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Sayfa 3’teRifat SAİT

HİÇBİR ŞEY  
GÖRÜNDÜĞÜ  

GİBİ DEĞİL

Büyük önder 122 yıl  
önce mezun olmuştu

¥  CUMHURBAŞKANI Erdo-
ğan, Mavi Vatan 2021 Taktik 
Tatbikatı’nı değerlendirdi 
önemli açıklamalarda bu-
lundu. Deniz Kuvvetleri ko-
mutanlığının başarılı bir sü-
reç yönettiğini belirten 
Erdoğan, “Uluslararası hu-
kuka olarak eğitim amaçlı 
icra ettiğimiz tatbikatın fiili 
safhasını Ege ve Akdeniz'de 
gerçekleştirdik. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığımız göğ-
sümüzü kabarttı” dedi. Erdo-
ğan konuşmasının 
devamında; “Doğu Akde-
niz'de Kıbrıs Türklerinin hak-
ları yok sayılmış, sayısız çifte 
standartla, yaptırımla karşı-

laşmış bulunuyoruz. Doğu 
Akdeniz'deki menfaatleri-
mizden asla taviz vermedik. 
Libya'nın darbeciler tara-
fından işgal edilmesine 
mani olduk. Dağlık Kara-
bağ'daki işgalin sonlan-
dırması başta olmak 
üzere, attığımız 
adımları başarıyla 
sonlandırdık. Yayıl-
macı bir zihniyetle 
hiçbir zaman hare-
ket etmedik. Hiçbir 
ülkenin toprağında 
gözümüz yoktur. Va-
tanımızı ve haklarımızı 
korumaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. n 5’te
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¥  KUZEY Makedonya'da 
nisanda gerçekleşecek nü-
fus, hane halkı ve konut 
sayımı öncesi evsizlerin sa-
yımına başlandı. Başkent 

Üsküp'te bulunan "Evsiz 
aileler için destekli yaşam 
kabul merkezi"nde başla-
yan sayım çalışmalarına 
Kuzey Makedonya Ça-

lışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Yagoda Şahpaska 
ve Devlet İstatistik Ofisi 
Müdürü Apostol Simovski 
katıldı. n 3’te

‘Denizlere hakim olan  
cihana da hakim olur’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik

¥  GAZİ Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Kuzey Make-
donya'daki Manastır Askeri 
İdadisi’nden mezuniyetinin 
122. yılı dolayısıyla anma 
töreni düzenlendi. Tür-
kiye’nin Üsküp Büyükelçisi 
Hasan Mehmet Sekiz-

kök;"Manastır Askeri İdadi-
sinin seçkin öğrencisi Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün bu-
radaki yılları, Büyük Önder 
olmasına uzanan yolda fi-
kirlerinde ve kişiliğinde 
önemli tesirler bırakmıştır" 
dedi. n 3’te

Kuzey Makedonya nüfus  
sayımına evsizlerle başladı

YTB’nin Balkanlar’daki okulları ders başı yaptı
¥  YURTDIŞI Türkler ve 
Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı'nın (YTB) deste-
ğiyle düzenlenen Balkan 
Gençlik Okulu'nun yeni 
dönemi, Sırbistan'da 
Boşnak nüfusun yoğun 
yaşadığı Sancak bölgesi-
nin en büyük şehri Yeni 
Pazar'da başladı. n 3’te

‘Sırbistan-Kosova normalleşmeli…!’
¥   AVRUPA Birliği (AB) Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Bor-
rell, AB'nin ara buluculu-
ğunda yürütülen Sırbistan ile 
Kosova  arasındaki diyalog 
sürecinin tamamlanma vakti-
nin geldiğini belirtti.  n 4’te

Roma’dan komşusu  
Tiran’a AB desteği

¥  İTALYA Dışişleri Bakanı Luigi Di 
Maio, Arnavutluk'un Avrupa Birliği’ne 
(AB) üyelik sürecini desteklemeye de-
vam edeceğini belirtti. n 5’te
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KALKANDELEN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
Kalkandelen şehrinde 
Türkiye Gençlik Vakfı 

(TÜGVA) ile Türk Gençlik Ku-
lübü (TGK) tarafından düzen-
lenen Genç Diplomat  Akade-
misi'nin açılışı gerçekleştirildi. 
Uluslararası Maarif Okulla-
rı'nda düzenlenen programda 
konuşan Türkiye'nin Üsküp 
Büyükelçisi Hasan Mehmet 
Sekizkök, gençlerin ulusal ve 
uluslararası platformlarda 
kendilerini ifade etmeleri ve 
bu yolda tecrübe kazanmaları 
amacıyla düzenlenen akade-
minin önemli bir sosyal so-
rumluluk projesi olduğunu 
söyledi. Bir diplomattan sa-
dece kendi ülkesinin çıkarla-
rını koruması ve geliştirmesi-
nin beklenmediğini, aynı 
zamanda uluslararası barış, 
güvenlik ve kalkınma hedefle-
rine de katkı sunmasının bek-

lendiğini vurgulayan Sekiz-
kök, "Siz gençlerimizin güçlü 
bir aidiyet duygusu ile kadim 
kültürümüzden de ilham ala-
rak ve özgüveni yüksek birey-
ler olarak aydınlık yarınları 
hazırlayacağınıza olan inan-
cım tamdır." diye konuştu. 
TÜGVA Başkanı Enes Emi-
noğlu ise Türkiye'nin son 20 

yılda aktif diplomasiye önem 
verdiğine işaret ederek, diplo-
masi denilince ilk olarak akla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "Dünya beşten bü-
yüktür" sloganının geldiğini 
ve bunların iyi takip edilmesi 
gerektiğini ifade etti. Türkiye 
Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli 
Heyeti Üyesi Hasan Taşçı ise 

TMV'nin dünyadaki en büyük 
eğitim yapılarından biri oldu-
ğunu ve 67 ülkede faaliyet 
gösterdiğini aktararak, "Top-
lam 353 okulumuz, 41 tane 
yurdumuz var. Şimdilik 42 bin 
civarında öğrencimiz, 7 bin ci-
varında da eğitim ve destek 
personelimiz var." ifadelerini 
kullandı. (AA)

TİKA Başkanı Kayalar 
Berat şehrini ziyaret etti
BERAT - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) Başkanı 
Serkan Kayalar, Arnavut-

luk ziyareti kapsamında Berat 
şehrini ziyaret etti. TİKA Tiran 
Koordinatörü Emine Gizem Baş-
kan ile Berat şehrine yolculuk 
eden Kayalar, TİKA'nın katkıla-
rıyla restore edilen bazı Osmanlı 
eserlerinde incelemelerde bu-
lundu. Restorasyon çalışmala-
rında sona gelinen Sultan 
Camisi, Bekarlar Camisi ve Hal-
veti Tekkesi'ni gezen Kayalar, 
çalışmalar hakkında Başkan'dan 
bilgi aldı. Kayalar, gün içerisinde 

başkent Tiran'daki temasları 
kapsamında restorasyon çalış-
malarında sona gelinen Tiran 
Ethem Bey Camisi'ni de gez-
mişti. Türkiye'nin Tiran Büyük-
elçiliğini de ziyaret eden 
Kayalar, Büyükelçi Murat 
Ahmet Yörük ve diğer yetkili-
lerle de görüşmüştü.   TİKA, Ar-
navutluk'ta Ethem Bey 
Camisi'nin yanı sıra Ergiri Pazar 
Camisi, 1492 yılında inşa edilen 
Berat Hünkar Camisi ve 1781-
1782 yıllarında inşa edilen Hal-
veti Tekkesi ile 1827-1828 
yıllarında inşa edilen Berat Be-
karlar Camisi'nin restorasyo-
nunu da gerçekleştiriyor. (AA)

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'da ni-
sanda gerçekleşecek 
nüfus, hane halkı ve 

konut sayımı öncesi evsizlerin 
sayımına başlandı. Başkent 
Üsküp'te bulunan "Evsiz aile-
ler için destekli yaşam kabul 
merkezi"nde başlayan sayım 
çalışmalarına Kuzey Make-
donya Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Yagoda 
Şahpaska ve Devlet İstatistik 
Ofisi Müdürü Apostol Si-
movski katıldı. Şahpaska, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
nüfus sayımı ile elde edilecek 
verilere dayanarak, vatandaş-
ların talep ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek politikaların 
üretilebileceğine işaret etti. Si-
movski ise diasporadaki va-
tandaşların sayımı için açılan 

internet sitesine bugüne kadar 
18 bin kişinin başvuru yaptı-
ğını ve yanlış bilgilerin sis-
teme girilemeyeceğini 
kaydetti. Kuzey Makedonya, 1 
Mart'ta diasporada bulunan 
vatandaşların sayımına çevri-

miçi bir sistem aracılığıyla 
başlamıştı. Bu süreç diğer 
sayım süreciyle birlikte 21 Ni-
san'da sona erecek. 1-15 Mart 
tarihlerinde ise Kuzey Make-
donya Ordusunun ülke içi ve 
dışındaki mensupları, hapis-

hane, ceza infaz kurumları ve 
ıslahevlerinde bulunan mah-
kumlar ve evsizlerin sayımı 
gerçekleştirilecek. Ülkede ika-
met eden diğer vatandaşların 
sayımı ise 1-21 Nisan tarihleri 
arasında yapılacak. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU
HİÇBİR ŞEY  

GÖRÜNDÜĞÜ  
GİBİ DEĞİL

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Kuzey Makedonya'da nisanda gerçekleşecek nüfus, hane 
halkı ve konut sayımı öncesi evsizlerin sayımına başlandı

Bu dünyada Sırplar, 
Ermeniler, Yahudiler, 
Yunanlılar için çok 

düşmanca şeyler duydum. 
Yalan değil hepsi de tarih 
boyunca biz Türklere, Müs-
lümanlara, kardeşlerimiz 
Boşnaklara ve Arnavutlara 
zulümler yaptılar, affedil-
mez sıkıntılar yaşattılar. 
Ancak Yahudiler hariç di-
ğerlerinde beni şaşırtan 
olaylar oldu. Yahudiler ve 
terör devletleri olan İsrail, 
azgınlığı ve düşmanlığı ile 
her zaman istikrarını korudu 
ve tarih boyunca bu rezil 
özelliğini devam ettirdi.  
 
Diğer yandan Ermeniler, Os-
manlıda milleti sadıka ola-
rak tanınan ve bu yüzden de 
Osmanlı devletinde önemli 
görevler alan millet idiler. 
Daha sonra nasıl olduysa bi-
rilerinin kuklası oldular,  ha-
inlikler yapıp ASALA gibi 
örgütler kurup diplomatları-
mızı şehit ettiler. Azerbay-
canlı kardeşlerimize 
yapmadıklarını bırakmadı-
lar. Fakat hepsi öyle mi? 
Hayır tabiki, Türkiye’de sa-
mimi olarak ülke için çalışan 
doğru Emeni vatandaşları-
mız var. Onları tenzih ediyo-
rum. Bir Amerika 
ziyaretimde bizlere göster-
diği nazik davranışı ve in-
sanlığı ile bir Ermeni beni 
çok şaşırtmıştı. Bir dönem 
Türkiye’de çalıştığım bir 
Alman firmasının Genel mü-
dürü de Ermeni idi. Kendi-
siyle hala görüşürüz.  
 
Yunanlılar desen hem 
komşu hem geleneksel zıt 
kutup. Düşman demek belki 
diplomatik temayüllerle ay-
kırı olsa da ezeli problemli 
ülke desek daha doğru olabi-
lir. Ama gelin görün ki; Yu-
nanistan’a gittiğinizde sanki 
başka bir millet olurlar. 
Yaklaşımları ve ilgileri 
sanki bir Türk gibidir. Ye-
mekleri, oyunları hatta bir-
çok ev alışkanlıkları bize 
benzer. Türkiye’de bir dep-
rem olur ya da bir yangın 
olursa yardıma hazır olduk-
larını söylerler, tam tersine 
durumda biz onlara aynı me-
sajı göndeririz, yardıma ha-
zırız, deriz. Yunanlılardan 
da tanıdığım insanlar oldu. 
Hala da görüşürüz.   
 
Peki ya Sırplar? Rahmetli 
dedemden bilirim. Koso-
va’da can düşmanımız ola-
rak anlattılar, öyle tanıdık. 
Kosova’da bazıları yakın ak-

rabalarım olan çok sayıda 
Arnavut kardeşimizi hun-
harca öldürdüler. Srebrenit-
sa’da bir günde 8000’den 
fazla Boşnak kardeşimizi 
katlettiler. Asla affedilemez. 
Ama aynı Sırplar,  Aydın 
beyliği isyanında Osmanlı-
nın yanında yer almış. İstan-
bul’un fethinde Fatih’e 
destek vermiş.  
 
Bosna-Hersek’i Sırp, Hırvat 
ve Boşnak’tan oluşan üçlü 
başkanlık konseyi yönetiyor. 
Üçlü konsey üyeleri dün 
Türkiye’yi ziyaret ettiler. Bi-
liyor musunuz? Sırp kökenli 
konseyin dönem Başkanı 
Dodik (İsmi de komik) biz-
lerle en iyi anlaşan lider. 
Türkiye ile uyumlu hareket 
ediyor. Bosna’daki çalışma-
larda en uyumlu adam diye-
biliriz. Seviyor musun diye 
sorsanız asla derim ama gel 
gelelim ülke çıkarları söz 
konusu ise adamla anlaşabi-
liyorsunuz.  
 
