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Sayfa 5’teRifat SAİT

ALLAH’TAN (CC)  
VE İNSANLIKTAN  

UMUDUNUZU KESMEYİN

ATİNA’DA İLK 
CUMA NAMAZI

¥  KOSOVA Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi, Lahey'deki 
Kosova Özel Savcılığı’nın 
hazırladığı savaş suçları id-
dianamesinin mahkeme ta-
rafından kabul edilmesi 
üzerine görevinden istifa 
ettiğini duyurdu. Thaçi, Ko-
sova vatandaşlarını umutla-
rını yitirmemeye ve ülkenin 
son 30 yılda elde ettiği öz-
gürlük, bağımsızlık ve dev-
let kurma hakkında düşün-
meye çağırdı. Hemen 
ardından Hollanda'nın La-
hey kentindeki Kosova Özel 
Savcılığı, eski Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim Tha-
çi'nin görevinden istifa et-
mesinin ardından Lahey'e 
getirilerek gözaltına alındı-

ğını açıkladı. Kosova Özel 
Savcılığı’ndan yapılan açık-
lamada, aralarında istifa 
eden Thaçi'nin de bulun-
duğu eski Meclis Başkanı 
Kadri Veseli, Kurtuluş Ordu-
su’nun (UÇK) eski komutan-
larından Recep Selimi ve 
eski Kosova Meclis Başkanı 
ve Kosova UÇK eski sözcüsü 
Yakup Krasniçi gibi üst dü-
zey yetkililerin Lahey’deki 
tutukevine yerleştirildikleri 
belirtildi. Meclis Başkanı Os-
mani’nin Kosova Cumhur-
başkanlığı’na vekalet ede-
ceği duyurulurken, siyasi 
uzmanlar ülkede neler olup 
bittiği konusunda açıklama 
yapmakta zorlanıyor.  
n 4’te

Kosova’da  
neler oluyor? 
Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova’da şok haberler art ardına gelmeye başladı

¥   BAŞBAKAN Boyko Bo-
risov ve Cumhuriyet Baş-
savcısı İvan Geşev’in istifa-
ları talebiyle düzenlenen 
gösteride Bakanlar Kurulu 
binası önüne eski ayakka-
bılar bırakıldı, binaya te-
nis topları fırlatıldı. Sosyal 

medya üzerinden orga-
nize edilen gösterilerin 
koordinatörlerinden avu-
kat Nikolay Ekimciev, Bo-
risov hükümetinin 2,5 mil-
yon vatandaşının yurt 
dışına kaçmasına neden 
olduğunu söyledi.  n 9’da
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Birileri 
Kosova’da 

düğmeye 
Bastı…

¥   YUNANİSTAN'DAKİ Müs-
lümanlar, plan ve inşa süreci 
14 yıl süren Atina Cami-
si'nde namazlarını cemaatle 
kılabilecek. Yunanistan Eği-
tim ve Din İşleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, 

"Atina Camisi, 2 Kasım 2020 
itibarıyla hizmete açılmıştır 
ve dini alanlar için öngörü-
len önlemler çerçevesinde 
mesafe ve sağlık tedbirleri 
uygulanmaktadır." ifadesi 
kullanıldı.  n 5’te

¥   ARNAVUTLUK'TA yeni 
eğitim-öğretim yılının ilk 
gününde, yeni tip korona vi-
rüs nedeniyle alınan online 
eğitim kararı protesto 
edildi. Başkent Tiran'daki 

Eğitim, Spor ve Gençlik Ba-
kanlığı önünde toplanan 
üniversite öğrencileri, online 
eğitim kararına tepki göste-
rerek, yeniden sınıflara dön-
meyi talep etti.  n 5’te

SOFYA’DA TENİS 
TOPLU PROTESTO

Arnavut öğrenciler  
online istemiyor

EDİ RAMA, DEPREM 
KONUTLARINI İNCELEDİ

¥  ARNAVUTLUK Başbakanı Edi Rama ve 
beraberindeki yetkililer, ülkede geçen yıl 
meydana gelen depremin ardından Kur-
bin Belediyesine bağlı Laç bölgesinde 
Türkiye tarafından inşa edilecek konut-
ların yapılacağı alanı ziyaret etti. n 9’da

¥  YÖRÜK Türkleri’nin yaşadığı Kuzey Ma-
kedonya’daki Radoviş’e bağlı Buçim köyü 
sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı ilk kez köy 
meydanındaki programla kutladı.  n 9’da

İLK DEFA MEYDANDA 
BAYRAM KUTLADILAR
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VİYANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avusturya makamları, başkent 
Viyana'da gerçekleştirilen 
terör saldırısına ilişkin Kuzey 

Makedonya'dan iş birliği ve bilgi 
talep etti. Kuzey Makedonya İçişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
saldırganın Kuzey Makedonya asıllı 

bir erkek olduğunun açıklanması 
üzerine Avusturya Polisi'nin EURO-
POL aracılığıyla kendilerinden bilgi 
ve iş birliği talep ettiği kaydedildi. 
Açıklamada, Bakanlık bünyesindeki 
Uluslararası Polis İş Birliği Birimi'nin 
bu hususta çalışmalarına başladığı 
aktarıldı. Avusturya İçişleri Bakanı 
Karl Nehammer, saldırganın 20 ya-
şında Kuzey Makedonya asıllı bir 

erkek olduğunu açıklamış, terör ör-
gütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suri-
ye'ye gitme girişiminde bulunduğu 
için daha önce tutuklanan teröristin 
geçen aralıkta şartlı olarak serbest bı-
rakıldığını ifade etmişti. Avustur-
ya'da gerçekleşen terör saldırısında 4 
sivil hayatını kaybederken bir saldır-
gan etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda 
çoğu ağır 14 kişi yaralanmıştı. (AA)

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Tür-
kiye-Kuzey Make-

donya İş Konseyi Başkanı Bilal 
Kara, Türkiye ve Kuzey Make-
donya arasındaki ticaret hacmi 
hedefinin 1 milyar dolar oldu-
ğunu belirterek, "Özellikle ino-
vatif, yenilikçi, katma değeri 
yüksek ürünlere yapılacak ya-
tırımlar, eğitim, bilişim, yeni 
teknoloji sahalarında yapılacak 
atılımlar, her iki ülkenin ticaret 
hacmini güçlendirecektir." 
dedi. Bilal Kara, son yıllardaki 
verilere göre, Türkiye Cumhu-
riyeti ile Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti arasındaki ticari 
ilişkilerin olumlu bir şekilde 
seyretmeye devam ettiğini 
söyledi. Kara, Kuzey Make-
donya Devlet İstatistik Ofi-
si'nin 2019 verilerine göre, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin, 
Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti'nin 8'inci en büyük ticaret 
ortağı konumuna yerleştiğini 
ve kalıcı olarak Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti'nin en 
fazla ticaret hacmine sahip ol-
duğu ülkeler sıralamasında en 
ön sıralardaki yerini korudu-
ğunu söyledi.  Kuzey Make-
donya için Türkiye'nin, çok 
önemli bir ticari partner ve ge-
leneksel olarak en önemli pa-

zarlardan biri olduğunu vur-
gulayan Kara, "Bağımsızlığın-
dan bu yana neredeyse tüm 
yıllarda Türkiye ile ticaret 
hacmi sürekli olarak artmakta 
fakat henüz gerçek potansiye-
line ulaşamamıştır." dedi. 
Kuzey Makedonya'nın Tür-
kiye ile dış ticaretinin, Türkiye 
lehine yıldan yıla değişen bir 
ticaret fazlasıyla sonuçlandı-
ğını aktaran Kara, ticaret fazla-

sının geçen yıl 365,5 milyon 
dolar olarak gerçekleşerek en 
yüksek seviyesine ulaştığını 
kaydetti. Kara, Kuzey Make-
donya'nın hala birçok açıdan 
bakir bir pazar niteliği taşıdı-
ğını ifade ederek, "Türk malla-
rının hemen hemen tüm 
sektörlerde rekabet imkanı bu-
lunmaktadır. Türk ihracatının 
artırılması konusunda özel-
likle işlenmiş her türlü gıda ve 

tarım ürünü, taze sebze ve 
meyve, inşaat malzemeleri, 
tekstil ve hazır giyim, makine-
ler, otomotiv ana ve yan sa-
nayi, ilaç, tıbbi malzemeler, 
beyaz eşya, mobilya, kozmetik 
ve kişisel bakım ürünleri, hij-
yenik ürünler, elektronik 
ürünler, klimalar gibi sektör-
lere ağırlık verilmesinin 
olumlu sonuçları olacaktır." 
diye konuştu. (AA)

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara: "Türkiye ve Kuzey Ma-
kedonya arasındaki ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar. Özellikle inovatif, yenilikçi, 
katma değeri yüksek ürünlere yapılacak yatırımlar, eğitim, bilişim, yeni teknoloji sa-
halarında yapılacak atılımlar, her iki ülkenin ticaret hacmini güçlendirecektir" dedi

