hem mutluluklarını paylaşan bir ülke oldu-
ğunu belirterek, son olarak İzmir'de yaşanan 
deprem nedeniyle de çok sayıda dayanışma 
mesajı aldıklarını aktardı. Bosna Hersek'teki 
okullarda Türkçe öğrenen çok sayıda öğrenci-
den de destek mesajları geldiğini dile getiren 
Koç, bu mesajların çok duygusal ve değerli 
olduğunu vurguladı. Ülke genelindeki 150'ye 
yakın okuldan gönderilen destek mektupları-
nın ellerine ulaştığını söyleyen Haldun Koç, 
öğrencilerin kağıtlara aktardıkları sözcüklerle 
yüreklere dokunduklarını ifade etti. 4 yıldır 
Türkçe öğrenen Nejra Satara isimli öğrenci, 
Büyükelçi Koç'a teslim ettikleri mektuplarda, 
bu zor zamanlarda İzmir halkı ve İzmirli yaşıt-
larıyla dayanışma içerisinde olduklarını gös-
termek istediklerini belirtti. (AA)

Damla Selin TOMRU

Hayatımızda bir an geliyor ve 
sarsılıyoruz. Sanki zemin 
ayağımızın altından kayıyor 

gibi hissediyoruz. Verilen onca 
emek, atılan onca adım, ekilen onca 
umut bir anda yerle bir oluyor. 
Hayatımız alt üstleşirken, bizler 
verdiğimiz nefesi dahi hissedemez 
hale geliyoruz. Bir daha yeniden 
başlayamayacağımızı, yeniden mut-
luluğu yakalayamayacağımızı hisse-
diyoruz. “Bitti” diyoruz… 
 
Oysa.. 
 
Hayat devam ediyor. 
 
Bir şekilde, yaslar bitiyor, acılar 
sarılıyor, yaralar kabuk tutuyor. 
Yeniden nefes almaya başlıyoruz, 
belki eskisi gibi olmuyor ama bir 
yerinden, ucundan köşesinden 
devam ediyoruz. 
 
30 Ekim 2020… 14:51… İzmir’de 
bir an geldi ve İzmir derinden sar-
sıldı. Verilen onca emek, atılan 
onca adım, ekilen onca umut bir 
anda yerle bir oldu. Geriye dönüşü 
olmayan bir an ve belki de en acı 
pişmanlıklar. Evet bazıları asla eski-
si gibi olmayacak, belki bir parçası 
hep o anda kalacak. Ama hayat 
devam edecek, eğer Allah nefes alıp 
vermeyi nasip ettiyse, yapacakları-
mız var demektir.  
 
10 Kasım 1938… 09:05… 
İstanbul’da bir an geldi ve Türkiye 
derinden sarsıldı. Bir vatan pusula-
sını, önderini, atasını ışığa uğurladı. 
Derin bir yas, büyük bir acı… Sanki 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 
Günler, aylar ve yıllar geçti… 
Yaralar kapandı, geride hiç geçme-
yecek izi kalsa da hayat aktı, devam 
etti. 
 
Hayat, kalp atışları gibidir. Kalp 
atışları inişler ve çıkışlardan oluşur. 
Karanlık ve aydınlıklar, zirvelerden 
ve çukurlardan… Ve bizler yaşam 
yolculuğumuz boyunca inişler ve 
çıkışlar arasında gider geliriz. Ve 
sonunda hayatımıza şöyle bir baktı-
ğımızda; o anları nasıl yaşadığımız 
ve o anlardan sonra ne gibi dersler 
çıkardığımızla şekillendirdiğimizi 
anlarız hayatlarımızı. 
 
Deprem sonrasında birbirini daha 
önce hiç tanımamış insanlar bir 
arada, omuz omuza saatlerce, gün-
lerce uykusuz çalışması. Arama 
kurtarma çalışmaları ile hiç tanıma-
dıkları canlara nefes ve ışık olması 
hepimizin içine su serpmedi mi? 
Sonsuz yardımlaşma ve destekle 
geçirilen bu hassas dönem hepimize 
“bir” olduğumuzu bir kez daha 
hatırlatmadı mı? İnanç, umut ve 
işbirliğiyle üstesinden gelemeyece-
ğimiz kriz yok. Yeter ki hayatı 
olduğu gibi kabul edelim. 
Yaralarımıza rağmen ve yaraları-
mızla beraber hayat devam etmek 
aslolan. 
 