Sırbistan da son dönemde 
Türkiye ile oldukça uyumlu. 
Türkiye-Sırbistan arasındaki 
uyum, Bosna-Hersek ve 
Sancak’taki Boşnak kardeş-
lerimiz için de son derece 
yararlı olacak görünüyor. Bu 
durum Türkiye’nin Balkan-
lardaki siyasetini de güçlen-
diriyor. Sırplar üstelik Feto 
olayında tam olarak bizim 
yanımızda yer aldılar. Türki-
ye’nin Rusya ile olan son 
dönemdeki pozitif ilişkileri 
de Türkiye-Sırbistan ilişkile-
rini, aynı şekilde Türk-Sırp 
ilişkileri de Rusya olan iliş-
kileri güçlendiriyor. Ne 
kadar ilginçtir ki Sırbistan 
ABD’nin dayatmasına rağ-
men Kudüs’te Büyükelçilik 
açmazken, can kardeşimiz 
Kosova, İslam’ın can düş-
manı İsrail için Kudüs’te 
Büyükelçilik açtı. Aynı şe-
kilde terör örgütü Feto okul-
ları hala Kosova’da açık 
tutuluyor. Bir Kosovalı ola-
rak buna çok ama çok üzülü-
yoruz. Hiçbir şey göründüğü 
gibi değil. Bir yanda karde-
şiniz, kardeş katillerinin ya-
nında, bir yanda hasım 
bildikleriniz sizin yanınızda.  
 
Bu arada bugün 18 Mart. 
Çanakkale’yi ve aziz şehitle-
rimizi rahmetle ve minnetle 
anıyoruz. Bu ülke ve İslam 
adına canını seve seve ver-
miş o güzel insanlara selam 
olsun. Allah (CC) bizi on-
larla cennette buluştursun. 
Allah hepsinden razı olsun.

Üsküp’te evsizlerin  
sayımına başlandı

MANASTIR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün Kuzey 
Makedonya'daki Manastır 

Askeri İdadisi’nden mezuniye-
tinin 122. yılı dolayısıyla anma 
töreni düzenlendi. 
Manastır Şehir Müzesi olarak 

kullanılan eski Manastır Askeri 
İdadisinde yapılan törene, Tür-
kiye’nin Üsküp Büyükelçisi Ha-
san Mehmet Sekizkök, Kuzey  
Makedonya Anayasa Mahke-
mesi Başkanı Salih Murat,  Ku-
zey Makedonya  Genelkurmay 
Başkan Yardımcısı Tümgeneral 
Azim Nuredin, Tuğgeneral 
Mustafa Er başkanlığındaki 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
heyeti, Manastır Belediye Baş-
kanı Nataşa Petrovska, milletve-
killeri, ülkedeki Türk kurum ve 
kuruluş temsilcileri katıldı. Tö-
ren, saygı duruşu ve iki ülke 
milli marşlarının okunmasıyla 
başladı. Büyükelçi Sekizkök, 
Manastır'ın asırlarında birlikte 
yaşamış iki milletin ortak tari-

hinde önemli bir yere sahip ol-
duğunu belirterek, "Manastır 
Askeri İdadisinin seçkin öğren-
cisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
buradaki yılları, Büyük Önder 
olmasına uzanan yolda fikirle-
rinde ve kişiliğinde önemli tesir-
ler bırakmıştır." dedi. Ata-
türk'ün söz konusu idadide 
büyük kararlılıkla eğitimini sür-
dürdüğüne ve dünyadaki gün-
cel olayları yakından takip etti-
ğine işaret eden Sekizkök, 
"Askeri eğitimini müteakiben 
cepheden cepheye koşan Ata-
türk, eşsiz bir mücadele netice-
sinde 'En büyük eserim' dediği 
Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin kurucusu olmanın onu-
runa erişmiştir." ifadesini kul-
landı. Sekizkök, Atatürk'ün 
Kuzey Makedonya'daki Türk 
toplumu için ilham kaynağı ola-
cağından emin olduğunu kay-
detti. Kuzey Makedonya Genel-
kurmay Başkan Yardımcısı 
Nuredin, dünyaca ünlü lider, 
vizyoner ve devlet adamı olarak 
nitelendirdiği Atatürk'ün mezu-
niyetinin 122. yılı dolayısıyla 
düzenlenen  törende konuşma 
yapmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. (AA)

Atatürk, Manastır İdadisinde anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri 
İdadisi’nden mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Kuzey Makedonya'da "Genç  
Diplomat Akademisi" başladı



SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Dış İliş-
kiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep 

Borrell, AB'nin ara buluculuğunda 
yürütülen Sırbistan ile Kosova  
arasındaki diyalog sürecinin ta-
mamlanma vaktinin geldiğini be-
lirtti. Sosyal medya hesabından 
konuya ilişkin paylaşım yapan 
Borrell, 10 yıl önce ilk Belgrad-

Priştine diyalog toplantısının 
Brüksel'de gerçekleştirildiğini 
anımsatarak, "Uzun bir yol kat et-
tik. Süreci tamamlamanın vakti 
geldi" ifadelerini kullandı. Borrell, 
AB'nin hem Sırbistan'ın hem de 
Kosova'nın Avrupa geleceğinin 
yolunu açacak kapsamlı bir nor-
malleşme anlaşması üzerine taraf-
larla beraber çalıştığını ifade etti. 
AB'nin ara buluculuğunda 2011'de 
başlatılan Belgrad-Priştine diyalog 
süreci, Sırbistan ile Kosova arasın-

daki ilişkilerin normalleşmesini ve 
nihayetinde iki ülkenin birbirini 
tanımasını amaçlıyor. Sırbistan, 
2008'de tek taraflı bağımsızlığını 
ilan eden Kosova'yı hala kendi 
toprağı olarak görmeye devam 
etse de Kosova bugün kadar 
100'ün üzerinde ülke tarafından 
bağımsız bir devlet olarak tanındı. 
Kosova ile Sırbistan arasındaki di-
yalog süreci, farklı sebeplerden ya-
şanan gerginlikler nedeniyle sık 
sık kesintiye uğradı. (AA)
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PRİŞTİNE- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

NATO Barış Gücü (KFOR) 
Türk Temsil Heyeti Baş-
kanlığı, Priştine Yunus 

Emre Enstitüsü ve Kosova Sat-
ranç Federasyonu iş birliğinde, 
18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç 
Turnuvası düzenlendi. Koso-
va'nın başkenti Priştine'deki Yu-
nus Emre Enstitüsü’nde 18 Mart 
Çanakkale Zaferi etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen tur-
nuvaya, ülkenin 13 farklı şehrin-
den 36 oyuncu katıldı. Türk Tem-
sil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker 
İşbirliği Subayı Serkan İrtekin, 
buradaki konuşmasında, Çanak-
kale Zaferi'nin önemine değine-
rek, "Kosova için 1999 yılında 
verdiği mücadelenin önemi 
neyse, Türkiye için de 18 Mart 
1915 yılında verilen mücadelenin 
önemi odur. Bu mücadelelerde 

birçok insan ailelerini ve vatanla-
rını korumak üzere kendi canla-
rından vazgeçtiler. Bu kapsamda 
onları anmak üzere ortaklaşa dü-
zenlediğimiz bu faaliyete katılım-
larından dolayı öncelikle federas-
yon başkanımız, federasyon 
yetkililerimiz ve sizlere çok te-
şekkür etmek istiyorum." diye 
konuştu. Kosova Satranç Fede-

rasyonu Başkanı Armend Bu-
dima ise Yunus Emre Enstitü-
süyle yaptıkları bu iş birliğinin 
bir ilk olduğunu anımsatarak, "İş 
birliğinin gelecekte de devam 
edeceğine inanıyorum. Bu etkin-
liğe ön ayak olan Türk Temsil 
Heyeti Başkanlığına da teşekkür 
ediyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da yeni tip korona vi-
rüs salgının ortaya çıkması-
nın 1'inci yılında, hayatını 

kaybedenleri anmak ve salgının 
yol açtığı ekonomik krize dikkat 
çekmek için başkent Priştine'de 
kafe ve restoranlarda ışıklar kısa 
süreliğine söndürüldü. Kosova'da 
geçtiğimiz yıl ilk vakanın tespit 
edilmesi ile yeni tip korona virüs 

salgını ülkede etkisini göstermeyi 
başlamıştı. Ülkede korona virüs 
salgının ortaya çıkmasının 1'inci 
yılında, başkent Priştine'de bulu-
nan kafe ve restoranlarda, hastalık 
nedeniyle hayatını kaybedenleri 
anmak ve salgının yol açtığı eko-
nomik krize dikkat çekmek için 
ışıklar kısa süreliğine söndürüldü, 
müziğin sesi kısıldı. Kosova Gas-
tronomlar Derneği, söz konusu 
eylemin, küresel bir krize dönüşen 

salgının yol açtığı ciddi zararlara 
dikkat çekmek için yapıldığını be-
lirtti. Dernek tarafından yapılan 
açıklamada, virüsün yayılmasını 
engellemek için uygulanan kısıtla-
malar nedeniyle birçok işletmenin 
iflas ettiği ve çok sayıda çalışanın 
işini kaybettiği 1 yıllık süreçte ya-
şanan zorluklar vurgulanırken, 
devletin işletmeleri daha etkili bir 
şekilde desteklemesi gerektiği 
kaydedildi. (AA)

Priştine’de "Çanakkale Zaferi  
Satranç Turnuvası" düzenlendi

PRİŞTİNE’DE  
IŞIKLARI  

SÖNDÜRME  
EYLEMİ

KUDÜS 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Dışişleri ve 
Diaspora Bakan-
lığı, Kosova'nın 

Kudüs Büyükelçiliğinin 
açıldığını ve faaliyete 
başladığını duyurdu. Ba-
kanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, törensiz ger-
çekleştirilen açılışa, Ko-
sova yetkililerinin yeni 
tip korona virüs salgını 
şartları nedeniyle katıla-
madığı bildirildi. Büyük-
elçiliğin açılmasıyla Ko-
sova ve İsrail arasındaki 
ilişkilerin ilerlemesinin 
hedeflendiği belirtilen 
açıklamada, Kosova dev-

letinin uluslararası are-
nadaki konumunun güç-
lendirileceği vurgulandı. 
Açıklamada, elçilik tabe-
lasının ve Kosova bayra-
ğının İsrail'deki Kosova 
Büyükelçiliğine yerleşti-
rilmesiyle, Kosova hükü-
metinin Kudüs'te diplo-
matik misyon kurma 
taahhüdünü yerine getir-
diği kaydedildi. Koso-
va'nın İsrail ile diploma-
tik ilişkilerini başlatma 
süreci Eski ABD Başkanı 
Donald Trump'ın ev sa-
hipliğinde Eylül 2020'de 
Beyaz Saray'da bir araya 
gelen Sırbistan ve Koso-
valı liderler, ekonomi 
alanında normalleşme 

konusunda anlaşma im-
zalamıştı. Anlaşma ile 
Kosova'nın İsrail ile dip-
lomatik ilişkilerini başlat-
ması ve büyükelçiliğini 
Kudüs'te açması, İsrail'in 
Kosova'yı bağımsız bir 
devlet olarak tanıması, 
Sırbistan'ın da İsrail'deki 
büyükelçiliğini Kudüs'e 
taşıması kararlaştırıl-
mıştı. Kosova ile İsrail 
arasında diplomatik iliş-
kilerin resmen başlatıl-
masına yönelik anlaşma 
1 Şubat'ta imzalanırken; 
aynı gün İsrailli yetkili-
ler, Kosova'nın Kudüs'te 
büyükelçilik açmak için 
yaptığı başvuruyu onay-
ladığını açıklamıştı. (AA)

KOSOVA, KUDÜS'TE  
BÜYÜKELÇİLİK AÇTI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ara buluculu-

ğunda yürütülen Sırbistan ile Kosova  arasındaki diya-
log sürecinin tamamlanma vaktinin geldiğini belirtti

AB: Sırbistan-Kosova diyaloğunun 
artık tamamlanmasını istiyoruz

‘SIRBİSTAN-KOSOVA 

NORMALLEŞMELİ…!’

Josep 
Borrell



ROMA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di 
Maio, Arnavutluk'un Avrupa 
Birliği’ne (AB) üyelik sürecini 

desteklemeye devam edeceğini 
belirtti. İtalya Dışişleri Bakanı Di 
Maio, Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama ile Arnavutluk'tan İtalya'ya 
yaşanan göç akınının 30. yıl dö-
nümü dolayısıyla o dönem göçten 
en çok etkilenen güneydoğusun-
daki Puglia bölgesinin merkezi 
Bari kentinde bir araya geldi. Di 
Maio, burada yaptığı konuşmada, 
Avrupa'nın göç meselesinde, 
Puglilalıların 30 yıl önce Arnavut 
göçmenleri karşılayışından ilham 
alması gerektiğini belirterek, İtal-
ya'nın göç meselesiyle 30 yıl önce 
yüzleşmek durumunda kaldığını 
ifade etti. Aradan geçen sürede 
Arnavutluk'un kaydettiği ilerle-
meye dikkati çeken Di Maio, "Ar-
navutluk, hayata geçirdiği 
reformlar sayesinde bugün 
önemli bir ticaret ortağı haline 
geldi." dedi. İtalyan bakan, Arna-
vutluk'un AB katılım müzakerele-
rinin bu yıl içinde açılması 
arzusunu dile getirerek, "İtalya, 
Arnavutluk'un AB üyelik sürecini 

desteklemeye devam edecek. Av-
rupa bayrağı altında birleşene 
kadar tatmin olmayacağız." ifade-
lerini kullandı. Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama da bu 30 yıllık 
dönemde Arnavutların talihli an-
ları kadar dertlerinin de oldu-

ğunu, bununla beraber İtalya’nın 
cömertliğinin asla unutulmayaca-
ğını ifade etti. Rama, gerçek dost-
ların zor zamanlarda kendini belli 
ettiğini, İtalya'nın da Arnavut-
luk'un zor dönemlerinde yardıma 
hazır olduğunu söyledi. (AA)

5 18 Mart 2021 
PerşembeGüncel

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Denizi açıklarında, 
'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı-
nın Seçkin Gözlemci Günü' 

faaliyetleri başladı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Vahdettin Köş-
kü'nden canlı bağlantıyla 
katıldığı Mavi Vatan 2021 Taktik 
Tatbikatı’nda önemli açıklama-
larda bulundu. Doğu Akdeniz'de 
Türkiye'nin menfaatlerinden asla 
taviz verilmediğini belirten Erdo-
ğan, "Kuzey Kıbrıs'ta oldu bitti-
lere izin vermeyeceğimizi 
gösterdik. Libya'nın darbeciler ta-
rafından işgal edilmesine mani 
olduk" dedi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Mavi 
Vatan 2021 Tatbikatı'nın kahra-
man donanmamız için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi. 
Deniz Kuvvetleri komutanlığının 

başarılı bir süreç yönettiğini be-
lirten Erdoğan, “Uluslararası hu-
kuka olarak eğitim amaçlı icra 
ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını 
Ege ve Akdeniz'de gerçekleştir-
dik. Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğımız göğsümüzü kabartan 
başarılı bir süreç yönetti. Bu tatbi-
katta sahip olduğumuz araçların 
personel tarafından kullanılma-
sını da gözlemliyoruz. Varsa ek-
siklerini giderme ihtiyacına 
kavuşuyoruz. Uluslararası hu-
kuka uygun olarak Ege ve Akde-
niz'de tatbikatlarımızı 
gerçekleştirdik” diye konuştu. 
Tarih boyunca deniz gücüne 
önem verildiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üç ta-
rafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, 
bu yüzden deniz gücüne tarih bo-
yunca önem verildiğini görüyo-
ruz. Nice büyük denizciler 
yetiştirdik. Donanmamızın güçlü 

olduğu dönemlerde Balkanlar, 
Kuzey Afrika'da altın çağı yaşan-
mıştır. Osmanlı'nın adalet sanca-
ğının gölgesi zayıfladıkça 
sömürgecilik hakim olmuştur. En 
ufak bir zaafiyette üzerinde yaşa-
dığımız şu vatan topraklarını çok 
göreceklerini biliyoruz” dedi. 
 