Türkiye- Makedonya ticaret  
hacminde hedef 1 milyar 

Bilal Kara

Romanya-Türkiye’nin  
DİPLOMATİK TARİHİ
İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romen Kültür Merkezi, 19. 
yüzyılın sonu ile 20. yüzyı-
lın ilk yarısı arasındaki dö-

nemi kapsayan, Romanya-Türkiye 
tarihi ve diplomatik ilişkilerine 
adanmış geniş çaplı yeni bir prog-
ram başlatıyor. 10 Kasım - 23 Ara-
lık 2020 tarihleri arasında, kısa 
konferans sunumlarını içeren ve 
online ortamda düzenlenecek 
proje, ünlü Romen tarihçilerin bi-
limsel katkıları sayesinde gerçekle-
şecek ve aşağıdaki konular ele 
alınacak: 
Costache Negri, Konstantinopo-
lis’teki ilk Romen Diplomatik 
Temsilcisi; Dimitrie Brătianu, Os-
manlı İmparatorluğu'nun Başken-
tinde Gönderilen İlk 
Maslahatgüzarın Biyografisinden 
Kesitler; Nicolae Titulescu ve Tev-
fik Rüştü Aras: Balkanlar'da Barı-
şın Destekçileri; Romanya-Türkiye 
İlişkilerinde Boğazlar Meselesi: 
Anlaşmazlıklardan İşbirliğine; 
Romen Diplomatların Algısında 
Türk Toplumunun Modernleş-
mesi; Sultan II. Abdülhamid’in İra-
desi (Mayıs 1905); Romanya'nın 
Türkiye'deki İlk Büyükelçisi: Va-
sile Stoica (Şubat 1939 - Mart 1940); 
Zor Zamanlarda: Grigore C. Moi-
sil, Ankara Büyükelçisi (1946-
1948); Dışişleri Bakanı Nicolae 
Titulescu'nun Ankara Ziyareti 
(1933); İstanbul'a Kraliyet Ziyaret-
leri: Kral II. Carol ve Mustafa 
Kemal Atatürk; Romanya ile Tür-
kiye Cumhuriyeti Arasında Diplo-
matik İlişkilerin Kurulması; Lozan 

Konferansı Sırasında Romanya-
Türkiye İlişkileri; Romanya'da Ya-
şayan Türk ve Tatarların Osmanlı 
İmparatorluğu/Türkiye Göçü; Ro-
manya’daki Türklerinin Göçüne 
Dair Antlaşma; Osmanlı İmpara-
torluğu’nun Başkentinde Atanan 
Romanya Maslahatgüzarları (1878-
1916); Romanya Dışişleri Bakanı 
Alexandru Marghiloman'ın Kons-
tantinopolis Ziyareti (Ağustos 
1900). 
Tüm temalar, hem uzmanların (ta-
rihçiler, diplomatlar), hem de 
genel kamuoyunun ilgisini çeke-
cek şekilde seçildi. İlgili olanlar, 
Türkçe altyazılı şeklinde hazırla-
mış görsel ve işitsel materyallerini 
çevrimiçi ortamda izleme fırsatı 
bulacak. Program, değerli tarihçile-
rin katkılarıyla gerçekleşecek: İaşi 
„Alexandru İoan Cuza” Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Dumitru Vitcu 
ve Ögr. Üyesi Dr. Bogdan-Adrian 
Ceobanu; Köstence „Ovidius” 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ema-
nuel Plopeanu, Doç. Dr. Daniel 
Citirigă ve Dr. Metin Omer; Bükreş 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alin 
Ciupală; Levant Uygarlığı ve Kül-
türü İleri Araştırma Enstitü-
sü’nden Doç. Dr. Florica Bohîlțea 
Mihuț ve Luiza Elena Niță. Ortak 
tarihsel temaları içeren proje, yıllık 
kültürel etkinlik döngüsünün bir 
parçası olup, Türkiye’deki kültür 
ortamında tanıtılmakta. (AA)

VİYANA ÜSKÜP’TEN  
İŞ BİRLİĞİ TALEP ETTİ

HIRVATİSTAN'IN güne-
yindeki Metkovic şehrinde 
yaşayan Nina Jerkovic 
(17), Türkçe öğrenmek için 
haftada iki kez sınırı geçip, 
Bosna Hersek'teki Mostar 
Yunus Emre Enstitüsü’nün 
(YEE) kurslarına katılıyor. 
Lise 3. sınıf öğrencisi Jer-
kovic, Türk dizileri saye-
sinde ilgi duymaya başla-
dığı Türkçeyi iyice 
öğrenip, üniversite eğiti-
mini İstanbul'da almak is-
tiyor. Haftada iki kez Mos-
tar'a gelen Jerkovic, aynı 
zamanda yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle online olarak 
gerçekleştirilen konuşma 
kulübüne de katılarak 
Türkçesini geliştiriyor. Jer-
kovic, eskiden beri Türkçe 
öğrenmek istediğini, dili 
öğrenmeye Hırvatistan'da 
yayınlanan Türk dizileri 
sayesinde başladığını söy-
ledi. Babasının bir arkada-
şının tavsiyesiyle enstitü-
nün kurslarına 
kaydolduğunu anlatan Jer-
kovic, "Burada olduğum 
için çok mutluyum. Sınırı 
geçip, buraya geliyorum 

ve her gelişimde ayrı bir 
mutluluk yaşıyorum." 
dedi. Jerkovic, birçok kişi-
nin farklı motivasyonlarla 
dil öğrenmek istediğine 
işaret ederek, "Aslında be-
nim en büyük motivasyo-
num Türkçe konuşmayı 
öğrenmek istememdi." ifa-
desini kullandı. Enstitüde 
çalışan öğretmenlerin ken-
dileriyle yakından ilgilen-
diğini ve derslerin ilerleyi-
şinden çok memnun 
olduğunu vurgulayan Jer-
kovic, en yakın zamanda 
bir üst seviyeye geçmek is-
tediğini belirtti. Jerkovic, 
yaşadığı şehirde kendisin-
den başka Türkçe bilen ol-
madığını aktararak, "Ama 
ben Türkçeye o kadar ilgi-

liyim ki, ailemde ve çev-
remdeki herkes sayemde 
Türkçe bir şeyler söyle-
meyi öğrendi." dedi. He-
nüz üniversitede seçeceği 
bölüme karar vermediğini 
ama İstanbul'da üniversite 
okumayı çok istediğini be-
lirten Jerkovic, "Gelecekte 
hangi işle uğraşırsam uğ-
raşayım, Türkçenin bana 
katkısının büyük olacağına 
eminim." değerlendirme-
sinde bulundu. Jerkovic, 
Türk geleneklerine de ilgili 
olduğuna değinerek, "Ay-
rıca Türk çayını ve yemek-
lerini de çok beğeniyorum. 
Umarım, ilk fırsatta İstan-
bul'da birçok yemeği ye-
rinde denerim" diye ko-
nuştu. (AA)

Hırvatistan'ın Metkovic şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Nina Jer-
kovic, Türkçe öğrenmek için haftada iki kez sınırı geçip Bosna 

Hersek'te Mostar Yunus Emre Enstitüsü’nün kurslarına katılıyor

Türkçe sevgisi 
sınır tanımadı

Arama kurtarma ekibine Boşnak böreği ikramı
H.MERKEZİ 
 BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 
İzmir'de meydana gelen depremde, 
Bayraklı ve Bornova'daki arama kur-
tarma ekiplerine üç gün boyunca üç 
yüz kişilik Boşnak böreği, ayran ve su 
ikramını eksik etmeyen İzmir Bosna 
Sancak Derneği, ekip çalışanlarını yal-
nız bırakmadı. İzmir Bosna Sancak 
Dernek Başkanı Abdullah Gül, canla 
başla, gece gündüz, uykusuz ve din-

lenmeden çalışan arama ve kurtarma 
ekiplerinin hep yanında olduklarını, 
destek verdiklerini ve yalnız bırakma-
dıklarını söyledi. Başkan Gül,  “Önce-
likle hayatlarını kaybeden 114 
vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, 
kederli ailelerine sabırlar vermesini di-
liyorum. Tedavi gören hemşerilerimize 
de acil şifalar diliyorum. Umuyorum 
ve diliyorum ki, İzmir bu büyüklükte 
bir depremi bir daha yaşamasın ve hiç-
bir can kaybımız olmasın” dedi.
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PRİŞTİNE-LAHEY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi, La-
hey'deki Kosova Özel 

Savcılığı’nın hazırladığı savaş 
suçları iddianamesinin mah-
keme tarafından kabul edilmesi 
üzerine görevinden istifa ettiğini 
duyurdu. Başkent Priştine’de 
düzenlediği basın toplantısında 
görevinden istifa ettiğini açıkla-
yan Thaçi, Kosova halkına sakin 
olmaları çağrısında bulundu. 
Kosova Özel Mahkemesi’nde 
görevli yargıcın, hakkındaki id-
dianamenin kabul edildiğini az 
önce kendisine bildirdiğini akta-
ran Thaçi, "Şahsım ve ailem 
adına, özgürlük, bağımsızlık ve 
devlet kurma yolundaki 30 yıl-
lık çabalarımızda bana inanıp 
beni destekleyen sizler adına 
çok zor bir an" dedi. Kosova va-
tandaşlarını umutlarını yitirme-
meye ve ülkenin son 30 yılda 
elde ettiği özgürlük, bağımsızlık 
ve devlet kurma hakkında dü-
şünmeye çağıran Thaçi, kendisi 
ve silah arkadaşlarına yönelik 
bu iddianameyi "Kosova'nın öz-
gürlüğü ve inşası için ödenmesi 
gereken küçük bir bedel" olarak 
nitelendirdi. Thaçi, Kosova hal-

kının özgür iradesiyle devletin 
farklı kademelerinde aldığı so-
rumluluklardan gurur duydu-
ğunu vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Kosova Cumhurbaşkanlığı ma-
kamının bütünlüğünü, Kosova 
devletinin bütünlüğünü, Ko-
sova halkının bütünlüğünü ve 
onurunu korumak, aynı za-
manda da uluslararası toplumla 
ortaklığımıza saygı duyarak Ko-
sova Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı görevinden istifa ediyo-
rum." 
 