Yaşam koçluğu seanslarında; dene-
yimlenen travmaların duygularının 
geçiştirilmesi yerine fark edilmesi 
çok önemlidir. Bu hisler ve o anda-
ki düşüncelerle yüzleşildiğinde, 
uzun bir zamandan sonra bir anda 
ortaya çıkabilecek krizler önlenmiş 
olur. Yaşanan acıların ardından yas 
tutulması sağlıklıdır. Böylece duy-
gular bedenimizde sıkışmak yerine, 
bazen gözyaşlarıyla, bazen sözcük-
lerle açığa çıkar. Bu nedenle dep-
rem ya da kişisel olarak yaşadığınız 
ani ve acı bir olay varsa onun üzeri-
nizdeki etkilerini kendinize sorma-
nız, duygu ve düşüncelerinizle 
güvendiğiniz biriyle, hiç olmazsa da 
yazarak ifade etmeniz, 
ruh&beden&zihin dengesinin elde 
edilmesinde kıymetli bir rol oynar.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da Sağlık Ba-
kanlığı,  yeni tip korona 
virüs salgınında günlük 

yeni vaka sayısının bir süredir 
4000'lerde seyretmesi üzerine 
yeni önlemler açıkladı. Sağlık 
Bakanı Kostadin Angelov, 
başkent Sofya'da düzenlediği 
basın toplantısında, en az ay 

sonuna dek uygulanacak yeni 
önlemler konusunda bilgi 
verdi. Angelov, bulaşma oranı 
yüzde 15'in üzerinde olan 
okullarda uzaktan eğitime ge-
çileceğini belirterek üniversite-
lerde ay başında ilan edilen 
uzaktan eğitimin en az 31 Ka-
sım'a kadar devam edeceğini 
söyledi. Market ve eczanele-
rin, 06.00-10.00 saatlerinde sa-
dece 65 yaş üstü vatandaşlara 

tahsis edileceğini kaydeden 
Angelov, bu saatlerde diğer 
yaş gruplarının buraları kulla-
namayacağını ifade etti. Eğ-
lence mekanlarının kapalı kal-
maya devam edeceğini 
aktaran Angelov, lokanta, bar 
dahil yeme-içme mekanlarının 
06.00-23.30 saatlerinde faaliyet 
göstereceğini kaydetti. Sağlık 
Bakanlığının Kovid-19 verile-
rine göre, 6,8 milyonluk ül-

kede son 24 saatte 3 bin 945 
yeni vaka tespit edildi, 47 
hasta hayatını kaybetti. Bulga-
ristan'da salgının başladığı 16 
Mart'tan bu yana 87 bin 311 
kişiye virüs bulaştı. Başbakan 
Boyko Borisov, salgına karşı 
yeni önlemlerin açıklanması-
nın ardından, sokağa çıkma 
yasağına karşı olduğunu belir-
terek "ülkeyi kapatmayalım" 
dedi. "Hiçbir yerde ambulans, 

ilaç, yatak sıkıntısı yaşanma-
sını istemiyorum. İnsanlar bu 
gibi zor zamanlarda teselli 
edilmeye ihtiyaç duyar." ifa-
desini kullanan Borisov, kişi-
sel tedbir kurallarına uyulma-
sının önemine işaret etti.  
Borisov, "Umarım, Bulgarlar 
maske takmaya başlar da hem 
kendilerini hem de diğerleri 
hastalıktan korur" diye ko-
nuştu. (AA)

Türkiye Bosna Sancak Derneği’nin yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 
başlattığı "Sancak Yalnız Değil" kampanyasında toplanan yardımlarla te-
darik edilen sağlık araç ve gereçleri, Sırbistan’ın Sancak bölgesine ulaştı