KKTC’YE DESTEK 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş-
masının devamında, “Suriye, 
Irak'ta yaşananlar bize bu gerçeği 
hatırlatmıştır. Suriye sınırı bo-
yunca terörle kuşatıldığımız unu-
tulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de 
Kıbrıs Türklerinin hakları yok sa-
yılmış, sayısız çifte standartla, 
yaptırımla karşılaşmış bulunuyo-
ruz. Doğu Akdeniz'deki menfaat-
lerimizden asla taviz vermedik. 
Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin 
vermeyeceğimizi gösterdik. Lib-
ya'nın darbeciler tarafından işgal 
edilmesine mani olduk. Dağlık 
Karabağ'daki işgalin sonlandır-
ması başta olmak üzere, attığımız 
adımları başarıyla sonlandırdık. 
Yayılmacı bir zihniyetle hiçbir 
zaman hareket etmedik. Hiçbir 
ülkenin toprağında gözümüz 
yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı 
korumaya çalışıyoruz” diye ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasının sonunda, “Kara, 
hava kuvvetlerimiz, polisimiz, 
jandarmamız gerçekleştirdiği 
operasyonlarla milletimize güven 
aşılıyor. Her alanda başarı çıta-
mız da yükseliyor. Ülkemize teş-
rif eden misafirlerimiz de 
savunma sanayi tesislerimize 
muhakkak yer vermeye gayret 
ediyor. Denizlere hakim olan, ci-
hana hakim olur. Özellikle deniz 
kuvvetlerimizin caydırıcılığının 
artırılmasına büyük önem veriyo-
ruz. Türkiye'yi denizcilik ala-
nında da dünyanın Süper Ligi'ne 
taşımaya kararlıyız” dedi. (AA)

Ramazan KURŞUNLU

ENDÜSTRİYEL  
FUTBOL  

DEYİNCE...

Endüstriyel futbol… Bu terimi belki Gareth 
Bale’e ödenen bonservis bedeliyle duydu-
nuz, belki de 2009 yılında oynanan Adana 

Demirspor-Livorno maçıyla duydunuz. Borussia 
Dortmund’un kombine ve bilet fiyatlarının gün-
deme gelmesiyle de duymuş olabilirsiniz. Kim bilir 
belki de tribünlerde asılan ”No Al Calcio Mo-
derno” pankartlarıyla duymuşsunuzdur. Yani bir 
şekilde bu terime artık yabancı değiliz. Peki nedir 
bu endüstriyel futbol, bizle ne işi olur? Dilerseniz 
biraz ondan bahsedelim. 
Bilindiği üzere endüstriyel demek, endüstri ile ilgili 
endüstri ile alakalı demektir. Endüstri ise; makine 
ve benzeri araçlar kullanılarak bir madde veya 
gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu 
üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Bunun futbolcası 
ise; taraftarların, başarı ve kazanma arzularını tica-
rete dönüştürerek futbolun bir pazar haline gelmesi-
dir. 
Endüstriyel futbolun bizden istediği çok şey vardır. 
Mesela, tuttuğumuz takım için daha fazla para 
verip bilet, kombine almak ve tuttuğumuz takım 
için fazladan çeşitli harcamalar yaparak(takımlara 
ait sim kartları, kredi kartları, modemler vb.)başarı-
nın ancak ve ancak para ile getirilebileceğine inan-
dırmak. Ve daha da ötesi bizlerden taraftar değil, 
müşteri-seyirci olmamızı ister endüstriyel futbol. 
Başarılı bir takımın kendi sahasında ondan kat kat 
daha başarılı ve güçlü bir takımdan 5. Golü yerken, 
tribündeki koltuklarından kalkıp stadı terk etmeye 
başlayan insanlar, takımlarına tepki verdiğini zan-
nederler. Halbuki bu endüstriyel futbola çalışmak-
tan başka bir şey değil. Babasının öğle yemeği için 
verdiği paraları biriktirerek takımının maçına bilet 
alan genç bir taraftar, takımının yediği 3. 4. Yada 5. 
golde dakikalar kaçı gösterirse göstersin asla stadı 
terk etmez. Endüstriyel futbol böyle bir taraftarı is-
temiyor artık.90 dakika susmayan takımına deste-
ğini hiç kesmeyen “taraftar” yerine, tepkisini stadı 
terk etmekle gösteren, maçı sanki tiyatro izlermiş 
gibi izleyen ve de en önemlisi gelir seviyesi yüksek 
“seyirci-taraftar” istiyor. Maalesef artan bilet fiyat-
ları ile belli bir gelir seviyesinin altında yer alan ta-
raftarların stada girişine engel oluyor endüstriyel 
futbol.      
Peki bizler taraftar olarak istediğimizi alabiliyor 
muyuz? Maalesef hayır. Takımımız kazansın, ku-
palar alsın, başarılı olsun istiyoruz. Ancak çoğu 
kulüp yöneticileri endüstriyel futbola o kadar ayak 
uydurmuşlar ki, ayrılan bütçe ve transfer harcama-
larıyla, oynanan futbolun uzaktan yakından ilgisi 
yok. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yakın tarihte 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer et-
tiği 3 ismi size söyleyerek ne demek istediğimi çok 
daha iyi anlayacaksınız. Misimoviç, Guiza ve Ta-
bata. 
Endüstriyel futbolun ne demek  olduğunu hala an-
layamayanlar varsa onlara güzel bir örnek daha ve-
receğim. Hiç düşündünüz mü dünyanın en büyük 
ülkelerinden biri olan ABD’de neden futbol çok ge-
rilerde kalmış? Çünkü futbol süre açısından çok 
uzun bir oyun. Emin olun futbol 90 dakikayı 6’ya 
bölüp 15’er dakikalar halinde oynansaydı, dünya-
nın en iyi futbolcusu da en iyi futbol takımı da bu 
ülkeden çıkardı. ABD’de en çok tutulan spor oyun-
larının başında basketbol ve Amerikan futbolu geli-
yor. Basketbol 12. dakika sonunda, Amerikan 
futbolu  ise 15. Dakika sonunda ara vermektedir. 
Dolayısıyla o arada maçı yayınlayan kanallar iste-
diği reklamı verirler. Şimdi soruyorum size, kendi 
reklamınızın 45 dakikada bir mi yayınlanmasını is-
tersiniz yoksa 12 15 dakikada bir mi ekrana gelme-
sini istersiniz? Bunu ABD’de futbolun popüler 
olamamasının nedenlerinden biri olarak görmekte-
yim. 
Borussia Dortmund son 5-6 yılda endüstriyel futbo-
lun kölesi olmayıp, taraftarı müşteri gibi görmeyip 
muazzam başarılar elde etti. 1997 yılında kazanmış 
olduğu şampiyonlar ligi şampiyonluğunun ardından 
2000’li yılların başında mali kriz nedeniyle çok zor 
günler yaşadı ve iflasın eşiğinden döndü. Daha 
sonra toparlanarak üst üste 2 Bundesliga şampiyon-
luğu ve Şampiyonlar Ligi finali gören Dortmund, 
bizlere endüstriyel futbola boyun eğmeden başarı-
nın nasıl yakalanacağını göstermiş oldu. Peki nasıl 
olur da iflasın eşiğinden dönen bu kulüp bunca ba-
şarıları yakalayıp Avrupa’nın 1 numaralı takımı ha-
line gelebiliyor? Şüphesiz bunda taraftarı müşteri 
gibi görmeyip endüstriyel futbola ayak uydurma-
yan bir zihniyete sahip kulüp yönetimi ile, “Biz Bo-
russia’yız” kampanyasını başlatan Dortmundlu 
halkın, esnafın çok büyük emeği var. Şampiyonlar 
Ligi’nde bile 30-40 euroya satılan biletlerle tribüne 
daha fazla taraftar çekilerek her maçını ortalama 
80.000’e yakın kişiye oynamıştır Borussia Dort-
mund. 
Endüstriyel futbola direnen sadece kulüp ve taraftar 
grupları değildi. Bu sistemin kölesi olmayan, bu 
sisteme ayak uydurmayan sayısız futbolcular geldi 
geçti. Bence bunların en efsane olanı; menajerinin 
“Milyonunuz Sizde Kalsın” adıyla kitaplaştırdığı 
İtalyan futbolcu Cristiano Lucarelli.2003 senesinde, 
Torino’yu bırakıp sadece 100 bin Euro karşılı-
ğında; ırkçılığı yok sayan, kapitalizmi yok sayan, 
işçi sınıfının, ezilen ve yoksul kesimlerin takımı ha-
line gelmiş bir liman şehri olan Livorno’ya transfer 
olmuştur Cristiano Lucarelli. Forvet mevkiinde oy-
nayan Lucarelli, Livornolu bir liman işçisinin oğlu 
olup 12 yaşından beri Livorno tribünlerinin gedik-
lisi olmuştur. Livorno takımına transfer olduğunda 
yaptığı açıklamasında ”Bazı futbolcular yarım mil-
yona bir Ferrari ya da güzel bir tekne alırlar. Ben o 
paraya sadece bir Livorno forması satın almak iste-
rim. Tüm beklentim ve isteğim bu!” diyerek takı-
mına olan sadakat ve sevgisini asla parayla 
değişmeyeceğini bizlere göstermiş oldu. 
Endüstriyel futbola karşı çıkan futbolcular dediği-
mizde unutulmaması gereken bir diğer isim ise 
”Futbol borsada değil, arsada güzeldir.” sözüyle 
dikkat çeken rahmetli Metin Kurt. Futbolun para 
babalarını ve onların dayatmış olduğu sistemi pro-
testo etmek için çoğu maç, müsabakalara sakallı şe-
kilde çıkmıştı.

ramez.kursunlu@hotmail.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı’nı değerlen-
dirdi önemli açıklamalarda bulundu. Deniz Kuvvetleri komutanlığının ba-
şarılı bir süreç yönettiğini belirten Erdoğan, “Uluslararası hukuka olarak 

eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de ger-
çekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabarttı” dedi

Erdoğan: Türkiye asla  
Taviz vErmEyEcEk…

İtalya, Arnavutluk'un AB'ye  
üyelik sürecini destekliyor
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Arnavutluk'un Avrupa Birli-
ği’ne (AB) üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti

CUMHURBAŞKANI	ERDOĞAN:	Kuzey	Kıbrıs'ta	
oldu	bittilere	izin	vermeyeceğimizi	gösterdik

Bakan Akar’dan, Bükreş Türk Şehitliği'ne ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Birinci Dünya Savaşı'nda Ro-
manya'da şehit düşen askerlerden 

935'inin defnedildiği Türk şehitliğini ziyaret 
etti, mezarlara karanfil bıraktı. Bakan Akar, 
resmi ziyaret kapsamında gittiği Romanya'da 
Bükreş Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti. Ro-

manya Savunma Bakanı Nicolae Ionel 
Ciuca'nın da eşlik ettiği ziyarette, askeri bando 
tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. 
Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar 
ardından mevkidaşı Ciuca anıta çelenk koydu. 
Şehitlik defterini de imzalayan Bakan Akar, 
şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. 

Togla ve Selenge ırmaklarının birleştiği Kumlancu 
tepesinde, “fusuk ve tur” adında iki ağaç vardır.Bu 
iki ağacın arasına gökten kutsal bir mavi ışık düşer. 