THAÇİ GÖZALTINA 
ALINDI 

 
Hollanda'nın Lahey kentindeki 
Kosova Özel Savcılığı, eski Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim 
Thaçi'nin görevinden istifa et-
mesinin ardından Lahey'e getiri-
lerek gözaltına alındığını açık-
ladı. Kosova Özel Savcılığı’ndan 
yapılan açıklamada, aralarında 
istifa eden Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi'nin de bu-
lunduğu eski Meclis Başkanı 
Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusu-
nun (UÇK) eski komutanların-
dan Recep Selimi ve eski Ko-
sova Meclis Başkanı ve Kosova 
UÇK eski sözcüsü Yakup Kras-

niçi gibi üst düzey yetkililerin 
Lahey’deki tutukevine yerleşti-
rildikleri belirtildi.  Thaçi, La-
hey'deki Kosova Özel Savcılığı-
nın hazırladığı savaş suçları 
iddianamesinin mahkeme tara-
fından kabul edilmesi üzerine 
görevinden istifa ettiğini duyur-
muştu. Krasniçi, Kosova Özel 
Savcılığı, AB Kosova Misyonu 
(EULEX) ve Kosova Polisi iş bir-
liğinde düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınmıştı. Öte 
yandan, Lahey'deki Kosova 
Özel Savcılığı UÇK'nin eski ko-
mutanlarından Recep Selimi 
hakkında da iddianame hazır-
landığını açıklamıştı. Lahey'deki 
özel savcılık, Thaçi ve eski Mec-
lis Başkanı Veseli hakkında Ko-
sova'daki savaşta (1998-1999) 
"insanlığa karşı suç" ve "savaş 
suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 
Haziran'da iddianame hazırla-
mış ve yetkili özel mahkemeye 
sunmuştu. İddianamede adı ge-
çen kişilerin, 100 kişinin ölü-
münden sorumlu oldukları öne 
sürülürken şüphelilerin cinayet, 
sürgün ve işkence gibi savaş 
suçlarıyla da itham edildikleri 
bildirilmişti. Bu arada, eski Ko-
sova Meclis Başkanı ve Kosova 
Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) 
eski sözcüsü Yakup Krasniçi, 

Kosova Özel Savcılığı, AB Ko-
sova Misyonu (EULEX) ve Ko-
sova Polisi iş birliğinde düzenle-
nen operasyonda gözaltına 
alınmıştı.  

 
UÇK’NIN ESKİ  

İSİMLERİ 
 
Öte yandan, Lahey'deki Kosova 
Özel Savcılığı UÇK'nin eski ko-
mutanlarından Recep Selimi 
hakkında da iddianame hazır-
landığını açıklamıştı. Lahey'deki 
özel savcılık, Thaçi ve eski Mec-
lis Başkanı Kadri Veseli hak-
kında Kosova'daki savaşta 
(1998-1999) "insanlığa karşı suç" 
ve "savaş suçu" işledikleri gerek-
çesiyle 24 Haziran'da iddianame 
hazırlamış ve yetkili özel mah-
kemeye sunmuştu. İddiana-
mede adı geçen kişilerin, 100 ki-
şinin ölümünden sorumlu 
oldukları öne sürülürken, şüp-
helilerin cinayet, sürgün ve iş-
kence gibi savaş suçlarıyla da it-
ham edildikleri bildirilmişti. 
 

ÖZEL SAVCILIK 
 
Kosova Özel Odaları ve Özel 
Savcılığı olarak da anılan 
özel mahkeme ve bünyesin-
deki özel savcılık, 2011'de 

kuruldu.1998-2000 yıllarında 
bölgede işlendiği öne sürülen 
savaş suçlarını araştırmak ve 
yargılamak amacıyla oluştu-
rulan bu yargı organı, ulus-
lararası hakim ve savcılar-
dan oluşuyor. Hollanda'nın 
Lahey kentindeki özel sav-
cılık, 2019'un başından beri 
onlarca eski Kosova Kurtu-
luş Ordusu (UÇK) mensu-
bunu ifade vermek üzere 
davet etmişti. Mahkeme, 
2019'da "şüpheli" sıfatıyla 
ifade vermeye Kosova'nın 
eski başbakanlarından Ra-
mush Haradinaj'ı da çağırmış, 
Haradinaj bunun ardından 
görevinden istifa 
etmişti.(AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eski Kosova Meclis Başkanı 
ve eski Kosova Kurtuluş 
Ordusu (UÇK) Sözcüsü 

Yakup Krasniçi, evine düzenle-
nen baskınla gözaltına alındı. 
Merkezi Hollanda'nın Lahey 
kentinde bulunan Kosova Özel 
Savcılığı’ndan yapılan açıkla-
mada, başkent Priştine'de, ara-
larında Krasniçi'nin evinin de 
bulunduğu farklı yerlere baskın 
düzenlendiği belirtildi. Açıkla-
mada, operasyonların  Kosova 
Özel Savcılığı, AB Kosova Mis-
yonu (EULEX) ve Kosova Polisi 
iş birliğinde gerçekleştirildiği 
ifade edildi. Gözaltına alınan 
Krasniçi'nin evinde 8 saatten 
fazla süren arama da yapıldı. 
Eski Meclis Başkanı Yakup 
Krasniçi'nin Priştine'deki evinin 
haricinde doğum yeri olan Glo-

gofça'ya bağlı Negrovc köyün-
deki ailesinin evine de baskın 
düzenlendi. 
 

UÇK SÖZCÜSÜYDÜ 
 
Krasniçi'nin avukatı Valon Ha-
sani, baskın sonrası yaptığı 
açıklamada, müvekkilinin Özel 
Savcılığı’n çıkardığı karara bi-
naen gözaltına alındığını ifade 
ederek, Yakup Krasniçi'nin La-
hey'e gitmek üzere yola çıktı-
ğını söyledi. Baskın ve gözaltı 
kararının kendilerine bildiril-

mediğini kaydeden Hasani, 
Krasniçi'nin belirtilmeyen 
ancak Özel Savcılığı’n yetkisi 
kapsamına giren suçlardan 
"şüpheli" sıfatında bulundu-
ğunu dile getirdi. Kosova'daki 
savaş sırasında UÇK'nin sözcü-
lük görevini sürdüren Yakup 
Krasniçi, savaş sonrasında  Ko-
sova Demokratik Partisi’nin 
(PDK) üyesi olarak Kosova 
Meclis Başkanlığı’na seçildi. 
Krasniçi, Ulusal Sosyal Demo-
krat Girişim Konseyi’nin de 
başkanlığını yürütüyor. (AA)

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi'nin gör-
evinden istifa etmesinin 

ardından yasalara göre Meclis 
Başkanı Vjosa Osmani Cumhur-
başkanlığı görevine vekalet ede-
cek. Kosova Cumhurbaşkanlı-
ğından yapılan yazılı 
açıklamada, görev devir-teslim 
töreninin Osmani ile Cumhur-
başkanlığı yetkililerinin katılı-
mıyla yapıldığı bildirildi. Os-
mani, yayınladığı video 
mesajda, Kosova'nın istikrarı ve 
kurumlarının demokratik işle-
yişi konusunda halka garanti 
verdiğini belirterek, "Ülkemiz 

zor günlerden geçiyor. Kosova 
halkı birlik içinde olduğunu ve 
ortak projemiz Kosova Cumhu-
riyeti'ne güven duyduğunu 
göstermelidir." mesajı verdi. 
Kosova'nın tarih boyunca bir-
çok kez sınavdan geçtiğini söy-
leyen Osmani, mağdurun ve 
saldırganın eşitlenme-
mesi gerektiğini, bu 
noktada Arnavutların 
mağdur, Sırbistan'ın 
ise saldırgan oldu-
ğunu vurguladı. Os-
mani, Sırbistan'ın Ko-
sova'da 13 binden 
fazla insanı öldürdü-
ğünü ve bunların 
1133'ünün çocuk ol-

duğunu belirterek, bölgede sür-
dürülebilir bir istikrar için mağ-
dur ile saldırganın asla eşitlen-
memesi gerektiğini tekrarladı. 
Bu arada, Kosova yasalarına 
göre Cumhurbaşkanlığına ve-
kalet görevi en fazla 6 ay süre-
cek. (AA)

ESKİ MECLİS BAŞKANI  
KRASNİÇİ GÖZALTINDA  

Kosova Meclis Başkanı Viosa Osmani  
Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı’nın hazırladığı savaş suçları 
iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu

BİRİLERİ  
KOSOVA’DA 
DÜĞMEYE 
BASTI…

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

AVRUPA’NIN	EN	
GENÇ	ÜLKESİ		KOSOVA’DA	ŞOK	
HABERLER		
ART	ARDINA		
GELMEYE		
BAŞLADI

KOSOVA’DA 
NELER OLUYOR? 