Türkiyeli Boşnaklar’ın gönderdiği 
tıbbi yardım Yeni Pazar'a ulaştı…

Bulgaristan'da 
ÖNLEM  
ÜZERİNE 
ÖNLEM  
KARARI

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediyesi, 
Kuzey Makedonya’daki 
hafızlık öğrencileri için 

20 bin Kur’an-ı Kerim ve 5 bin 
Elifba kitabı gönderdi. Hayrat 
İnsani Yardım Derneği’nin 
Afrika ve Balkan ülkelerindeki 
gelir seviyesi düşük Müslüman 
vatandaşlara Kur’an-ı Kerim 
ulaştırmak için başlattığı ‘Dünya 
Kuran Okuyor’ projesine bir 
destek de Osmangazi 
Belediyesi’nden geldi. Ocak 
ayında başlatılan proje kapsa-
mında bugüne kadar toplam 
farklı ülkelerdeki Müslüman 
vatandaşlara 680 bin Kur’an-ı 
Kerim ulaştırırken, Osmangazi 
Belediyesi işbirliğiyde Kuzey 

Makedonya’ya gönderilen 20 
bin Kur’an-ı Kerim ile bu sayı 
700 bine ulaştı. Kuzey 
Makedonya’daki hafızlık öğren-
cilerinin okuması için gönderi-
len 20 bin Kur’an-ı Kerim ve 
Arnavutça yazılı 5 bin Elifba 
kitabı, okunan dualarla birlikte 
yola çıktı. www.haberler.com’a 
göre; Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Türkiye’nin 780 bin 
metrekarelik bir alandan ibaret 
olmadığına vurgu yaparak, 
“Ülke sınırlarını aşarak dünya-
nın birçok noktasına yardımlar 
ulaştıran ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşları tespit ederek onlara des-
tek olan dernek üyelerini tek tek 
tebrik ediyorum. Allah sizlerden 
razı olsun. Batının gözüyle 
bakıldığında biz çok farklı bir 

milletiz. Sınırları aşıp, ulaşılama-
yan yerlere ulaşıyor ve hayırlar 
yapıyoruz. Bu bizim milletimi-
zin hem inanç hem de kültür 
olarak bir şiarı. Sizler buradan 
Asya, Afrika ve Balkanlar’daki 
en ücra noktalara ulaşarak ora-
daki bir eksiği görüp, tamamla-
maya çalışıyorsunuz. Daha dün 
arkadaşlarımız Bulgaristan’dan 
döndü. Yetimlerle, ihtiyaç sahip-
leriyle buluşup desteklerimizi 
ulaştırdılar. Kırcaali 
Hastanesi’ne 11 tekerlekli san-
dalye, battaniye ve birtakım yar-
dım malzemeleri götürdüler. 
İnşallah bu Kur’an-ı Kerim’ler 
Kuzey Makedonya’daki hafızlık 
öğrencilerimize ulaşacak. Hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

KUZEY MAKEDONYA’YA  
20 BİN KUR’AN-I KERİM

Bosnalı öğrencilerden  
depremzedelere mektup

KAYIPLAR  
VE SONRASI
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

Evde bulduğunuz tüm yeşillikler 💧💧limon 💧💧taze zencefil 💧💧1 kivi 💧💧
1/2 yeşil elma 💧💧1-2 su bardağı su veya yeşil çay veya beyaz çay

MALZEMELER

Tüm malzemeleri robottan geçirip afiyetle içiyoruz. Bu içecek 
özellikle kaçamaklardan sonra vücudu arındırmak için süper 
bir tarif. Ve içindeki malzemelerden dolayı yararı saymakla 

bitmez. İçine birkaç kaşık yoğurt ve yulaf atarak kahvaltı ola-
rakda tüketebilirsiniz. Özellikle yulaf sizi tok tutacaktır

YAPILIŞI

TÜM VÜCUDU 
TEMİZLEYECEK 

YEŞİL İKSİR

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

İnstagram :  
https://www.instagram.com/asrnzey

Tik Tok :  
https://vm.tiktok.com/ZS9WNFfs/

Youtube :  
Asrın Sait
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez 
namağlup şampiyon olan 
VakıfBank Kadın Voleybol 

Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak 
üçüncü ve son maçında Bulgaristan 
ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-9, 25-10, 
23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup 
ederek, grupta üçte üç yaptı. Kolodruma 

Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya 11-2'lik 
seriyle başlayan sarı-siyahlılar, setin 
devamında hücum performansını sür-
dürdü ve ilk seti 25-9 aldı.  İlk setteki 
etkili hücumlarına ikinci sette de devam 
eden VakıfBank, baştan sona üstün 
oynadığı bu seti 25-10 alarak karşılaşma-
da 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kay-
beden VakıfBank, dördüncü sette ev 

sahibi VC Maritza Plovdiv'in karşılaş-
maya dönüşüne izin vermedi ve seti 25-
16 maçı da 3-1 kazandı. Mücadelenin en 
değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlı-
lar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçil-
di. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, C 
Grubu 2. Ayak karşılaşmalarını 2-4 
Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da 
oynayacak. (AA)

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla 
temsil eden Türk Hava Yolları 
Spor Kulübü Kadın Voleybol 

Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası 
son 32 turu ikinci maçında, 
Hırvatistan temsilcisi OK Kastela takı-
mını 3-0 mağlup etti. 2019 ve 2020 yıl-
larında namağlup Balkan Kupası 
Şampiyonu olan Türk Hava Yolları, 
2021 CEV Challenge Kupası Son 32 
turu ikinci maçında OK Kastela takı-
mını 25-17, 25-15 ve 25-14’lük set 
skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başar-
dı. Türk Hava Yolları iki maçta da 
rakibini 3-0’lık skorlarla mağlup etti 
ve adını 2021 CEV Challenge 
Kupası’nda son 16 takım arasına yaz-
dırdı. Türk Hava Yolları, son 16 
turunda Romanya’nın C.S.M. Lugoj 
takımıyla eşleşti. (AA)

Avrupa Tekvando Şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar, üst üste 6. 
şampiyonluğunun ardından Hırvatistan’dan Türkiye'ye döndü

ZAGREB BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ku-
lüpler Tekvando Şampiyonası'nda 
elde ettiği şampiyonluk ile birlikte üst 

üste 6 kez şampiyon olan milli sporcu Sude 
Yaren Uzunçavdar, 2 gün önce Türkiye'ye 
döndü. www.haberler.com’a göre; Çavdar, 
ayağının tozu ile başarısına katkıda bulunan 
öğretmenleriyle okulunda bir araya geldi. 
Şampiyon Uzunçavdar'a, okul yönetimi tara-
fından hediye takdim edildi. Tekvando spo-
rundaki başarılarından söz eden Sude Yaren 
Uzunçavdar, "Avrupa şampiyonuyum. İki 
kere süt üste Dünya Başkanlığı Kupası aldım. 
Son katıldığım maçta Hırvatistan'da yine Av-
rupa Kulüpler'de şampiyonluk elde ettim. En 
son 2 gün önce bir maçım vardı. 8. Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası, Hırvatistan'da şampi-

yon oldum. Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şam-
piyonası'na katılmıştım. Bu sene gençler kate-
gorisine yükseldim. İlk senem olmasına rağ-
men şampiyon oldum. Ailem tekvandocu 
olduğu için çok uzun zamanlardan beri tek-
vando yapıyorum, salonda büyüdüm diyebili-
rim" dedi. 
 

‘HEDEF 2024’ 
 
"Hedefinin 2024 Olimpiyat Şampiyonası'na 
gitmek olduğunu belirten Uzunçavdar, "Her 
sporcunun hayali olan olimpiyata gidip şam-
piyon olmak istiyorum. Çok çalışıyoruz. Ko-
rona virüs turnuvaları etkiledi. Bu sene Genç-
ler Dünya Şampiyonası'na gidecektim. Korona 
virüs yüzünden gidemedim. Ama beni çok 
fazla etkilemedi çünkü babam benim antrenö-
rüm olduğu için biz çok çalıştık" diye konuştu.

SUDE 6. MADALYAYI 
HIRVATİSTAN’DA ALDI THY, Hırvatlar’ı  

CEV’de ezdi, geçti 

BULGARİSTAN'DAN ÜÇTE ÜÇLE DÖNDÜ