Bir gün ağacın gövdesi birdenbire yarılır. 
İçinden beş çadır ve her çadırın içinde bir çocuk çıkar. 
Halk, kutsal olduğuna inandıkları çocuklardan, yiğitliği ve 
güzelliği, boyu posu, sabrı, iradesi, ileri görüşlülüğü için 
Böğü Tigin’i Kağan olarak seçer. 
Yıllar sonra Kağan olan Yolu Tigin oğlu Kalı Tigin’i asil 
Türk kadını yerine Çinli prenses ile evlendirir. 
Bir gün Çin elçileri kendi aralarında; “Türk ülkesinin tüm 
varlığı, bütün mutluluğu Kutlu Dağ denilen bu kaya parça-
sına bağlıdır. Türkleri yıkmak istiyorsak bu kayayı ellerin-
den almalıyız.” şeklinde konuşurlar. 
Entrikacı olan bu elçiler aralarında böyle konuşup anlaştık-
tan sonra Kağan’a giderler.  “Siz bizim bir prensesimizle 
evlendiniz. Bizim de sizden bir dileğimiz olacak. Kutlu 
Dağ’ın taşları sizin saygıdeğer ülkenizce kullanılmamakta-
dır. Sizin yerinize biz bu taşları değerlendirelim.” derler. 
Kağan elçilerin bu isteğini yerine getirir. Düşmana verilen-
den dolayı, dağ taş, kurt kuş ağlamaya başlar. 
Bu olaydan sonra Türk halkı rahat yüzü görmez. Irmaklar, 
topraklar kurur. 
Tüm yurtta “Göç! Göç!” çığlıkları gelir. 
Uygurlar kadın, çoluk çocuk, yurtlarını, yuvalarını bırakıp 
göç ederler. 
Sonunda Turfan denilen yere yerleşirler. 
Burada yaşayıp çoğalırlar. 
Mitolojide bile Uygur kadınının kaderinde vardır; dram, 
acı ve GÖÇ… 

*** 
Vatanlarını kahramanca savunan Uygurlar, batıya kaçar ve 
Bedehşan’lara sığınırlar. 
Dilşad Hatun’un kocası Hoca Cihan Bedehşan’lar tarafın-
dan öldürülerek Çinlilere teslim edilir. Bundan haberi ol-
mayan Dilşad Hatun’un aklında hep vatanı ve kocası 
vardır. 
Çin İmparatoru da güzelliği dillere destan Dilşad Hatun’la 
evlenmek böylece Doğu Türkistan’da ayaklanmaların çık-
masını engellemek ister. 
Bu teklifi iletilir ama kabul edilmez. 
Sonraları Sait molla “Eğer Dilşad Hatun imparatordan rica 
ederse Müslüman Türk halkının Çinin işkence ve zulmün-
den kurtulabileceğini” söyler. 
Bu teklifi kabul eden Dilşad Hatun Pekine gelince kocası-
nın öldürüldüğünü öğrenir. 
Artık Çinin Doğu Türkistan’dan çekilmesini sağlamak ve 
imparatoru öldürmek olarak iki amacı kalmıştır. 
Aynı zamanda şerefini korumak için Allah’a yalvarır. 
Çin sarayına girdiğinde “biz sadece Allah’a secde ederiz” 
diyerek eğilmez. 
İmparator sürekli evlenmek için ikna etmeye çalışır. 
Dilşad Hatun’u mutlu etmek için sarayın içine çarşısı, ca-
misi ve bahçesiyle Müslüman mahallesi yaptırır. 
Dilşad hatun sonraları imparatorun eşi ve annesi tarafından 
öldürülür. 
O, düşmana teslim olmaz, Türk örf ve adetlerine sadık 
kalır. 
Cesur, mağrur haliyle tarihe iffet sembolü Türk Kadını 
olarak geçer. 
Dilşad Sultan Doğu Türkistan Türklerin ruhudur. 
Dilşad’ı “anlamak”  Türk kadının ruhunu anlamaktır. 
 
Uygur kadını Çolpangül 
 
Aklı, inceliği ve merhametinden dolayı ‘Nazugum’ adını 
verirler. 
Çine karşı ayaklanmada erkek kılığında savaşan Nazu-
gum, eşi ve üç yaşındaki çocuğunun canlı canlı katledili-
şini izler. 
Uygur kadınları köle ve cariye olarak satılmak için pazar-
lara gönderilirler. 
Nazurgum Çinli birine satılır. Kaçar,  başka bir Çinli tara-
fından yakalanır. 
Kendisiyle evlenmek istediği için Çinli askerlere teslim et-
meyen bu adamın evlenme teklifini çaresizce kabul eder. 
Düğün gecesi bu adamı öldürerek Kazakistan Almatı ya-
kınlarındaki dağlara gider 
Bu dağlardaki mağarada aylarca yaşar ve şiirler yazar. 
Yaz geldiğinde mağaradan çıkınca,  Çinliler tarafından ya-
kalanır ve idam edilir. 
Abdürrahim Heyit ağıt yakar ve der ki; 
 
…Misafirdi kendi ülkesinde 
Zincire bağlanmış perişandı 
Ülken sana hayrandı Nazugum… 
Nazugum “Canın yürüdüğün topraktan daha değerliyse, o 
toprak senin vatanın olamaz” Uygur atasözünde olduğu 
gibi vatan için canını feda etmişti. 
Namusunu ve onurunu korumak için ölümü seçen kahra-
man bir Türk kadınıdır o. 
Onun koruduğu Uygur halkının, Türklerin onuruydu 
 
 Yıl 2020 
 
Gülbahar Jelilova 
Çin milyonlarca Uygur Türk’ünü toplama kamplarına gö-
türür. 
Bu kamplarda Güya mesleki eğitim verilmektedir. 
Gülbahar’da bu kampa götürülür 
Dilleri, dinleri, soyları, bayrakları, doğuracak yiğit evlat-
ları, şanları, şerefleri korkutur zalimleri… 
14 yaşından 80 yaşına Uygur kadınlarının bu kamplarda 
saçları tıraş edilir 
Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktır 
Bazıları Zorla Çinli erkeklerle evlendirilir 
Gülbahar’da bu kamptan kaçarak Türkiye’ye GÖÇ eder 
ve kendisini bu zulmü duyurmaya adar. 
Başverip başeğmeyenlerin bayrağını Dilşad’tan, Nazu-
gum’dan Gülbaharlar almıştır artık  
Hz. Ali “Zulme engel olamıyorsanız en azından onu her-
kese duyurun” demiştir. 
Uygur Türklerinin suçu Müslüman olmaktır. 
Tüm bunlar olurken “ümmet” ayağa kalkar. 
Ümmetin gündeminde artık Türkistan’da vardır. 
Müslüman devletler başta olmak üzere tüm devletler Çin’e 
bu zulmü durdurması için ültimatom verir. 
Sadece İngiltere, Finlandiya ve Kanada tepki vermez. 
Çin’in Uygur Türklerini iade talepleri tüm devletler tara-
fından sert biçimde ret edilir. 
Uygur’un Müslüman Türkleri tüm devletlerde en üst dü-
zeyde misafir edilir. 
Abdürrehim Heyit sağ salim esaretsiz biçimde güzel tür-
küler söylemeuye devam eder.. 
Anne babası Çin’in toplama kampında tutulan ve soğuk-
tan donarak ölen “Uygur bebek te zulümden kaçarken bo-
ğulan Suriyeli Ayla bebek gibi tüm dünyada gündem olur. 
Artık Uygur Türkleri ve kadınları için esaret, zulüm ve 
GÖÇ bitmiştir. “demek isterdik”…. 
Ez cümle; Uygur kadınının kaderinde vardı zulüm, esaret 
ve GÖÇ 
8 Mart Dünya Kadınlar gününde kutlama mesajı yayınla-
mak, kadınlara çiçek dağıtmak yerine sadece ve sadece 
kısa bir süre de olsa Uygur kadınlarını “Anlamak” gerek 
belki de…

Prof Dr. Erdal BAY 

DİLŞAD’DAN,  
NAZUGUM’DAN 

GÜLBAHARA UYGUR 
KADININI “ANLAMA”
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Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa 
İduğ ve 100 belediye 

çalışanı, 12 Mart İstiklâl 
Marşının Kabulünün 
100’üncü yılında Bornova 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
İstiklal Marşı’nı okudu. 
12 Mart İstiklâl Marşının 
kabulünün 100. yılı ve 
Mehmet Akif Ersoy'u 
anma programı nedeniyle 
düzenlenen etkinliğe va-
tandaşlarda katıldı. Koro-
navirüs tedbirleri çerçeve-
sinde hazırlanan 
organizasyonda Bornova 

Cumhuriyet Meydanı’nda 
bulunan Atatürk Anıtı 
önünde bir araya gelen 
topluluk hep bir ağızdan 
İstiklal Marşını okudu. 12 
Mart 1921’de TBMM tara-
fından kabul edilen İstik-
lal Marşı’nın 100. Yılını 
kutladığımızı hatırlatan 
Başkan Mustafa İduğ, “17 
Şubat 1921’de Milli Şairi-
miz Mehmet Akif Er-
soy’un kaleminden dökü-
len bu satırlar 
bağımsızlığımızın simge-
sidir. Bu ülkede marşımız 
100 yıldır okunuyor ve 
yüzlerce yıl daha okuna-
caktır. Ne mutlu Türküm 
Diyene” dedi. 
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İzmir dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden ITB 
Berlin Fuarı’na katıldı. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl 
dijital ortamda düzenlenen fuarda İzmir’in farklı kurum-
ları, Visit İzmir çatısı altında bir araya gelerek şehri tanıttı
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İzmir pandemi önlemleri nede-
niyle bu yıl 9-12 Mart tarihleri 
arasında ilk kez dijital ortamda 

yapılan ITB Berlin Fuar’ına katıl-
dı. Her yıl mart ayında turizm 
sektörü temsilcilerini bir araya 
getiren fuar, geçtiğimiz yıl korona 
virüs salgını nedeniyle iptal edil-
mişti. ITB 2021 için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İzmir 
Vakfı, İzmir Ticaret Odası, TÜR-
SAB, İZFAŞ, Swissotel Büyük Efes 
İzmir ve Mövenpick Hotel İzmir, 
İzmir Palas Otel bir araya gelerek 

ortak bir tanıtım stratejisi belirle-
di. İzmir’in farklı kurumları şeh-
rin yeni tanıtım yüzü Visit İzmir 
platformu altında yer alarak şehri 
ortak bir dilde tanıttı. ITB Berlin 
Fuar’ı bu yıl 120'den fazla ülke-
den 3 bin 200 katılımcıyı ağırladı. 
“Seyahat Endüstrisi için Dijital 
Buluşma” sloganı ile düzenlenen 
fuarda katılımcılar arasında ağır-
lıklı olarak turizm kuruluşları ve 
dernekleri, seyahat teknolojisi 
sağlayıcıları, tur operatörleri, otel 
endüstrisi ve destinasyon yöneti-
mi şirketleri yer aldı.  
ITB 2021’de katılımcılar, fuar 
yönetiminin sunduğu internet 

platformu üzerinden tanıtımlarını 
yaptı. Fuarda sektör çalışanları 
dört gün boyunca dünyanın farklı 
noktalarında düzenlenen panelle-
ri, etkinlikleri, tanıtımları ve bilgi-
lendirme faaliyetlerini internet 
üzerinden takip etti.  
İzmir’e dair tüm güncel bilgilerin 
yer aldığı bir şehir rehberi olarak 
tasarlanan Visit İzmir’in ise dene-
me sürümü yayınlandı. Visit 
İzmir’de şehirdeki yenilikler, 
görülecek yerler, konaklama ve 
etkinliklere dair detaylı bilgiler 
güncel haritalar üzerinden göste-
riliyor. Visit İzmir yakında herke-
sin kullanımına sunulacak. 

İzmİr, Berlİn  
Fuarı’ndaydı

Karabağlar’da toplu  
sözleşme sevinci…
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı 
KARBEL AŞ.’de çalışan 925 
kişiyi kapsayan 9. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi, Karabağlar 
Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 
ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 
yöneticileri arasında törenle 
imzalandı. Sözleşme kapsamında 
işçilerin maaşlarına, sosyal haklarla 
birlikte yüzde 16 zam yapıldı. 
Karabağlar Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Şantiyesi’nde 
gerçekleştirilen törene, Başkan 
Selvitopu, Genel İş Sendikası Genel 
Sekreteri Şükret Sevgener, Genel İş 
Sendikası Mali İşler Daire Başkanı 
Mehmet Güleryüz, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş İzmir 
5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar 
Kara ve diğer şubelerin başkanları, 
KARBEL AŞ. Müdürü Yakup 
Tendriç, başkan yardımcıları, meclis 
üyeleri, muhtarlar ve çalışanlar 
katıldı. Sendika Genel Sekreteri 
Sevgener ve 5 Nolu Şube Başkanı 
Kara yaptıkları konuşmalarda, emek-
ten yana tavrı nedeniyle Başkan 
Selvitopu’na teşekkür ettiler. 
Ekonomik krizin yaşandığı bir 
dönemde Karabağlar Belediyesi 
yönetiminin, çalışanların hak ve 
çıkarlarını gözettiğini vurguladılar.

Bornova’da	100’üncü	yılda		
100	çalışanla	İstiklal	Marşı
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Aliağa Belediye-
si’nin çevre mahal-
lelerde ger-

çekleştirdiği 
temizlik, ba-
kım, onarım 
ve yenileme 
çalışmaları 
tüm hızıyla 
sürüyor. Çak-
maklı, Horozge-
diği, Bozköy, Şehit-
kemal, Yukarı Şehitkemal, 
Samurlu, Güzelhisar, Çı-
tak, Uzunhasanlar, Kara-
kuzu, Karaköy, Çaltılı-
dere, Hacıömerli, Kalabak 

ve Çoraklar Mahallele-
rinde eksikleri gideren Be-
lediye Ekipleri, çalışmala-
rına Kapukaya 
Mahallesi’nde devam edi-

yor. Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü ta-

rafından ger-
çekleştirilen 
çalışmalar 
kapsa-
mında Ekip-

ler, mahalle 
genelinde 

cami bakımı ve 
boyaması, ağaçların 

budanması, otların biçil-
mesi, yolların ve çocuk 
oyun alanlarının yenilen-
mesi gibi çeşitli çalışmalar 
yapıyor.