Hollanda'nın Lahey kentin-
deki Kosova Özel Savcılığı, 
eski Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi'nin gör-
evinden istifa etmesinin ar-
dından Lahey'e getirilerek 
gözaltına alındığını açıkladı
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'ta yeni eği-
tim-öğretim yılının ilk 
gününde, yeni tip ko-

rona virüs nedeniyle alınan 
online eğitim kararı protesto 
edildi. Başkent Tiran'daki 
Eğitim, Spor ve Gençlik Ba-
kanlığı önünde toplanan üni-
versite öğrencileri, online 
eğitim kararına tepki göstere-
rek, yeniden sınıflara dön-
meyi talep etti. Üzerinde 
"Online eğitimi reddediyo-
ruz" ve "Cehalet, korona vi-
rüsten daha fazla öldürür" 
yazılı dövizler taşıyan öğren-
cilere, bazı eğitimciler de des-
tek verdi. Öğrenciler, 

herkesin teknolojik ekipmanı 
edinme imkanı olmadığına 
dikkati çekerek, online eği-
timde gerekli bilgileri sağla-
yamadıklarını ve en azından 
seminerlerin sınıflarda ger-
çekleşmesi gerektiğini dile ge-
tirdi. Salgın önlemleri 

kapsamında toplanmaların 
yasak olduğunu ve gösterici-
lerden dağılmasını isteyen 
emniyet güçleri ile öğrenciler 
arasında küçük çapta arbede 
de yaşandı. Öte yandan Ti-
ran'daki Askeri Bilimler Fa-
kültesi’nin açılışında konuşan 

Eğitim, Spor ve Gençlik Ba-
kanı Evi Kuşi, Uzmanlar Ko-
misyonu’nun bu yöndeki 
kararının kolay olmadığını 
belirterek, bunun virüsün 
daha fazla yayılmasını önle-
mek için salgının dinamikleri 
tarafından "empoze edildi-
ğini" savundu. Öğrenci ve 
akademisyenlerden sabırlı ol-
malarını isteyen Kuşi, yeni 
akademik yılın iyi bir şekilde 
başlaması ve devam edebil-
mesi için tüm önlemlerin alın-
dığını sözlerine ekledi. 
Arnavutluk'taki Uzmanlar 
Komisyonu’nun kararına göre 
eğitim en az bir ay boyunca 
öğrencilerin fiziksel katılımı 
olmadan devam edecek ve 
salgının seyrine göre ek ka-
rarlar alınacak. (AA)

Arnavutluk'ta yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde, yeni tip 
korona virüs nedeniyle alınan online eğitim kararı protesto edildi

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş 
insanlık bile... 
Âdem aldatmaksa maksat, aldanan 
yok, nafile! 
Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep 
makberdedir; 
Müslümanlık, bilmem amma, galiba 
göklerdedir 
 
Mehmet Akif Ersoy 
 
**************************** 
 
Pazar günü, gece saat 02.30 civar-
ları… 

Kızım Zeynep telaşla çalışma 
odama geldi ve sosyal Med-
ya’daki bir yazıyı gösterdi. 

Yazı,  İzmir Bayraklı ’da yaşanan 
depremde evlerinden apar topar çıkan 
bir bayan kardeşimizin yardım çağrı-
sıydı. Deprem sonrası korku ve telaşla 
7.kattaki evlerinden kaçarken kedile-
rini bulamıyorlar, kedi binada kalıyor. 
Binaya giriş izni olmadığı için geri 
dönemiyorlar. Kedi 3 veya 4 gündür 
binada aç ve susuz kapalı bir şekilde 
duruyor. Kedinin sahibi olan kızın 
feryadı, ne olur kurtarın kedimi şek-
linde. Ben abartı vardır diye önce 
inanmadım. Kızım Zeynep ısrar 
edince saat geç olmasına rağmen ke-
dinin sahibini aradık. Telefondaki kız-
cağız hüngür hüngür ağlıyordu. 
Bizden ısrarla kedimi kurtarın diye 
adeta yalvarıyordu. Tamam dedik, 
merak etme yarın sabahtan itibaren 
inşallah gerekeni yapacağız. 
 
Sabah olunca yoğun bir telefon trafi-
ğine girdik. Vali özel kalem müdürü, 
Bayraklı kaymakamı, itfaiye müdürü, 
AFAD müdürü ve vali yardımcısı ve 
bazı siyasiler… 
Belki sizlerden birileri şöyle düşüne-
bilir. Yahu milletvekilliği yapmış bir 
kişi, depremde insanlar varken kedi 
için bu kadar sayıda önemli zat-ı niye 
arıyor? Nitekim arayıp yardım istedi-
ğim bu zat-ı muhteremlerden bazıları 
da bana yarım ağız bunu ima ettiler. 
Bu arada bazı zat-ı muhteremler o 
anda telefonumuzu açmadılar. İsim-
leri bende gizli. Sağlık olsun.  
(Yaptıklarımız için bizi küçümseyen 
veya eleştiren birileri olabilir onlar 
için yazımızın en sonunda eklediğim 
bir dipnot var. Burada Peygamber 
efendimiz (SAV)’in kediler için yap-
tıklarını ve söylediklerini okumanızı 
tavsiye ederim*)  
Bu arada Allah var,  itfaiye müdürü 
arkadaşımız Allah razı olsun derhal it-
faiye aracını ilgili binanın önüne 
çekti. Hazırız, ancak polis izin vermi-
yor, çıkamıyoruz, dedi. 
Kedinin sahibi kızcağızın annesi de 
orada. Feryat figan polislere dert ya-
nıyor, apartmanda bir can var, kurta-
ralım diyor.  
Ben de o sırada ilgili vali yardımcısını 
arayıp izin için rica ediyorum. Bakın 
diyorum sayın valim, haklısınız bina 
tehlikeli ama binaya girilmeyecek, it-
faiye merdiven uzatacak, kedi cama 
çıkarsa alıp kurtaracağız, yok çık-
mazsa yapacak bir şey yok olayı ka-
patırız diyorum ama vali yardımcısı 
bir türlü izin vermiyor.  
 
Baktım netice alamıyorum, Kadını 
aradım; kendisine maalesef olmuyor, 
izin vermiyorlar dedim. Kadıncağız 
neredeyse ağlayacak. Lütfen diyor, 
sesi kesilmiş belli ki etrafa çok hay-
kırmış. Ne olur başkanım izin alın, 
ben çıkayım, oradaki bir can, lütfen 
kurtaralım diyor, adeta yalvarıyor. 
 
 Bu ısrarlara dayanamadım, ne olursa 
olsun deyip tekrar vali yardımcısını 
aradım. Bakın dedim sayın valim, bir-
kaç gün önce TRT’de Abdülhamid’in 
dizisini seyrediyorum. Orada biri Ab-
dülhamid Hana gelip falanca yerde 
birisi hayvanlara eziyet ediyor, onları 
kurtarın deyince, koskoca Osmanlı 
sultanı cennetmekân Abdülhamid 
Han kalkıp bizzat oraya gidiyor ve 
hayvanları kurtarıyor, eziyet eden ki-
şiyi de cezalandırıyor… Bunları dev-
letin televizyonunda gösteriyoruz. 
Bunlar kurgu mu yalan mı? Yalansa 
bir şey yapmayın ama eğer doğruysa 
Allah rızası için izin verin deyince da-
yanamadı ve tamama tamam alın, 
dedi.  
Sevinçle kedi sahibini aradım. O da 
çok sevindi. Ancak polisler hala dire-
niyordu. İzin vermiyorlardı. Söyle on-
lara milletvekili telefonda, vali 
yardımcısı izin verdi, gereğini yapsın-
lar diyorum. Kabul etmiyorlar. Ora-
daki polislerden birini telefona 
istedim, gelmediler. Ardından AFAD 
müdürünü de devreye koyunca polis-
lerin inadını kırdık.  
Kadın itfaiyeci arkadaşla birlikte it-
faiye aracının merdivenlerine binip, 
taaa  7.kata çıkmışlar. Evin camını 
kırıp kediyi çağırmışlar ama kedi gel-
memiş. Bu sefer kadın içeriye kedinin 
mamasını atıyor. Sonra merdivenden 
iniyorlar. Bu arada itfaiye merdiveni 
ile 7.kata çıkmak o kadar da kolay 
değil belirtmek isterim. Kadının ke-
diye olan sevgisini burada görüyoruz.  
 