Aliağa’da	çalışma	sırası		
Kapukaya	Mahallesi’nde	

Ahmet GÖKSAN

NİYETİN  
OKUNANI

“Kanunsuz olarak Rumları silahlandı-
rıp Türklere saldırtan, kendi tebaası 
Türk halkının evini barkını yıkmayı bir 
vatan vazifesi bilen, Türklerden alabil-
diği vergileri alıp karşılığında zırnık 
vermemeyi marifet addeden, 4.000 
memurun maaşını, binlerce Türkün sos-
yal sigorta haklarını gasp edip cebine 
atan, kendi tebaasının bir kısmına akla 
gelmedik baskı metotları kullanan ve 
20.000 göçmenin derdine eğilmeyi poli-
tik bir mahzur bilen, Kıbrıs’ta uygula-
dığı her siyaseti Yunanistan’ın vizesin-
den geçiren kendi halkı içindeki tedhiş-
çilik olaylarına karşı lakayt kalan, kuv-
vetsiz bulunan idarelere ‘Hükümet’ 
denmez” 1970 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

BM gözetiminde ne zaman başla-
tılacağı adeta yılan öyküsüne 
dönüşen gayrı resmi Kıbrıs kon-

feransının tarihi sonunda ilan edildi. 
Konferansın 27 – 29 Nisan 2021 tari-
hinde Cenevre’de yapılacağı ilan edildi. 
Genel Yazman Antonio Guterres’in 
Sözcüsü toplantının amacının tarafların 
Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir süre 
içinde kalıcı bir çözüm bulmaları için 
ortak bir zemin olup olmadığını belirle-
mek olarak değerlendiriyor. Buna koşut 
Sözcü Dujarric, “gayri resmi konferans-
ta olumlu sonuç görmeyi temenni edi-
yoruz” diyerek niyet okumaya çalışı-
yor. Niyet okumayı bir yana bırakarak 
çözüme odaklanmak daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır.  
Bugüne değin yapılmış olan çağrıların 
bu yönde olduğu biliniyor olmasına 
karşın belirsizlik sürgit edip duruyor. 
Bugüne değin yapılan çağrılara Türk 
tarafının iyi niyetli ve çözüme odaklı 
çaba içinde oldukları unutulmamalıdır. 
Bu nedenle böyle çağrıların karşı tarafa 
yapılmasının daha doğru bir yaklaşım 
olacağının da bilinmesini istiyoruz. 
Hükümet olmanın avantajlarını kullana-
rak una ip serenin karşı taraf olduğunu 
özellikle kaydetmek istiyoruz.  
Bu yaklaşım içinde olanlardan Bay 
Nikos Anastasiyadis suret-i haktan 
görünerek Rum tarafının Kıbrıs’la ilgili 
olarak yapılacak olan gayri resmi kon-
feransın başarı ile tamamlanması için 
kararlı olduğunu, Türkiye’nin de aynı 
istekliliği göstereceğini umduğunu 
belirtiyor. Birleşmiş Kıbrıs için AB’nin 
oynayacağı rolün büyük olacağını belir-
tiyor.  
Birleşik Amerika Devletlerinin 
Lefkoşa’daki işgüderi Bayan Juditgh G. 
Garber, 5+BM toplantısı konusundaki 
bakışını değerlendiriyor. Ülkesi için 
esas olanın Kıbrıs sorununun çözüm 
sürecinin “BM gözetiminde ve 
Güvenlik Konseyi kararları zemininde 
Kıbrıslılar tarafından kritik bir adım” 
olarak nitelendiriyor. “adada kalıcı ve 
adil, iki kesimli iki toplumlu federal 
çözüm bulunmasını arzulamaya devam 
ediyoruz. Kıbrıs’ın ortağıyız. Tüm 
garantör güçlerin müttefikiyiz ve Kıbrıs 
sorununun çözümüyle yakından ilgile-
niyoruz. Amerika, Doğu Akdeniz’deki 
gerginliğin giderilmesi için şu anda bir 
rol üstlenmeyi düşünmüyor” diyor.  
Yapılan bu açıklama Amerika’nın 
bugüne değin uyguladığı ayırımcı poli-
tikasına devam edeceğinin bir gösterge-
sidir. Türkiye Yunanistan sınırına yakın 
bölgede NATO tatbikatı diyerek 
Yunanistan’la ortak tatbikat yapmasının 
anlaşılır bir yanının olmamaktadır. 
Söylenceye göre bütün NATO ülkeleri 
eşit olarak kabul edilirken 
Yunanistan’ın biraz daha eşit olduğu bu 
tatbikatla ortalıklara çıkmış oluyor.  
Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de karşı-
mızdaki unsurla eşit olduğumuz kabul 
edilmediği sürece adada kalıcı barış ve 
çözümü dağların arkasında bile bulma-
nın olanaklı olmayacağının bilinmesini 
kaydediyoruz. Eşitliğin kabul edilme-
mesi ise Rumların daha eşit olacakları-
nın da göstergesi olacaktır. Türkiye’nin 
AVRUPA EKONOMİK 
TOPLULUĞU’na (şimdiki AB) üyelik 
başvurusu yapılırken Onlar ortak biz 
pazar söylemi yaygın olarak dillendiri-
liyordu. Bu söylemi Kıbrıs uyuşmazlı-
ğının çözümünü güncele taşıdığımızda 
Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ortak, 
Türkler ise Pazar olarak görülecektir. 
Emperyal güçlerin yaklaşımının bu 
mantık çerçevesinde olduğu bir kez 
daha ortalıklara çıkıyor.   
Bu amaca ulaşılabilmesini engellemek 
için, salgın nedeniyle yaşamakta oldu-
ğumuz dağınıklıktan bir an önce kurtul-
mamız gerekiyor.

ahmetgoksan45@gmail.com
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Alek-
sandar Vucic, yakın zamanda 
görev süresi sona erecek olan 

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi 
Tanju Bilgiç'i kabul etti.  Sırbistan 
Cumhurbaşkanlığından yapılan ya-
zılı açıklamada, büyükelçinin veda 
ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin 
ve özellikle ekonomi alanındaki ge-
lişmelerin ele alındığı aktarıldı. Tür-
kiye ile Sırbistan arasındaki 
ilişkilere diplomatik çalışmalarıyla 
büyük katkı sağlayan Büyükelçi Bil-
giç'e teşekkür eden Vucic, iki ülke 
arasındaki siyasi diyalogun son yıl-
larda yoğun bir tempoda devam et-

tiğini vurguladı. Vucic, iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin son dört 
yılda iki katına çıktığını, Türkiye ile 
Sırbistan arasındaki iş birliğinin en 
yüksek seviyede olduğunu ifade 
etti. İki ülkenin bölge istikrarına da 
büyük katkı sağladığını kaydeden 
Vucic, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile sağladık-
ları karşılıklı güven ve anlayış saye-
sinde oldukça yakın iş birliği 
kurduklarını sözlerine ekledi. Açık-
lamada ayrıca, Büyükelçi Bilgiç'in 
de Sırbistan'da 1000'e yakın Türk 
firmasının faaliyet gösterdiğini 
anımsattığı ve Sırbistan'daki olumlu 
piyasa koşulları ile ekonomik istik-
rara bağlı olarak bu sayının daha da 
artacağını söylediği aktarıldı. (AA)

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te başkent Saray-
bosna'nın da içinde bulunduğu 
Saraybosna  Kantonu'nda, artan 

yeni tip korona virüs vakaları nede-
niyle ticari işletmelerin hafta sonu bo-
yunca kapalı kalmasına karar verildi. 
Günlük vaka sayısının ortalama 
587'yi bulduğu yaklaşık 400 bin nü-
fuslu Saraybosna Kantonu'nda, hükü-
metin aldığı tedbirler yürürlüğe girdi. 

Tedbirler kapsamda yalnızca eczane, 
fırın ve benzin istasyonlarının çalış-
masına izin verilecek. Kantonda 
23.00- 05.00 saatleri arasında uygula-
nan mevcut sokağa çıkma yasağında 
değişiklik yapılmadı. Salgından en 
çok etkilenenler arasında yer alan res-
toran ve kafe işletmecileri, karara 
tepki göstererek hafta içi protesto dü-
zenlerken, salgın durumunun kötü-
leşmesi halinde tamamen kapanmaya 
gidilebileceği aktarıldı. (AA)

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Edirne'deki Makedon (Make-
donya) Kulesi ile yakın çev-
resindeki sur kalıntılarının 

olduğu alan Edirne Kent Tarihi 
Müzesi ve Ören Yeri olarak dü-
zenlenecek. Edirne Belediye Mec-
lisi mart ayı olağan toplantısı, Be-
lediye Başkanı Recep Gürkan 
başkanlığında belediyede gerçek-
leştirildi. Toplantıda, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
çeşitli mesleklerden kadınlara söz 
verildi. Ardından gündem madde-
lerinin görüşülmesine geçildi. 
Gündem maddeleri arasında Ma-
kedon Kulesi'nin bulunduğu ara-
zinin tahsisi de yer aldı. Buna iliş-
kin madde oylanarak kabul edildi. 
Buna göre Makedon Kulesi'nin ol-
duğu bölgede belediyeye ait 178 
metrekarelik arazi Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığına 25 yıllığına tah-
sis edildi. Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, Makedonya Kule-

si'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından restore edildikten sonra 
müze ve ören yeri olarak ziyarete 
açılacağını söyledi. Gürkan, çalış-
maların hızlanması için Vali Ek-
rem Canalp'in talebiyle bölgedeki 
belediyeye ait arazinin bakanlığa 

tahsis edildiğini belirtti.1953'teki 
depremde büyük hasar gören ku-
lenin üzerine yaptırılan katlar ve 
saat bölümü, şehir estetiğini boz-
duğu gerekçesiyle düzenlenen ra-
por sonucu dinamitlenerek yıktı-
rıldı. (AA)

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevilay SAİT

YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B  
Menderes - İZMİR 

TEL: 0 506 417 22 00 
BAS KI TA Rİ Hİ: 18 Mart 2021 
BAS KI: İhlâs Gazetecilik A.Ş. 

ADRES: Fatih Mah. 1199 Sk. No:1/7  
Sarnıç Gaziemir-İZMİR  TEL: 0232 483 96 60 

www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com 
Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li  

700 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için  
pos ta üc re ti ila ve olu nur. 

 
 

Bu gazete AA abonesidir 
YA YIN  TÜ RÜ: YAYGIN SÜ RE Lİ YA YIN

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT 
KORAY BAŞOL 

İSMET TOPALOĞLU  
NAZ‹F MANDACI 
SOKOL BRAHAJ 

BALKAN DEVLEN 
ŞARIK CİBO 
ATA ATUN 

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER 
KUTLU KARANİ 

BİLGİ İŞLEM 
RAMAZAN GÖKSU

TEMSİLCİLİKLER

DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ 
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU 
KOSOVA Süleyman ÇESKO 
ROMANYA Erkan ERUYSAL 
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU 
KKTC Mehmet ALDEMİR 
KOSOVA-SIRBİSTAN-MAKEDONYA 
İsmail Cemalettin Demir-

SAMSUN Turhan AKŞEN 
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ 
MANİSA Ersin AKBAŞ 
ANTALYA Kenan KURTEŞ 
İSTANBUL Berka Sude SAİT 
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU 
ANKARA Adnan FİŞENK

balkangunlugu - balkangunlugu balkangunlugugazetesi - 

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66

GAZETEMİZİN		
ANDROİD		

UYGULAMASINI		
İNDİREBİLİRSİNİZ

VASİLEVO 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Başkanlığı (TİKA), Sür-
dürülebilir Tarımsal Üre-

tim-Seracılık Projesi kapsamında 
Kuzey Makedonya'nın Vasilevo 
şehrindeki 140 aileye seracılık 
ekipmanları ve tohum desteği 
sağladı. Vasilevo Belediyesi'ndeki 
törene Türkiye'nin Üsküp Büyük-
elçisi Hasan Mehmet Sekizkök, 
Vasilevo Belediye Başkanı Mar-

yan Yanev, TİKA Üsküp Koordi-
natörü Halim Ömer Süğüt, Üsküp 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü 
Serhat Kula ile Türkiye Maarif 
Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya 
Koordinatörü Mustafa Dillioğlu 
da katıldı. Büyükelçi Sekizkök, 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 
bağımsızlığını kazandığı günden 
bu yana Kuzey Makedonya'nın 
yanında olduğunu belirterek "Bu-
gün buradaki mevcudiyetimiz de 
bu anlayışın bir tezahürüdür" 
dedi. Kuzey Makedonya'nın üre-

tim ve istihdam alanlarında ihti-
yaç duyduğu desteği her zaman 
sağladıklarını belirten Sekizkök, 
Türkiye'nin tecrübelerini bu top-
raklara taşımaya devam edecekle-
rini vurguladı.TİKA Üsküp Koor-
dinatörü Söğüt de TİKA'nın 
dünya genelinde sürdürülebilir 
kalkınma projelerini hayata geçir-
mek amacıyla tüm gücüyle çalıştı-
ğını; 2005-2021 yıllarında da Ku-
zey Makedonya'da 1000'in 
üzerinde proje hayata geçirdiğini 
aktardı. (AA)

Edirne'deki Makedon (Makedonya) Kulesi ile yakın 
çevresindeki sur kalıntılarının olduğu alan Edirne 

Kent Tarihi Müzesi ve Ören Yeri olarak düzenlenecek

Makedon Kulesi müze 
ve ören yeri olacak

Cumhurbaşkanı Vucic, iki ülke  
arasındaki ticarete dikkati çekti

Bülent ÖZGEN

NEDEN İKLİM  
DEĞİŞİKLİĞİNE 

UYUM  
SAĞLAMALIYIZ?