Ardından kadın beni aradı. Durumu 

anlattı. Üzüntülü ve bitkindi. Sanırım, 
dedi kedim melek olmuş, ölmüş. Gel-
medi. Ama olsun sizin sayenizde son 
bir kere denedik. Olmadı. Keşke daha 
önce gidebilseydik belki kurtarırdık. 
Allah sizden razı olsun. En azından 
içeriye mamasını attık. Kim bilir eğer 
yaşıyorsa yer kurtulur. Sonra başladı 
ağlamaya. Başkanım dedi bana hitap 
ederek, 3 gündür buradaki görevlilere 
yalvarıyorum. Kimse bizi dinlemiyor. 
İçeride Allahlın (CC)  yarattığı bir can 
var, onu nasıl ölüme terk edersiniz di-
yorum. Burada bir insan olsa onu da 
bırakabilir miydiniz diye soruyoruz? 
Kimse dinlemiyor. 
Kadın anlatmaya devam ediyor: Dün 
Cumhurbaşkanı yardımcısı bura-
daydı.  Gittim kendisine rica ettim. 
Sağ olsun o da yanındaki vali yardım-
cısına gereğini yapın dedi. Vali yar-
dımcısı da o anda tamam dedi ama 
olay öyle kaldı. Yalvardım, ağladım, 
haykırdım ama polisler dinlemediler. 
İnanır mısınız bir an insanlardan ve 
insanlıktan umudumu kestim. Sonra 
siz çıktınız ve  bizi dinlediniz ya, 
Allah razı olsun. Kedim belki öldü 
ama olsun son bir kez elimizden ge-
leni yaptık, ne yapalım kaderi buy-
muş, dedi.  
Kadın umudunu kaybetmişti. Ben ka-
dınla konuşurken baktım bizim kız 
Zeynep eline Yasin kitabını almış, 
okuyor. Bu kadın, kızı ve kedisi için 
dua ediyor. Bunu görünce kadına 
dedim ki, üzülme, kızım şu anda kar-
şımda sizin için Yasin okuyor. Kadın 
ağlamaya başladı. Çok sevindi. Ben 
de kızınız için dua edeceğim dedi. Te-
lefonu kapattı. 
Ben kızıma döndüm, ne yapıyorsun 
dedim. Güldü ve Baba dedi ilk kez 
Yasin (Türkçesini)  okudum, zor de-
ğilmiş.  
Aradan 2-3 saat geçmişti. Telefonum 
tekrar çaldı. Arayan kedinin sahibi ka-
dındı. Açtım, karşımda mutluluktan 
haykıran bir kadın sesi. Ayy Başka-
nım, kedim yaşıyor, kedim yaşıyor. 
Pencereye çıkmış, ona attığımız ma-
mayı yemiş.  Kızınıza söyleyin, dua-
ları kabul oldu. Allah ondan razı 
olsun. Yanınıza gelip Zeynep’i gör-
mek istiyoruz. Ben de buyurun 
dedim, bekleriz.  
Evet, Allah’tan (CC) ve insanlıktan 
asla umudunuzu kesmeyin. Birileri 
yanlış yapabilir. Allah onları da ıslah 
etsin ama iyi insanlar her zaman var 
ama daha önemlisi Allah var Allah 
(CC) !!! 
 
Sonra kızım Zeynep’e döndüm, 
müjde kedi kurtulmuş, sana gelecek-
ler, hadi artık onlarla bir selfi çeker-
sin, deyince gülmeye başladık. 
Kedinin sahibi ertesi gün bizi tekrar 
aradı ve başka bir müjde dedi, kedimi 
kurtardık. Şu anda yanımızda, sizlere 
fotoğraflarını gönderiyoruz.  
 
**************************** 
 
* Kedi beslemek sünnettir. Ancak bir 
kedi vardır ki, tüm İslam âlemindeki 
kedilerin kaderini değiştirmiştir. Belki 
de değiştirmesi görevi ona yüklen-
miştir. O’nun adı Muezza’dır. Çünkü 
o, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(SAV)  kedisidir. Muezza, birden 
fazla kedisi olduğuna inanılan Pey-
gamberimizin en sevdiği, bazı kay-
naklarda karamel rengi bazılarında da 
siyah beyaz olduğu söylenen Habeş 
kedisidir. 
 
 Hz. Muhammed (SAV) , Uhud sefe-
rinde, ordunun önüne yavrularını em-
ziren bir kedi çıkınca, kedinin başına 
ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca 
bir orduyu o kedinin etrafından dolaş-
tırmış. Ve seferden döndüğünde o nö-
betçiden kediyi istemiş ve 
sahiplenerek adını Muezza koymuş. 
Ağzının içinde üst damağında lekeleri 
varmış. Bu sık rastlanmayan dama-
ğında leke olan kedilerin Muezza’nın 
soyundan geldiği kabul edilir. 
Hz. Muhammed (SAV) , kedisi Mu-
ezza’yı o kadar çok severmiş ki, Mu-
ezza bir gün sedirde oturan Hz. 
Muhammed’in (SAV) giysisinin 
ucunda uyuya kalmış. Her kedi dostu 
gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan 
Hz. Muhammed (SAV) , Muezza’yı 
uyandırmaktansa giysisinin ucunu 
usulca keserek kalkmayı tercih etmiş. 
Hz. Muhammed (SAV) , kedisi Mü-
ezza içtikten sonra kapta kalan su ile 
abdest alacakken Sahabe-i Kiram Ebu 
Nuaym “Ya Resul o sudan kedi içti” 
deyince, Resulullah “Onlar en temiz 
ağıza sahiptirler” buyurmuş ve abdest 
almıştır. 
 
( Hz. Aişe) 
*Sahabeler içinde en fazla (5374 
adet) hadis rivayet eden Abdurrahman 
bin Sahr ed-Devsî‘ye (RA) kedilere 
düşkünlüğü sebebiyle Peygamberimiz 
(kedicik babası anlamına gelen) Ebû 
Hureyre (RA)  lakâbını vermişti. 
Evliyâ Çelebi, Ebû Hureyre (RA)  
için der ki: “Sağlığında binlerce ke-
disi vardı. Kabri (aslında makamı) 
Mısır’da Giza şehrinde olan bu saha-
benin mezarının (makamının) etra-
fında da nice yüz bin kedi vardır”

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

İZMİR MEKTUBU
ALLAH’TAN (CC)  
VE İNSANLIKTAN  

UMUDUNUZU KESMEYİN

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT
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YUNANİSTAN’DA İLK 
CAMİ İBADETE AÇILDI
ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın başkenti 
Atina'nın ilk camisi, 14 
yıllık plan ve inşa süreci-

nin ardından yeni tip korona 
virüs tedbirleriyle ibadete 
açıldı. Yunanistan Eğitim ve 
Din İşleri Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, "Atina Camisi, 
2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete 
açılmıştır ve dini alanlar için 
öngörülen önlemler çerçeve-
sinde mesafe ve sağlık tedbir-
leri uygulanmaktadır." ifadesi 
kullanıldı. Bundan böyle beş 
vakit namaz kılınacağı ifade 
edilen camide, güvenlik, te-
mizlik, koruma ve diğer hiz-
metler için tüm gerekli 
düzenlemelerin sona erdiği 
duyuruldu. Kovid-19 nede-
niyle resmi açılışının başka bir 
tarihte yapılacağı belirtilen ca-
minin, vakit namazlarında ce-
maatin salgın koşullarından 
dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı 
dile getirildi. Caminin ilk 
imamı 49 yaşındaki Fas kö-
kenli Yunan vatandaşı Mu-
hammed Zaki oldu. 
Yunanistan Din İşlerinden So-

rumlu Genel Sekreteri Yorgo 
Kalaitzis, yaptığı açıklamada, 
"2006 yılından bu yana birbi-
rini izleyen hükümetlerin uzun 
çabaları tamamlandı. Yunanis-
tan, ülke içinde ve dışında de-
mokrasi ve din özgürlüğü 
konusunda net bir mesaj veri-
yor." değerlendirmesinde bu-
lundu. 
 