İklim değişikliği halihazırda Avru-
pa’da ve dünyanın geri kalanında 
kendini hissettirmeye başlamış du-

rumdadır. Şiddetli hava olayları gide-
rek daha sık veya daha yoğun bir 
şekilde yaşanmakta,can kaybına sebep 
olmaktadır. Birleşmiş Milletler Hükü-
metlerarası İklim Değişikliği 
Paneli(IPCC),kış döneminde kıyı böl-
gelerinde görülen sellerin yanısıra Av-
rupa çapında ani su baskınlarında artış 
görüleceği konusunda uyarı yapmakta-
dır. Aynı zamanda Orta ve Güney Av-
rupa’daki su kaynaklarında azalma 
yaşanacaktır. İklim değişikliğinin 
geniş kapsamlı etkileri doğal alanları 
değiştirecek ve bu yüzyılın sonuna 
kadar hatta sonraki dönemlerde büyük 
ölçekli sosyal ve ekonomik sonuçlar 
doğuracaktır. Karbon dioksit(CO2) ve 
diğer sera gazı emisyonlarının azaltıl-
ması, küresel ısınma ile mücadele ko-
nusunda büyük önem taşımaktadır; 
bugün sera gazlarının salımına son ve-
rilse dahi halihazırda atmosferde bulu-
nan emisyonların etkisiyle iklim 
değişmeye devam edecektir. Bu se-
beple; Avrupa’nın ve diğer bölgelerin 
değişen iklime karşı hazırlık yapmayı 
ve değişen iklimle yaşamayı öğren-
mesi gerekmektedir. Örneğin; 
a. Sürdürülebilir yönetim teknikleri 
kullanarak su kaynaklarımızı koruya-
biliriz. 
b. Sellere karşı daha iyi savunma yön-
temleri ve erken uyarı sistemleri kulla-
narak fırtınalara direnebiliriz. 
İklim değişikliğinin mevcut ve gele-
cekte ortaya çıkacak etkilerine uyum 
sağlayan toplumlar,bu tür değişikliğe 
karşı dirençlerini artırabilirler. 
Uyum önlemleri; tarım teknolojileri 
veya inşaat gibi sektörlerde çeşitli fır-
satların ve yeni işlerin doğmasını da 
sağlayabilir. 
İklim değişikliği tüm Avrupa ülkele-
rini farklı şekilde etkilese de tüm ülke-
lerde yaşanacaktır.Bu sebeple; Avrupa 
Komisyonu,Avrupa’nın iklim değişik-
liğine karşı daha dirençli hale gelme-
sine yönelik bir AB uyum stratejisi 
geliştirmiştir. 
Bu strateji, değişen iklimin mevcut ve 
gelecekteki etkileriyle başa çıkmaya 
yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Stra-
tejinin; AB ülkeleri tarafından gerçek-
leştirilen eylemlerin teşvik edilmesi, 
AB politika ve programlarına iklim de-
ğişikliğine uyum ile ilgili hususların 
yerleştirilmesi ve uyum çabalarıyla il-
gili bilgi eksikliklerinin giderilmesi su-
retiyle karar alma süreçlerinin daha 
bilinçli yürütülmesi olmak üzere üç 
ana önceliği bulunmaktadır.

Makedonya’da TİKA’dan  
140 aileye sera ekipmanı 

EDİRNE’DEKİ

Saraybosna'da ticari işletmelere kısıtlama

Vahap DABAKAN

DÖVİZ NEDEN 
YÜKSELİYOR?

Helikopter kazası sonucu şehit 
olan askerlerimizi yürekler-
imize gömdük. Olay yerinde 

inceleme yapan kaza kırım ekibi, en 
ince ayrıntılarına kadar inceleme ra-
porunu kamuoyuyla paylaşılması 
gerekir. Vatandaşlarda akıllarında ki 
şüpheden kurtulmalıdır…     
       Gelelim konumuz olan döviz 
kurları, TL karşısında son 1 ayda 
hızlı düşüş yaşadı. Son 7 ayın en 
düşük seviyelerini görmüştü. TL’nin 
döviz karşısında yaklaşık yüzde 20 
değer kazanması ile dolar 7 TL, Euro 
8 TL’nin altına gerilemişti…   
       Türkiye de ekonomi yönetiminin 
değişmesiyle birlikte, maliye ve para 
politikalarında değişikliğe gidilmiş, 
TL faizlerinin de enflasyon üzerinde 
artmasıyla birlikte TL, gelişmekte 
olan ülke paraları içinde en fazla 
değer kazanan paralardan biri 
olmuştu.       Geçen hafta, döviz 
kurları da, dolarda 7.53, Euro da 
8.98 seviyelerini gördü. Dünden 
itibaren, Türkiye büyüme 
rakamlarının olumlu gelmesi ile bir 
miktar geriledi. Türkiye’ye 5 milyar 
dolarlık portföy girişi, 15 milyar 
dolar swap ile gelen sıcak paraya 
rağmen, dövizin düşüşü uzun 
sürmedi…   
       TC Merkez Bankası kasım 
ayından bu yana, 675 baz puan faiz 
artırdı. Bunların yanı sıra, kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch de 
Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak 
teyit ederken, not görünümünü de 
negatiften durağana çevirdi. Bütün 
bunların yanında, Moody’s de 
büyüme tahminlerini yukarı doğru 
revize etti. Fakat bütün bu olumlu 
gelişmelere rağmen, döviz kurları 
yeniden yükselmeye başladı…  
       Peki, kurlar neden çıkıyor? 
Gelelim son 1 haftada döviz artışının 
nedenlerine; Özellikle dolar kurunun 
1 haftada 6,90’dan 7,53’e yük-
selmesinin en önemli nedenlerinden 
birinin küresel piyasalarda ABD’nin 
10 yıllık tahvil faizinin 1,10 se-
viyesinden 1,70 seviyelerine yük-
selmesi olduğunu söyleyebiliriz. 
ABD de enflasyon riskinin artması 
ile 10 yıllık tahvil faiz getirilerinin 
beklenmedik bir şekilde son 1 yılın 
en yüksek seviyesine çıkması 
gelişmekte olan ülke para birim-
lerinin genelinde değer kaybı 
yaşanmasına yol açtı…   
       ABD tahvillerindeki yükselişin 
devam etmesi, TL cinsinden yatırım 
araçlarını olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca, ABD ekonomisi canlanma 
belirtileri uzun vadede enflasyonun 
düşük seyretme beklentisi de, küresel 
düzeyde dolara olan talebi de yüksek 
tutuyor. Türkiye Merkez Bankası’nın 
piyasada TL sığlığı sağlama 
amacıyla, faiz politikası ile uyumlu, 
tamamlayıcı bir adım atarak 
sıkılaştırıcı, dövizin artmasını dur-
durmak için hamle yaptı. Ancak, 
zorunlu karşılık oranlarında artışa 
gidilmesi de TL’ye olan talebi 
olumlu etkilememiş ve dövizdeki 
artışı durduramamıştır. Dövizin 
ateşini indirmek enflasyon için plan, 
program, reform gibi adımlar 
şarttır…   
       Ayrıca bunun için iç siyasi 
söylemlerde etkili oluyor. Aynı anda 
her kesimde etkin adımlar atılırsa, 
enflasyon aşağı çekilebilir. 
Türkiye’nin ABD ile S- 400 gerilimi 
ve AB ile ilişkileri de piyasaların 
yakın takibinde. Türkiye’deki 
büyüme rakamlarının olumlu 
gerçekleşmesi, 2020 yılını büyüme 
ile kapatan ender ülkelerden olması, 
Türkiye de döviz kurlarını bir miktar 
geriletti…   
       Sonuç olarak, kurlarda ilerleyen 
dönemlerde neler olabilir diye 
öngörüde bulunmak gerçekten çok 
zor. Ancak, TL’nin döviz kurları 
karşısındaki durumunu, ağırlıklı 
olarak Türkiye Merkez Bankası’nın 
faiz kararı ve yükselmekte olan en-
flasyon ile ABD’nin 10 yıllık tahvil 
faizlerinin seyri ve Türkiye’nin 
ABD, AB ve bulunduğu bölgedeki 
siyasi, konjonktürel ilişkileri ve 
Türkiye iç politikasındaki gelişmeler 
belirleyecektir…

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com



Babası Ta-
hir Bey, 
bugün 

Kosova toprak-
larında bulu-
nan Şuşisa kö-
yünde bir 
Arnavut aile-
nin çocuğu ola-
rak dünyaya 

gelmiş. Tahir Bey’in babası onu 
ilim sahibi bir imam olması için 
İstanbul’a göndermiş. Bir daha 
geri dönmeyen Tahir Bey’in tek 
oğlu Mehmet Akif İstanbul’da 
dünyaya gelmiş. Balkan göçmeni 
M. Akif Ersoy vefatının 82. yılında 
dürüstlüğü, ilkeli ve tutarlı duru-
şuyla hep anıldı ve anılacak… Ki-
birden, sunilikten hoşlanmayan 
M.Akif, vatan mücadelesinde çok 
önemli görevler almıştı. İhtiyaç 
içinde olmasına rağmen kendisine 
teklif edilen paraları da geri çevir-
mişti. Hayatı boyunca fakirlik çek-
miş, çok sade yaşamış, buna rağ-
men kanaatkar olmuştur.  
 

AKİF’E DAİR 
 
Dücane Cündioğlu ‘Akif’e Dair’ 
isimli kitabında Kur’an tercümesi 
için Atatürk tarafından teklif edi-
len 10bin lirayı, şairin “Bu fakir 
adama 4 bin lira bile çok fazla” di-
yerek nasıl reddettiğini anlatıyor. 
İdealist şair, ülkenin sıkıntılarının 
sebebini cehalete bağlar. Bu eksik-
liği gidermek için nasihatçi heyete 
katılarak Anadolu’nun yolunu tu-
tar. Bu yolculuğa çıkarken Akif’in 
cebinde sadece 36 kuruş vardır. 
İnsan başkasından çok şey öğre-
nir. Fakat dehanın beşiği yalnız-
lıktır. Bu yalnızlıkların en fecisi 
kalabalıklar arasında olanıdır. 
Bence Cumhuriyet’ten bu yana en 
yaygın kitap “Safahat”dır. Bu 
onun milletimizin şairi olduğunu 
gösterir. Bir sanatkârı halk iki se-
bepten benimser. ; biri anlaşılır bir 
lisanla yazması. diğeri ise milleti-
nin dertlerini özlemlerini dile ge-
tirmesidir. Yani sevilmesi ve etkisi 
yaşantısıyla doğru orantılıdır. Bir 
insanın büyük olmasının en 
önemli özelliği inançlarına sarsıl-
maz bir şekilde bağlanmasıdır. Le-
kesiz bir hayatı olan M.Akif’in fi-
kirlerinde gelişme görmek 
mümkündür; fakat sapma kesin-
likle söz konusu değildir. Zaten 
bunun için en büyük şiirinin ha-
yatı olduğu söylenmiştir. Kuvvet-
lilerin tavrına göre hayatını belir-
lemez, toplumun dalkavukluğunu 
kesinlikle yapmaz, devirlere göre 
değişmez, ortama uymaz ortamı 
kendine uydurmaya çalışır, müca-
dele eder. Şu dizeler onun ahlakı-
nın derecesini göstermez mi?!:  
 

‘ZULMÜ  
ALKIŞLAYAMAM’ 

 
”Zulmü alkışlayamam, zalimi asla 
sevemem Gelenin keyfi için geç-
mişe kalkıp sövemem!” İstiklal 
Marşımız, yurdumuzun düşman 
işgaline uğradığı felaket günle-
rinde hazırlandı. İstiklal Marşı-
mız, dağılmak üzere 
olan bir milletin, 
darmadağın 
edilmiş bir va-
tanın yeni-
den doğuşu, 
şahlanışı ve 
her dize-
sini hisse-
derek, göz-
leri dolarak 
okuduğu bir 
bağımsızlık 
destanıdır 
Haksız yere ülke-
mize saldıran düş-
mana karşı Anadolu’da 
tutuşan heyecanı koruyacak; va-
tan sevgisini ve inancı Canlı tuta-
cak bir marşın hazırlanması dü-
şüncesi, Milli Eğitim Bakanlığına 
iletildi. Milli Eğitim Bakanlığı da 
bu düşünceyi benimseyip bir ya-
rışma düzenledi. Beğenilen güfte 
için 500 lira ödül verilecekti. Ya-
rışma için 734 şiir gönderildi. Bir 
kurulca bunlar titizlikle incelenip 
6 tanesi ayrıldı. Ama hiçbiri beğe-

nilmedi; marş olacak değerde bu-
lunmadı. O zaman Burdur Millet-
vekili olan Mehmet Akif’in para 
ödülünden rahatsızlık duyduğu 
için yarışmaya katılmadığı öğre-
nildi. Dönemin Milli Eğitim Ba-
kanı Hamdullah Suphi şairin Mec-
lis’teki sıra arkadaşı Balıkesir 
Milletvekili Hasan Basri Bey’in 
yardımını istedi.  
 

HASAN BASRİ BEY’İN  
ANLATTIKLARI  

 
Hasan Basri Bey bundan sonrasını 
şöyle anlatıyor: Akif Bey’in ya-
nımda olduğu bir zaman, elime 
bir kağıt parçası alarak, onun dik-
katini çekecek bir tarzda yazmaya 
başladım. -Ne yazıyorsun? -
Marş… İstiklal Marşı yazıyorum. -
Yahu sen ne adamsın? Seçilecek 
şiire para ödülü verileceğini bil-
miyor musun? içinde para olan 
bir işe nasıl katılıyorsun? -Yarışma 
kaldırıldı? Seçilecek şiire ne para 
verilecek, ne de her hangi bir 
ödül. Milli Eğitim Bakanı bana gü-
vence verdi. -Ya, o halde yazalım. 

İşte böylece yazılmaya 
başlanan ve 48 saatte 

bitirilen İstiklal 
Marşı, imzasız 

olarak Milli 
Eğitim Ba-
kanlığı’nın 
seçici kuru-
luna su-
nuldu. Milli 
Eğitim Ba-

kanı Ham-
dullah Suphi, 

daha önce seçi-
len 6 şiirle birlikte 

yeni şiiri Ordu Ko-
mutanlarına gönderdi. 

Onlardan, şiirlerin askerlere okun-
masını, beğenilenleri sıralamala-
rını istedi. Komutanlar, kısa sü-
rede sonucu bildirdiler: Hepsi de 
Mehmet Akif’in şiirini birinci sı-
raya almıştı. Bundan sonraki iş, İs-
tiklal Marşı’nın T.B.M.M’ ne geti-
rip kabul ettirmekti. Marş, ilkin 
Meclis’in 1 Mart 1921 günü yap-
tığı ikinci oturumunda ele alındı. 
Başkan Mustafa Kemal’in söz ver-

mesi üzerine Hamdullah Suphi 
kürsüye gelerek, sık sık alkışlarla 
kesilen şiiri okudu ve son seçimin 
Meclis’e ait olduğunu söyledi. O 
Gün oylama yapılmadı. Şiirle ilgili 
konuşmalar ve oylama, Meclis’in 
12 Mart 1921 günü öğleden son-
raki oturumunda yapıldı. Bazı 
milletvekilleri, bir komisyon ku-
rularak şiirin yeniden incelenme-
sini, bazıları da hemen görülüp 
karara bağlanmasını istediler. 
Uzunca tartışmalardan sonra, şii-
rin kabulü için verilen 6 önerge 
benimsendi ve İstiklal Marşı ço-
ğunlukla kabul edildi. İstiklal 
Marşımızın kabul edilmesinin ar-
dından bir kaç gün sonra Meclis 
Yetkilileri, ödül olarak belirlenen 
500 Lira’yı Mehmet Akif Ersoy’a 
teslim etmek üzere kendisine baş-
vurmuşlardır. Ancak Milli şairi-
miz bu para ödülünü almayı red-
dederek “Ben müsabakaya 
girmedim ki, ödülü alayım” diye 
karşılık vermiştir. “Bu para ne be-
nim hakkımdır, ne de bana aittir” 
diye ilave etmiştir. Meclis yetkili-
leri ısrar etmiş, bu parayı sizin için 
getirdik, tekrar götürüp hazineye 
koyamayız diye tekrarlamışlardır.  
 

‘BAĞIŞLAMIŞ’ 
 
Bunun üzerine Mehmet Akif Er-
soy, bu parayı alarak, bağımsızlık 
uğruna savaş cephelerinde gazi 
olan Kahraman Türk askerlerinin 
tedavisi için bağışlamıştır. Meh-
met Akif Ersoy daha sonraki yılla-
rını, yokluk içinde geçirmiş ve 
yokluk içinde hayata veda etmiş-
tir Şiirin bestelenmesi için açılan 
ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 
1924 yılında Ankara’da toplanan 
seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın 
bestesini kabul etti. Bu beste 1930 
yılına kadar çalındıysa da 1930 da 
değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı 
orkestrası şefi Osman Zeki Ün-
gör’ün 1922 de hazırladığı bu-
günkü beste yürürlüğe kondu. 
Marşın armonilenmesini Edgar 
Manas, bando düzenlemesini İh-
san Servet Künçer yaptı. Allah bir 
daha bu millete İstiklal Marşı yaz-
dırmasın. 
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ÖÖ Vatan Şairimiz-Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u İstiklal 

Marşımızın kabulünün 100. yılını 
kutladığımız şu zamanlarda 

biraz daha tanıyalım isterseniz… 

İstiklal Marşımızın 
100. yılıHer yıl artarak devam eden  kadına şid-

det ve cinayet olayları ciddi bir sorun 
haline gelerek, toplumun soyolojik ya-

pısını bozmakta ve psikolojik açıdan geleceği-
mizi tehdit etmektedir. Yaygın olarak yaşanan 
kadına yönelik şiddete rağmen,  meşrulaştırı-
lan bu “TOPLUMSAL YARA” görülmek is-
tenmediğinden, aile içi sorun denilip 
geçiştirilmektedir. Maalesef ülkemizde  10 ka-
dından 4’ü kendini güvende hissetmiyor. Dün-
yada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet, 
özellikle ekonomik, siyasal ve etnik sorunlarla 
iç içe geçerek artmaktadır. Yüzlerce, binlerce 
örnekte olduğu gibi, Nijerya'da, evlilik dışı 
çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle şeriat mah-
kemesi, Mardin'de genç bir kızın ailesi tarafın-
dan taşlanarak öldürülmesine karar verilmesi 
bunun en somut ve güncel örnekleridir. 
“Cennet annelerin ayağı altındadır” ve "Erke-
ğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır." 
inancına rağmen,  mayamız şiddetle yoğrul-
duğu için, her gün medyaya yansıyan taciz, te-
cavüz, işkence ve cinayetler vakayi adiyeden 
oldu.  
Annemiz, kardeşimiz, eşimiz,  evladımız,  ço-
cuklarımızın anası ve en önemlisi  bir insan 
olan kadınlar maalesef hor görülüyor, taciz 
ediliyor, tecavüze uğruyor, şiddet görüyor, 
vahşice öldürülüyor, yakılıyor, parçalanıyor. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 tarihli 
“toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi” sonuç-
larına göre Türkiye 145 ülke içinde 131’inci 
sırada; dipteyiz... “Ekonomik katılım ve fırsat 
eşitliği” göstergesine bakıldığında 144 ülke 
içinde 128’inci sıradayız...  Eğitime ulaşım fır-
satlarında, siyasete katılımda, ekonomiye katı-
lım ve fırsatlarda da 144 ülke içerisinde yine 
son sıralara demirlemişiz. Ülkemizde 10 ka-
dından sadece 3’ü çalışıyor. Çalışanların da 
yarısı kayıt dışı! Tarımdan sanayiye daha fazla 
iş, daha az ücret esasına göre sömürülüyorlar.  
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi ve Aile ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Derya Keskinci, “Kadına yönelik şiddetin ne-
denini, kadının ikinci bir varlık olarak görül-
mesi ve kadına yönelik şiddetin insan hakları 
ihlali olduğu bilincinin toplumda yerleşmemiş 
olmasıdır.” şeklinde tarif ediyor. 
 

TOPLUMSAL  
CİNSİYET ROLLERİ 

 
Bu sebeple içselleştirilmiş toplumsal cinsiyet 
rollerinin ve erkeklik anlayışının yok edilmesi 
gerekir. Bu amaçla erkeklerin de içinde ol-
duğu okul öncesi eğitimden başlayarak topye-
kûn bir zihniyet dönüşümü mücadelesinin 
başlatılması gerektiğini ifade ediyor. Bir başka 
deyişle, kadınların maruz kaldıkları şiddet 
daha ziyade “özel alan”da, yani kişiler arası 
ilişkilerde yaşandığı için toplumsal bir sorun 
olarak kabul edilmeyebiliyor. Yabancı bir er-
keğin bir kadına uyguladığı cinsel şiddeti suç 
kabul ederken, bir erkeğin aynı şiddeti eşine 
uygulaması halinde bunu ceza konusu yapma-
yan hukuki sistemlerin ardında, kadının erke-
ğin mülkü olduğu ve bir erkek bir kadına 
tecavüz ettiğinde aslında başka bir erkeğin 
mülküne ve mülkiyet haklarına saldırıda bu-
lunduğu görüşü vardır. Benzer bir mantık, ka-
dına karşı işlenen cinsel suçların kadının 
bedenine yönelik değil, topluma yönelik işlen-
miş suçlar olarak değerlendirildiği ceza hu-
kuku sistemlerinde de bulunuyor. Doğal 
olarak bu hukuki ve toplumsal yapılarda, erke-
ğin eşine uyguladığı her türlü şiddet, kadın ko-
casının mülkü kabul edildiği için 
sorunsallaştırılmadığı gibi cezai bir yaptırıma 
da maruz kalmayabiliyor. Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle programların yapıldığı her 8 
Mart günü bir yanda ŞİDDET MAĞDURU 
kadınlar, öte yanda hiç bir olmamış gibi du-
yarsız kalan bazı insanlar... Sürekli tekrarlanan 
bu sahne artık insanlık ayıbı haline dönüşmüş-
tür. Bu korkunç durumun farkında olmamayı 
seçen insanlık, geleceğe çok kötü bir miras 
devretmektedir. Türkiye ve bir çok ülkede ka-
dınlar eğitimden yoksun bırakılarak eve mah-
kum edilmekte, ekonomik faaliyetleri yasal ve 
geleneksel birçok engelle kısıtlanmakta, ça-
lışma yaşamında bin bir haksızlık ve ayrımcı-
lıkla karşılaşmakta, toplumun en fakir kısmını 
oluşturmakta ve kendi kaderine terk edildiği 
koşullarda, şiddetin ilk hedefi de doğal ola-
rak(!) en korumasız ve zayıf kesimi olmakta-
dırlar. 
Bütün bunların sona erdirilmesi için 
-          Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru 
ve sığınma evlerinin sayısının artırılması, üc-
retsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek 
ve yasal yardımın yapılması, 
-          Cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve 
uygulamaların kaldırılması, eylem ve eğitim 
projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata 
geçirilmesi, 
-          Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve 
çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kam-
panyalar, ana-baba eğitim programları başla-
tılması, 
-          Kadınların ekonomik özgürlüğü için 
çalışmasının önündeki engellerin kaldırılması, 
sosyal güvenlik, parasız eğitim ve parasız sağ-
lık hakkından yararlanılmasının sağlanması, 
-          Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik 
şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde kendi 
oto-denetim mekanizmasını kurarak kadın ve 
çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak 
kullanmaktan vazgeçmesi, 
-          Evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, 
cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin 
sorumlularının yargılanması ve caydırıcı yasal 
tedbirler alınması gerekmektedir.

Süheyl ÇOBANOĞLU

ŞİDDETİN  
GÖLGESİNDE  

8 MART 
suheylc@yahoo.com

Ergun DUR

w
w
w.
er
gu
nd
ur
.c
om

Şükrü ÇALIŞKAN

MAKEDONYALI  
MEMATİ:  

XHELAL FERA

Her hafta olduğunu gibi sa-
natçı, sanata gönül vermiş, 
aktör, yönetmen arkadaşla-

rımla ilgili yazı dizelerimde çok 
kıymetli Türkiye'ye gönül bağlı 
olan Makedonyalı aksiyon filmleri-
nin usta oyuncusu arkadaşım Arna-
vut aktör Xhelal Fera'yı size 
tanıtmak istedim. 
1972 yılında Üsküp'te doğdu. Arna-
vutça, Makedonca ve Sırpça konu-
şabilen sade cana yakın sıcakkanlı 
alçak gönüllü ama filmlerde onu 
her zaman sert görünüşlü biri ola-
rak görürüz. Türkçe ismi ile (Celal) 
Xhelal Fera Makedonya, Arnavut-
luk, Kosova da tanınan ünlü oyun-
culardan biri. Aksiyon filmleri 
dendiğinde Balkanlarda ilk akla 
gelen isimler arasında şunu da söy-
lemem gerekirse Balkanlarda özel-
likle Makedonya, Arnavutluk, 
Kosova da ona bizim Kurtlar Va-
disi dizisinin önemli karakteri " 
Memati "nin Arnavut versiyonu 
olarak tabir edilen Memati Celal 
Fera diyorlar. Söylemekte de çok 
haklılar çünkü gerçekten oynadığı 
çoğu filmlerde Memati' ye olan 
benzerliği ve sahnelerdeki 
rolleri tıpatıp aynısı filmlerini sey-
rederseniz bana hak vereceksiniz. 
Oynadığı filmlerinin galasına davet  
edildiğinde kendisine "Memati 
Celal "denmesinden son derece 
gurur duyduğunu benimle her ko-
nuşmasında  
dile getiriyor ve bundan da çok 
memnun olduğunu söylüyor. En 
büyük hayali Kurtlar Vadisi Dizisi 
olmasa da  başka bir film olması 
halinde Polat Alemdar ve Gürkan 
Uygur ile aynı sahnede olabilmek. 
Zaman ne gösterir  bilinmez nasip 
kısmetinde varsa bu konuda ona 
yardımcı olacağıma söz vermiştim 
umarım mahçup olmam.  
Xhelal Fera Balkanlar’da çok 
önemli sinema ve dizilerde görev 
almış bir oyuncu bunların bazılarını  
size hatırlatmam gerekirse sırasıyla 
(Balkan Scam 1,Balkan Scam 
2,Balkan Scam 3,Balkan Scam 4 si-
nema filmleri) Arnavut Çin ortak 
yapımı sinema filmi (Balkan 
Blood) Yakın arkadaşım olan şim-
dilerde beraber ortak bir film üze-
rine çalışmalarımızın olduğu 
Makedonya'da  yapımcı Efe Prodic-
tion Hadis Şen' in çok iddialı filmi 
olan (Shqiponja e Arta) (Jeto Dhe 
Vadis) (Dashuria S'mjafton) (Sun-
rise) (Kush jeti) (Gjurm Pa Shenje) 
son oynadığı Kosova Tv21 Kana-
lına dizi 
olarak çekilen benimde çok yakın 
arkadaşlarım olan yapımcı Musa 
Sulejmani ve editör Mejreme Ser-
maxhaj önderliğinde çekilen (Pen-
dimi) bunun yanısıra Türk yapımcı 
arkadaşlarımın çekmiş olduğu 
sinema filmlerinden ( Balkanlarda 
Ayak Sesleri) Meleklerin Laneti) 
Türk Azeri ortak yapımı sinema 
filmi olan ve ünlü oyuncu Wilma 
Ellles' in de oynadığı (Oklarla 
Dans) filmlerinde rol aldı.Birçok 
filmlerde 
görev almış olan Arnavut Aktör 
Xhelal Fera sıklıkla Türkiye'de 
olmak ve Türkçeyi öğrenmek için 
tüm gayreti ile çalışmalarına devam 
etmekte benimde 2 seneden buna 
uğraş verdiğim bir sinema film pro-
jemin rol gereği Arnavut mafyasını 
oynayacak olan sanatçı İsviçre'den 
gelen film teklifi üzerine senaryo 
çalışmalarına devam etmekte tek 
eksikliği Türkçe bilmemesi İstan-
bul'da yapımcı yönetmen bir arka-
daşımdan benimde tavsiyem 
üzerine teklif almış olsa da Türkçe 
bilmemesinden dolayı çalışma im-
kanı bulunmamıştı. Umarım en kısa 
zamanda Türkçeyi öğrenir onu da 
Türkiye'de ki sinema ve dizilerde 
görme fırsatımız olur. Okuyucula-
rıma ricada bulunuyorum. Goog-
le'dan ve youtube'dan Xhelal Fera 
yazın nasıl bir oyuncu olduğunu ve 
neden "Memati " Celal Fera dedik-
lerini görmüş olursunuz.
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YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı'nın 
(YTB) desteğiyle düzenle-

nen Balkan Gençlik Okulu'nun 
yeni dönemi, Sırbistan'da Boşnak 
nüfusun yoğun yaşadığı Sancak 
bölgesinin en büyük şehri Yeni Pa-
zar'da başladı. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı’nın desteğiyle 
Balkan  ülkelerinde yaşayan genç-
lerin akademik, kültürel ve tarihi 
donanımlarına katkı sunmak için 
düzenlenen Balkan Gençlik Oku-
lu’nun yeni dönemi, Sırbistan San-
cak bölgesinin en büyük şehri Yeni 
Pazar’da başladı. Deniz Feneri 