MİNARESİZ 
 
Votanikos semtinde Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 
atıl bir yerleşkede tamamlanan 
inşaat, Ağustos 2016'da Yuna-
nistan Parlamentosu tarafın-
dan alınan kararın ardından 
dörtlü bir konsorsiyum tarafın-
dan üstlenilmişti. Yaklaşık 850 
metrekare büyüklüğünde, 350 
kişi kapasiteli caminin mina-
resi bulunmuyor. Caminin 
avlu bölgesinde bir çocuk 
parkı ve fıskiye de yer alıyor. 
887 bin avro bütçeyle inşa edi-
len Atina Camisi’nin, yapı-

mına ilk olarak 2006'da karar 
verilmiş ancak bürokratik sü-
reçlerin uzaması, hukuki en-
gellemeler ve aşırı sağ kesimin 
tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın 
süre inşasına başlanamamıştı. 
Caminin yönetimi, Eğitim ve 
Maliye bakanlıklarından iki 
devlet görevlisi, iki belediye 
çalışanı, bir yüksek mahkeme 
hakiminin yanı sıra Müslüman 
cemaatlerden iki temsilcinin 
bulunduğu 7 üyeli bir kurula 
devredilecek. (AA)

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Denizi’nde meydana 
gelen 6,6 büyüklüğündeki 
depremin ardından Slo-

venya, Karadağ ve Kuzey Make-
donya'nın üst düzey temsilcileri 
Türkiye’ye taziye ve dayanışma 
mesajı gönderdi. Slovenya Cum-
hurbaşkanı Borut Pahor, Türkiye 
ve Yunanistan'ı etkileyen dep-
remde iki ülke halkıyla daya-
nışma içinde olduğunu ve 
hayatını kaybedenlerin ailelerine 
taziyelerini sunduğunu belirtti. 
Karadağ Başbakanı Dusko Mar-
kovic, Ege Denizi’nde meydana 
gelen deprem nedeniyle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile Yunanistan Başbakanı 
Kiriakos Mitsotakis’e taziye me-

sajı gönderdi. Depremde haya-
tını kaybedenlerin ailelerine baş-
sağlığı, yaralılara acil şifalar 
dileyen Markovic, “Can kaybı 
her ülke için telafi edilemez bir 
kayıptır. Karadağ, dostlarının 
yanındadır.” ifadelerini kullandı. 
Kuzey Makedonya Başbakanı 
Zoran Zaev, resmi Twitter hesa-
bından Türkçe olarak, "İzmir'de 
yaşanan büyük depremin ardın-
dan gelen görüntüler rahatsız 
edici" mesajını paylaştı. Zaev, 
"Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti vatandaşları ve Hükümeti 
adına depremde yaralananlara 
acil şifalar, hayatını kaybedenle-
rin yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum. Hızlı bir şekilde 
toparlanacağını ümit ediyorum" 
dedi. Kuzey Makedonya Meclis 

Başkanı Talat Caferi de resmi Fa-
cebook hesabından yaptığı pay-
laşımda, İzmir'i etkileyen şiddetli 
depremin ardından Türkiye hal-
kına başsağlığı dilediğini belirtti. 
Depremde hayatını kaybedenle-
rin yakınları için samimiyetle 
üzüntü duyduklarını dile getiren 
Caferi, "Yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Dualarımız sizinle" ifa-

delerini kullandı. Kuzey Make-
donya Dışişleri Bakanı Buyar Os-
mani ise resmi Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
"Ege'deki depremin ardından 
Türkiye'de yaşanan trajik olayı 
yakından ve üzüntüyle takip 
ediyoruz. Dualarımız sevdikle-
rini kaybeden ve etkilenenlerle 
birliktedir" dedi.(AA)
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Damla sakızı üretimi 
nedeniyle Osmanlı 
Devleti’nin Sakız 

Adası ismiyle andığı bu şirin 
ada, üreticinin bizzat yöneti-
minde bulunduğu sakız koo-
peratifiyle dünya pazarında 
damla sakızı fiyatını belirli-
yor ve yönlendiriyor. 
Sakız Adası Sakız Müzesi 
(The Chios Mastic Museum), 
adanın güneyinde Mastiho-
horia adıyla tanınan orta çağ-
dan kalma damla sakızı 
bölgesine kurulu. Bu bölge 
dünya ticari damla sakız üre-
timinin tamamının karşılan-
dığı bölge aynı zamanda. 
Sakız Müzesi’nin kurulma 
amacı sakız üretimi ve imala-
tının tarihçesini belgelemek 
ve Sakız Adası’nın kültürel 
mirasına olan katkısını sergi-
lemek. Geleneksel damla sa-
kızı üretimi 2014 yılında 
UNESCO tarafından İnsanlı-
ğın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi’ne ek-
lendi. 
Sakız Müzesi’nin sürekli ser-
gisi Piraeus Bank Group Kül-
tür Vakfı tarafından 
hazırlandı. Kapsamlı bir 
araştırmayla, yerel halkın ve 
alanda uzman isimlerin katı-
lımıyla oluşturulan sürekli 
sergide ziyaretçiler 
damla sakızı 
üretiminin 
geleneksel 
uzmanlı-
ğını keş-
fediyor, 
damla 
sakızının 
adanın 
güneyin-
deki tarımsal 
alanları ve yer-
leşimleri nasıl şe-
killendirerek etkilediğini 
gözlemliyor, Yunanistan eko-
nomi ve üretim tarihinin 

önemli bir parçası olan 
damla sakızına yakından ba-
karak, üretim süreçlerini gö-
rebiliyor.  
Müze ziyaretinin son bölü-
münde ise açık hava ziyareti 
var. Ziyaretçiler sakız ağaçla-

rının yer aldığı bah-
çede mevsim 

koşullarına 
göre gözlem 

yapma 
şansı bu-
luyor. 
Müzenin 
iç tasarı-

mında in-
teraktif 

ögelerden 
destek alınmış. 

Ses, görüntü ve 3 
boyutlu objelerle destekle-
nen müzeyi her seferinde ge-
zerken ayrı ayrı keyif aldım. 

Geleneksel, sıkıcı müze anla-
yışından uzak oluşu çok hoş. 
Piraeus Bank Group Kültür 
Vakfı’nın inşa ettiği Sakız 
Müzesi, Sakız Adası Mastiha 
Üreticileri Birliği’nin tahsis 
ettiği arsada kurulu. Av-
rupa‘nın en başarılı ihtisas 
müzeleri arasında gösterilen 
Sakız Müzesi, Sakız Adası se-
yahatinde güney ada turu sı-
rasında rotanıza 
ekleyeceğiniz noktalardan 
biri olmalı. 
 
SAKIZ MÜZESİ ZİYA-

RET SAATLERİ 
 
Sakız Adası, Sakız Müzesi 1 
Mart-15 Ekim döneminde 
her gün (salı hariç) 10.00-
18.00 saatleri arasında, 16 
Ekim-28 Şubat döneminde 
her gün (salı hariç)10.00-
17.00 saatleri arasında ziyaret 
ediliyor. 
Sakız Müzesi, 1 Ocak, Pas-
kalya öncesi cuma 12.00’ye 
kadar, Paskalya günü, 1 
Mayıs, 22 Temmuz (yöresel 
yortu, Azize Markela günü), 
15 Ağustos, 25 ve 26 Aralık 
günlerinde ziyarete kapalı. 
Sakız Müzesi giriş ücreti 
Sakız müzesi giriş ücreti ye-
tişkinler için 3 euro, indirimli 
bilet 1.5 euro. 65 yaş üstü, 18 
yaş altı, engelliler ve basın 
mensuplarının müzeye girişi 
ücretsiz. 18 Mayıs Uluslar-
arası Müzecilik Günü, 5 Ha-
ziran Dünya Çevre Günü ile 
Eylül ayının son haftasındaki 
Avrupa Mirası Günleri’nde 
müze girişleri ücretsiz. Mü-
zede amatör olarak fotoğraf 
ve video çekimi yapılabili-
yor, profesyonel çekimler 
için Piraeus Bank Group Kül-

tür Vakfı’ndan izin almak ge-
rekiyor. 
Sakız Adası Sakız Müzesi 
(The Chios Mastic Museum) 
Adres: Pyrgi, Rachi site (Te-
peki) 82102 Chios, Greece 
Tel: +30 22710 72212 Web: 
www.piop.gr 
Sakız adası müzeleri 
arasında en çok zi-
yaretçi ağırla-
yan 
müzelerden 
biri olan 
Sakız Mü-
zesi, 
Pirgi, 
Mesta, 
Olimpi 
gibi orta 
çağ köyleri-
nin de içeri-
sinde yer aldığı 

adanın güney turları rota-
sında. Ada merkezine 25 km 
uzaklıkta bulunan müzeye 
30 dakikalık bir araç yolcu-
luğu ile ulaşılıyor. 
 
www.egetelgraf.com sitesin-
den alınmıştır…

Damla sakız üretiminin 
başkenti: Sakız Adası

Doç. Dr. Emin SERİN

DÜŞÜNMEK 
YETMEZ

Çevremizdeki gelişmelere tepkisiz 
kalmamız imkânsız, gözlemliyoruz, 
değerlendirmeler yapıyoruz, düşünceler 

üretiyoruz. Zira her sağlıklı ve sorumlu bireyin 
yapması gereken de budur. Geçenlerde bir 
değerlendirme toplantısının sonuna doğru, 
katılımcı arkadaşlarımdan biri “senin çok eleştirel 
bir yapın var, herşeyi eleştiriyorsun” anlamında 
bir cümle kurdu. Her ne kadar arkadaşım bana ilti-
fat mı hakaret mi etti bilemesem de, bu eleştirisine 
önce teşekkür ettim ama insanlar arasında 
“eleştiri” kelimesine yanlış olarak yüklenen olum-
suz anlamları düşünmeden de edemedim. 
  