(Svetionik) Derneği iş birliğinde 
Boşnak Ulusal Konseyi’nde dü-
zenlenen açılışa YTB Başkanı Ab-
dullah Eren de katıldı. Eren, bu-
rada yaptığı konuşmada, projenin 
amacının Balkanlar’ın farklı ülke-
lerinde yaşayan gençlerin zihin ile 
anlam dünyalarını yakınlaştırmak 
olduğunu ifade ederek, gençlerin 
birbirlerine yardımcı olmasını he-
deflediklerini söyledi. Projenin 
Balkan coğrafyası ile Türkiye’nin 
ilişkilerinin geliştirilmesine de 
katkı sağladığına işaret eden Eren, 
Balkanlar’ın tamamından her yıl 
500’e yakın öğrenciye burs vererek 
Türkiye’ye getirdiklerini aktardı. 
Eren, Balkan Gençlik Okulu kap-
samında 4-5 ayda birçok alanda 
akademik ve kültürel eğitimler ve-

rildiğini anlatarak, "Balkan coğraf-
yası Türkiye için çok önemli. 
Yahya Kemal der ki, 'Bir Türk için 
dağ varsa Balkan, nehir varsa Tu-
na'dır.' Osmanlı Devleti de bir Bal-
kan  imparatorluğudur esasında" 
dedi. www.timebalkan.com’a 
göre; Sancak bölgesinin Türkiye 
için ayrı bir öneme sahip olduğu-
nun altını çizen Eren, "Burada 
Müslüman Boşnak kardeşlerimiz 
yaşıyor. Sırbistan ile olan ilişkileri-
mize de özel bir zenginlik ve katkı 
sağlıyorlar. Türkiye müşterek bağ-
ları ve geçmişi olan Sırbistan ile 
buradaki akraba topluluklarımız 
ile ilişkilerini geliştirirken bizler de 
YTB olarak faaliyetlerimizle bu sü-
rece katkı vermeye gayret ediyo-
ruz" dedi. 

Mustafa KÖKMEN

KAFKASYANIN 
DİNAMİKLERİ  
VE KARABAĞ

Karabağ sorunu uzun süredir 
Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında var olan bir mevzu-

dur. Her ne kadar mesele salt 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 
görünse de Güney Kafkasya bölgesi 
birçok aktörün aktif olarak politika ve 
planlar yaptığı bir coğrafyadır. 
Kafkasya’yı incelediğimizde Üç temel 
aktörün bölgede çıkar çatışması içeri-
sinde olduğunu görmekteyiz. Elbette 
bu 3 temel aktör bölge halkları 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 
değildir. Güney Kafkasya’da mevzu 
bahis olan mücadele İran, Türkiye ve 
Rusya arasında gelişmektedir. Ancak 
bugün Güney Kafkasya’da sözü geçen 
devletin Rusya olduğu görülmektedir. 
Rusya tarih boyunca Kafkasya da en 
çok Ermenistan ile yakın olmuştur. 
Azerbaycan ve Gürcistan’a karşı bir 
denge oluşturmak ve Kafkasya denge-
sini korumak amacıyla bu şekilde poli-
tikalarını oluşturmuştur. Diğer bir 
neden ise Ermeniler ve Ruslar arasın-
da elbette ortak din birliği vardır. 
Rusya bu şekilde davranarak kendi 
hegemonyasını uzun yıllar 
Kafkasya’da sürdürmüştür. 19. Yy. 
Dan bu yana  özellikle daha güçlü ola-
rak Ermenistan milliyetçiliği ve aşırı 
sağcı fikir akımları bölgede hareket 
alanı bulmuştur. Sovyetler döneminde, 
Ermenistan’da yaşayan Ermeniler ve 
Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan 
Ermeniler Karabağ bölgesinin kendile-
rine ait olduğunu belirtmiş ve 
Sovyetler Birliği’nden Karabağ’ı 
Ermenistan’a vermelerini talep etmiş-
lerdir. Sovyetlerin yıkılması ile birlikte 
Azerbaycan Sovyet etkisi ve baskısın-
dan çıkmış ve yeni bir dönem başla-
mıştır. Bu dönemde bölgede Ermeniler 
sürekli olarak çatışmalar, yağmalama-
lar,  katliamlar yapmıştır. Bugün hala 
daha hafızalarımızda yer alan “Hocalı 
Katliamı” bunlardan yalnızca  bir 
örnektir. Sovyetler dağılana kadar 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 
çatışmalar, savaşlar olmuş ve 
Azerbaycan Karabağ’ı ciddi anlamda  
sahiplenmeye başlamıştır. Ebulfeyz 
Elçibey ve Haydar Aliyev dönemlerin-
de Karabağ’ı alabilecek güçte ve geliş-
mişlikte olmasalar da fikir olarak 
Karabağ vizyonu varlığını sürdürmüş-
tür. İlham Aliyev ile Azerbaycan 
2010-2011 yıllarından bu yana 
Karabağ için gerekirse savaşabilecek-
lerini belirtiyordu. Ve belirtildiği üzere 
İlham Aliyev döneminde Azerbaycan 
istediğini almıştır. Elbette bu başarı 
yalnız Azerbaycan’a ait değildir. 
Kafkasya’da bugün yoğun mesai har-
cayan Türkiye, savaş süresince bütün 
varlığıyla kardeş ülke Azerbaycan’ın 
yanında yer alarak savaşın seyrini 
değiştirmiştir. Dengelerin bu şekilde 
değişmesini isteyen Rusya ise 
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 
mevzuya olabildiğince mesafeli dav-
ranmış ve Güney Kafkasya’da yeni bir 
düzen ve denge kurmuştur. Tarihten 
bu yana Orta Asya ve Kafkasya bölge-
sinde Rusya’nın olmadığı bir oyun 
olmamıştır. Bugün ise Kafkasya’nın 
dinamikleri Türkiye ve Rusya’nın 
aktör olduğu bir denge içerisinde yer 
almaktadır. Türkiye tampon bölgede 
bugün Rusya ile birlikte yer almakta,  
barış ve güvenliği sağlamaktadır. 
Bölge halkları Azerbaycan, Gürcistan 
ve Ermenistan arasında yeni lider şüp-
hesiz Azerbaycan’dır. Ermenistan ise 
savaş sonrası yalnızca Karabağ’ı kay-
betmemiş aynı zamanda kendi içinde 
siyasal istikrar ve düzenini kaybetmiş-
tir. Paşinyan savaştaki başarısızlık 
dolayısıyla suçlu ve yetersiz görülmüş 
ve darbe ile tehdit edilmiştir. Türkiye 
diplomatik ilişkiler bağlamında bir 
darbeyi asla doğru bulamaz. Darbeler 
demokrasileri inkıtâya uğratan en kötü 
senaryodur. Bu anlamda Türkiye’nin 
bölgesel istikrarsızlık ve sorunlar 
yaşayan bir coğrafyada olması 
Türkiye’nin isteyeceği bir durum 
değildir.  21. yy. İtibariyle 
Kafkasya’da yeni dinamikler oluşturu-
luyor. Karabağ savaşı bir dönüm nok-
tasıdır. Sonuç olarak Türkiye bu oyu-
nun içinde olacaktır. Türkiye’nin için-
de olmadığı bir plan Kafkasya’da bu 
dönemde başarılı olamayacaktır. 
Türkiye ve Azerbaycan Güney 
Kafkasya’da dengeleri değiştiren yeni 
bölgesel aktörlerdir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 
(YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun 

yeni dönemi, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı 
Sancak bölgesinin en büyük şehri Yeni Pazar'da başladı

Balkan Gençlik  
Okulu'nun yeni dönemi 
Sırbistan’da start aldı

Damla Selin TOMRU

TAM ZAMANINDA 
KADINLAR  

GÜNÜ YAZISI

Çiçekler alındı, kadınlar hatırlandıysa…. 
Kadın hakları, pozitif ayrımcılık, kadına 
şiddet konusunda sevgili düşünür ve konu-

şurlar yorumlarda bulunduysa ve her şey eskiye 
döndüyse… 
O zaman Kadınlar Günü yazma yazısı da gelmiştir. 
Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde Erkekler Günü de 
olduğunu, bugünün de erkekler tarafından kutlan-
dığını biliyor muydunuz? 
Peki çocuklara bayram hediye edilen, kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı verilen bir ülkede çocuk 
ve kadının şiddet ve istismara maruz kalma oranı-
nın pek çok ülkenin kat be kat üstünde olduğunu 
biliyor muydunuz? 
O halde konu günleri kutlamak, bayram etmek, 
hak vermek değil. Bütün ötesinde bir şey. 
Konu can olmak, can olabilmek. Yaradan’ın sana 
verdiği nefes sayesinde hayatta olduğunu bilmek, 
O’nun sana şah damarından da yakın olduğunu 
bilerek davranmakta esas mesele. 
Sen nefsini nefis hale getirdikçe değişecek bu 
düzen. Kendini bildikçe, kendini mümkün olan 
optimum hale getirdikçe düzelecek birşeyler.  
Kişiyi ismiyle, cismiyle, bedeniyle, sözüyle, cinsi-
yetiyle yargılamadıkça, dedikodusunu yapmadıkça 
kendinin de onun da can olduğunu bilerek içimiz-
deki o kutsal nefesi hissederek adım attıkça güzel-
leşecek dünya. 
Kadınlar Günü, Sevgililer Günü diye bir günü 364 
günden ayrı tutarak, o gün sevgi pıtırcıkları gibi 
sevgiye boğarak değil hayatın her anında sevgi ve 
saygıyı sunarak yaşadığımızda değişecek dünya. 
Hepimiz birbirimizin parçasıyız, birbirimizin için-
deyiz. Birbirimize aynalık ediyoruz. Kendimizi 
başkalarının bizim üzerimizdeki yansımalarıyla 
tanıyoruz.. Onun bizde tetiklediği duygular ve tep-
kiler bilinçaltımızdaki inançları, korkuları gösteri-
yor aslında. Biz bunları göremezsek, fark edemez-
sek dönüşemez, daha iyi bir hale gelemeyiz. İşte bu 
nedenle birilerini eleştirmek, değiştirmeye çalışmak 
yerine kendimizi görmeli, kendimizi geliştirmeli-
yiz. 
Şefkatle, anlayışla, kıymetle ilerlersek canları göre-
bilir, onlara destek olabiliriz. 
Kendimize saygı, sevgi göstererek, kendimize ina-
nıp destekleyerek ilerlersek eğer daha güçlü atarız 
adımlarımızı. İşte bu nedenle çocuk, erkek, kadın 
diye ayırmadan bir olduğumuzu, birbirimizle bütün 
olduğumuzu hatırlayarak var olmalıyız hayatta. 
Dilerim “Canlar Günü”nü kutlarız, birbirimize 
saygı duyduğumuz, sevgi duyduğumuz günlerde.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te faaliyet göste-
ren Saraybosna Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE) tarafından 

yeni tip korona virüs salgınının et-
kilerini, yayılmasını ve virüsten ko-
runma yollarını konu alan sanat ser-
gisi açıldı. Saraybosna Kış Festivali 
kapsamında düzenlenen ve ünlü 
ressam Kemal Hromic'e ait 40 eserin 
yer aldığı sergiye Saraybosnalı sa-
natseverler yoğun ilgi gösterdi. Açı-
lışta konuşan ressam Hromic, ser-
gide yer alan eserlerin Kovid-19 
salgınına ilişkin farklı konuları ve 
aynı zamanda bu virüsten korunma 
yollarını farklı bir açıdan ele aldı-
ğını söyledi. Saraybosna YEE'yi 
temsilen konuşan Ersin Akbulut da  
salgının tüm dünyayı etkilediği bu 
dönemde, kurum olarak Bosna Her-
sek makamlarının aldığı tedbirlere 
azami derecede uyarak sanatsever-
lerle buluşmaya devam ettiklerini 
belirtti. Dijital teknoloji ile üretil-
miş 40 resmin yer aldığı sergi 22 
Mart'a kadar açık kalacak. (AA)

SARAYBOSNA'DA  
"KORONA VİRÜS  
SANAT SERGİSİ"  

AÇILDI
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