Sadece içinde bulunduğu yüzyılı değil günümüze 
kadar tüm zamanları etkilemiş yaklaşımıyla 
Sokrates, “Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya 
değer değildir.” önermesi ile düşünce modelleri 
üzerindeki tartışmayı başlatmış. Bu konuda yerli 
ve yabancı çok çeşitli kaynakları inceleme 
fırsatımız oldu, kıymetli Semih Şahinel hocamın 
“eleştirel düşünce” ile ilgili şu yaklaşımı hep yol 
gösterici olmuştur: “Düşünmek yeterli değildir, bir 
şeyi eleştirel düşünmek gerekir:” 
  

‘ZİNDANDAN NOTLAR’ 
 
Özgürlük mücadelesiyle, yenilikçi düşünme yön-
temleri ve krizi yönetme iradesiyle tanıdığımız, 
Bosna Hersek’in kurucu lideri Alija Izzetbegovic, 
kaleme aldığı “Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan 
Notlar” adlı eserinde şöyle bir tespit yapmış: “Ben 
olsam Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere 
eleştirel düşünme dersleri koyardım. Batı’nın ak-
sine Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve 
birçok zaafın kaynağı budur.” 
 Bu hatırlatmalardan sonra; “eleştirel düşünen” bir 
insanın, “sadece eleştiren” bir insandan daha 
doğru davrandığını söylemek yanlış olmaz. Hatta 
bu kavramsal yolculuğun bizi bir başka, yeni ve 
verimli bir bakış açısıyla buluşturduğunu görüy-
oruz. Kişilerin eleştirel düşünmesi kadar 
kurumların da kendi karar mekanizmaları ve den-
geleri içerisinde bunu yapmaları, kendi kendilerini 
sorgulamaları, performanslarını, gidişatlarını 
eleştirel düşünce yöntemleri ile buluşturmaları 
gerekiyor. Peki, Sivil Toplum Kuruluşları eleştirel 
düşünmenin neresinde? Bildiğimiz gibi; sosyal, 
politik, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları 
doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle 
çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük 
usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini 
bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan, resmi 
kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız 
olarak çalışan kuruluşlara Sivil Toplum 
Kuruluşları diyoruz. STK deyip geçmeyin, önem-
lidir, her geçen gün daha da önemli hale gelmekte-
dir. Örgütlü yaşamanın, görüşleri tartışmanın, 
değerlendirmeler yapmanın, fikirler oluşturmanın 
ve bunları kamusal platformlara aktarmanın en 
sağlıklı mecrasıdır sivil toplum kuruluşları. Bu tür 
kuruluşların sadece düşünmesi yetmez, eleştirel 
düşünmesi gerekir, yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, 
yeni ufuklar ortaya koyması gerekir. 
Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ilişki yön-
temleri değişime uğramış, dış politikada gelenek-
sel diplomasinin yanında yeni bir iletişim modeli 
olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Ülke 
yönetimlerinin başka devlet ve toplumlara yönelik 
yürüttüğü faaliyetlerde sivil toplum kuruluşları da 
görev almaya başlamıştır. İnsani yardımlar, dış 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mimari ve 
kültürel faaliyetler, eğitim ve araştırma çalışmaları 
kamu diplomasisinin ana çalışma sahaları 
durumundadır. 
  

KAMU DİPLOMASİSİ 
 
Diğerlerine göre üstlendikleri daha önemli 
görevlerden dolayı kamu diplomasisi sorumluluğu 
taşıyan sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşma 
seviyeleri, profesyonelleşme istekleri, kendi 
performanslarını sorgulamaları ve nihayetinde 
eleştirel düşünme kabiliyetleri çok önem arz et-
mekte. O nedenledir ki benim eleştirel düşünce 
odağımda hep bu yapılar yer alır. Güncel verilere 
göre yaklaşık 130 bin civarında derneğin faal 
olduğunu gördüğümüz ülkemizde, yabancı 
kuruluş temsilciliklerini, yardım ve düşünce 
kuruluşlarını, dernek statüsü dışındaki vakıf gibi 
örgütlenmeleri, sosyal medya aracılığıyla 
oluşturulan platformları da hesaba katmak lazım.  
Başta Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ve 
Afrika gibi bölgelerde çalışmalar yürüten resmi 
Türk kamu diplomasisi kuruluşlarının yanında 
hükümet dışı organizasyonlar ve sivil toplum 
kuruluşları da kamu diplomasisinin sivil ayağında 
ve dış politikanın inşa ve uygulamasında önemli 
roller oynuyor. Aslında bir insanın diriliği, 
dinamikliği, verimliliği ne kadar önemli ise bir 
sivil toplum kuruluşunun kritik rolleri 
üstlenebilmesi için dinamik, diri, verimli olması 
da aynı şey. Bunu profesyonel yönetim 
anlayışıyla, kurumsallaşmayla, itibarlı projeler 
üretmekle sağlayabilir. Bunların tümüne ancak 
eleştirel düşünce yeteneğini geliştirerek ulaşabilir. 
Bu, aynı zamanda bir özgüven ve cesaret mese-
lesi. Sivil Toplum Kuruluşlarının yürüttükleri pro-
jelerin fayda analizi, projelerin sürdürülebilirlik 
boyutunun değerlendirilmesi, uluslararası stan-
dartlara uyumu ve işe yararlık eleştirisi elbette 
başka yazılarımızın konusu olmalı. Ama bir 
arkadaşımın iltifatıyla başlayan kendi eleştirel 
düşünme sürecimi bir noktaya getirmem 
gerekiyor. Bana göre, sivil toplum kuruluşlarına 
“eleştirel düşünce” kavramı çok iyi gelecek. Özel-
likle, her proje döneminde; kamu kaynakları ile 
bilgisayar dershanesi donatıp bunların 
sürdürülebilirliğini hesaplamayanlara, diplomatik 
gerçeklere göre kurgulanmamış projeler ile köyler, 
kentler, oluşumlar planlayanlara, güncellenmemiş 
arşiv bilgileri ile proje ısrarcılığı yaparak genç 
kamu diplomasisi uzmanlarının gelişmelerine 
engel olan, yanlış yönlendiren, 
verimsizleştirenlere…

Yunanistan‘ın Sakız Adası, dünyanın en önemli damla sakızı üreticisi. Sakız Adası’nın gü-
neyinde ‘sakız köyleri’ olarak anılan bölgede konumlanan köyler geleneksel damla sakızı 
üretimini sürdürüyor. Adadaki Sakız Müzesi (The Chios Mastic Museum), damla sakızı üre-

timinin tarihine ve günümüzdeki durumuna tanık olabileceğiniz büyüleyici bir durak
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Hayata oyunla tutunuyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Serdar Pedük-
coşkun ve hastane personeli, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında 

kurulan çadır alanında depremzedeleri sağlık taramasından geçirdi
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi 
Serdar Pedükcoşkun, 4 doktor 

ve 4 yardımcı sağlık personeliyle, 
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon 
alanında Büyükşehir Belediyesi ve 
AFAD tarafından kurulan çadırlar-
da sağlık taraması yaptı. Tüm çadır-
ları tek tek dolaşan sağlıkçılar, dep-
remzedelerin durumlarını sordu. 
Şikâyeti olanlar kontrolden geçiril-
di. Serdar Pedükcoşkun, çadır çadır 
gezdiklerini, yurttaşların sağlık açı-
sından ihtiyaçlarının olup olmadığı-
nı sorduklarını belirterek, 

“Hastanede tedavi edilmesi gere-
kenler varsa onları alıp götürmeye 
geldik. Yapabileceklerimizi hemen 
yapacağız. Depremzedelerin en 
azından sağlık yönünden acılarını 
azaltmak ve gerekli ihtiyaçlarını 
karşılamak istiyoruz” dedi. 
Havaların soğuduğunu, mevsimsel 
rahatsızlıkların yanı sıra koronavi-
rüs salgınının da hala ciddi tehdit 
oluşturduğunu belirten 
Pedükcoşkun, yurttaşlardan maske, 
mesafe ve hijyen konularında dik-
katli olmalarını istedi. Sağlık perso-
neli ayrıca depremzedelere bağışık-
lık sistemlerini korumaları için yap-
maları gerekenler hakkında da bilgi 
verdi. Taramalar, bir kaç gün daha 
devam edecek.

İsmet ARAS

POLİS NEDEN  
İNTİHAR  
EDER? -1-

Aslında sürekli var olan yıllardır süregelen 
polis teşkilatı içerisinde intihar  vakaları-
nın  sayıca artması ve aile içi ve kadına 

şiddet olayları gibi son yıllarda  gün yüzüne çık-
maya başlamış ve bu kadar eğitimli, seçkin ve 
güzide bireylerden oluşan bir teşkilatın mensupları 
neden intihar eder ? 
      Kolay değildir polis olmak; her şeyden önce 
temiz bir geçmişiniz olmalı. Doğum yerinizden 
soyunuza kadar soruşturmanız yapılır, hatta evle-
necekseniz eş adayınız da aynı soruşturmadan 
geçer, sonuç olumsuzsa polis olamazsınız ve evle-
nemezsiniz. Çok zor şartları vardır(boy, kilo, ame-
liyat izi, düztaban gibi.) Tam teşekküllü sağlık 
raporu alırsınız. Psikolojik ağırlıklıdır, yazılı ve 
sözlü sınavlardan geçersiniz, psikolojik teste tabi 
tutulursunuz. Okullarda sıkı bir eğitim alırsınız 
fiziki ve psikolojik dayanıklılık testlerine tabi tutu-
lursunuz. Bu zorlu aşamalardan geçen mezun olur 
yani güçlü bir polis memuru olursunuz. Ama ne 
yazık ki 1 Ocak 2020’den itibaren 12 emniyet 
mensubu intihar etti. 12 yılda intihar eden polis 
sayısı 600. İstatistiklere göre, yılda 50 polis intihar 
ediyor. En çok intihar, meslek grupları arasında 
emniyet teşkilatında yaşanmaktadır. Nedenleri 
konusunda, ise kısaca göz atarsak; çalışma şartları, 
fazla mesai, ekonomik nedenler, düşük maaş, hiye-
rarşik düzen, ast üst ilişkisi, sendikasızlık, yetersiz 
sosyalleşme, Psikolpjik destek alamama vb. sırala-
yabiliriz  
  

FAZLA MESAİ  
 
Polis teşkilatının çalışma saatleri oldukça fazladır. 
Normal memurlar ortalama ayda 160 saat mesai 
yaparken polis teşkilatı ortalama 240 saat mesai 
yapar. Teşkilat 12/12 veya 12/24 sitemine göre 
çalışır. 12/12 sistemine göre çalışan bir hafta gece, 
bir hafta gündüz çalışır. Hafta da bir gün izin 
yapar. Ayrıca ek görevler çoğunluktadır(Mitingler, 
basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, maç görev-
leri, at yarışları, başka il veya ilçeye dış görevler, 
İl’e gelen devlet büyüklerini koruma önlemleri 
v.b.) bunlar için ek ücret de alamazlar. Fazla mesai 
nedeniyle ailesine zaman ayıramaz, çocuklarıyla 
fazla ilgilenemez, bu nedenle eşiyle ve çocuklarıy-
la sıklıkla sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar 
nedeni ile de çoğu kez evlilikler boşanma ile 
sonuçlanmaktadır. Polis memurlarının özlük hakla-
rını savunacak, sorunlarını dile getirecek ve sesi 
olacak sendikal bir örgütlenmesi yoktur. Halen 
hazırda bir sendika vardır, fakat; yasal değildir. 
Çünkü 1982 Anayasasıyla sendika ve dernek 
örgütlenmesi yasaklanmıştır. 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 
VE DİSİPLİN TÜZÜĞÜ 
Polis teşkilatı 657 devlet memurları kanununa tabi-
dir. Fakat yasa 250 bine yakın personeli bulunan 
bir teşkilatı kaldırmakta yeterli değildir, yeniden 
düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca polis teşkilatı 
3201 Disiplin Tüzüğü ile iç disiplini sağlamakta-
dır. Görev gereği yapılan bir soruşturmada idari 
mahkemece bir ceza almazsa da disiplin tüzüğüne 
göre ceza alması kuvvetle muhtemeldir. Bu ve 
bunun gibi nedenler sebebiyle de teşkilat mensup-
larını strese sokmaktadır. 
 

EKONOMİK NEDENLER  
 
Polis teşkilatı verilen görevler nedeniyle fazla 
mesai yapmakta, bunun karşılığında ek ücret alma-
makta, ne düşünülürse düşünülsün görev esnasında 
ihtiyaçları için para harcamakta güvenlik gereği 
her semt ve evde oturamamakta, yüksek kiralar 
ödemekte, eşi de çalışmıyorsa evinin giderlerini 
karşılamakta zorluk çekmekte, geçim sıkıntısı çek-
mekte bu nedenle de eşiyle sorunlar yaşamasına 
neden olmakta hatta boşanmayla bile sonuçlanabil-
mektedir. 

 
HİYERARŞİK DÜZEN  

 
Polis teşkilatı hizmetleri 3201 Disiplin Tüzüğü, 
2559 Polis Vazife Selahiyet Kanuna göre yürütül-
mektedir. Yani amirin görev vermesi emirdir 
yapılmak zorundadır itiraz ve eleştiri yapılamaz 
.Ayrıca amir isterse veya talep olursa “Görülen 
lüzum üzerine “personelin  görev yerini sormadan 
görüşünü almadan değiştirebilir, başka bir yere 
tayin çıkartabilir. Bu nedenle de bütün düzeni 
bozulur bir taşıtla gidebileceği işyerinin  yerine 
belki de iki taşıtla gidebileceği yere tayini çıkar. 
Personelin demoralize olmasına neden olur. 

 
PSİKOLOJİK DESTEK 

 
Polis teşkilatı görev gereği büyük çoğunlukla top-
lumun sorunlu insanlarıyla, yasa dışı insanlarla suç 
ve suçlularla mücadele eder. İnsan bünyesinin(psi-
kolojisinin) kaldıramayacağı olaylarla karşılaşmak-
tadır.  (psikopatlar, hırsızlar, teröristler, tecavüzcü-
ler, sapıklar, uyuşturucu satıcıları, çocuk tacizcileri 
vb.) ayrıca aşırı mesailer nedeni ile ve bunları kim-
seyle paylaşamaması nedeniyle psikolojik sorunlar 
yaşar, teşkilat içerinde hoş karşılanmaz ve dışlan-
ma korkusu, silahım alınır, işlem yapılır görevden 
uzaklaştırılırım korkusu ile kimseyle yani amirleri 
ve arkadaşlarına söyleyemez özel hastaneye gider 
hatta ilaçları eşinin üzerine yazdırır.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, 6.9 şiddetindeki 
depremde evsiz kalan 100 ai-

leye bir yıl boyunca ücretsiz oturma-
ları için ev imkanı sunan bir inşaat 
şirketinin anahtar teslim töreninde 
konuştu. İduğ, Bornova Belediyesi 
olarak hedeflerinin 200 depremzede 
aileyi sıcak yuvalara kavuşturmak 
olduğunu söyledi. Kış koşullarının 
yaklaştığını, depremden evleri zarar 
gören ve oturulamaz hale gelen aile-
lere hızla kalıcı konutlar bulunması 
gerektiğini ifade Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İşte bu 
nedenle, evlerini kaybeden vatan-
daşlarımızı bundan sonrası için  ka-
lıcı, güvenli ve konforlu konutlara 
yerleştirilmeniz gerekiyor. Burada 
hem merkezi hükümete, hem de ye-
rel yönetimlere düşen görevler var. 
Şu anda sağlanan 100 konut imkanı, 
maddi tarafının ötesinde çok hızlı 
aksiyon alınması anlamında çok 
önemli. Bu büyük katkıyı sunanları 
kanatsız melek olarak görüyor, çok 

teşekkür ediyorum” dedi. Bornova 
Belediyesi olarak 200 depremzede 
aileyi, kalıcı konutların yapımını bi-
tene kadar acilen güvenli ve kon-
forlu konutlara yerleştirmeyi hedef-
lediklerini söyleyen Başkan İduğ, 
“Büyük bir dayanışma ile sağlanan 
konut stoğunu özellikle kışa girdiği-
miz şu günlerde artırmamız gereki-
yor. Bunu aynı apartmanda yaşayan 
depremzede vatandaşlarımızı yine 
tek apartmana yerleştirmek suretiyle 
yapmak istiyoruz. Aynı acıyı yaşa-
yan komşuların bir arada olması 
moral ve motivasyon açısından ya-
rarlı olacaktır. Türkiye’nin başı sa-
ğolsun. Bir daha böyle acılar yaşan-
masın” diye konuştu. Depremzede 
aileler ile konuşup moral veren ve 
taleplerini dinleyen Başkan İduğ, ilk 
konutların anahtarlarını depremde 
evleri yıkılan 5 yaşındaki Ada Kü-
çükkoca ve  üç çocuk annesi Yıldız 
Bukan'a teslim etti. Depremzede va-
tandaşlar da Bornova Belediyesi’nin 
yaşanan felaketinin ilk anından iti-
baren yanlarında olduğunu belirte-
rek, Bornova Belediyesi’ne teşekkür 
etti.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi, deprem fela-
ketinin ardından evlerini kay-
beden ve günlerdir çadırlarda 

yaşamak zorunda kalan ailelerin ço-
cuklarını unutmadı. Afet bölgesinde 
vatandaşların barınma, yemek, su 
gibi temel ihtiyaçları için kurduğu ça-
dır alanı ile hizmet veren Konak Bele-
diyesi, çocuklar için de oyun çadırları 
kurdu. Konak Belediyesi’ni psikolog 
ve sosyologlarının gözetiminde gü-
ven içinde oyun oynayan çocuklar, 
depremin etkilerinden bir süreliğine 
de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.  
Oyun çadırını ziyaret ederek çocuk-

larla bir araya gelen Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, “Deprem fela-
keti hepimizi derinden etkiledi. Can-

larımızı yitirdik, yaralılarımız var. 
Yaşanan korku ve endişe en çok da 
çocuklarımızı etkiledi. Onların yüzü-

nün gülmesi için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Kurduğumuz oyun çadırla-
rında oyuna dalarak bir an bile olsa 
yaşanan felaketten uzaklaşıp yüzleri 
gülüyor. Çocukların yüzlerindeki gü-
lümseme her şeye değer” dedi. Ko-
nak Belediyesi’nin oyun çadırı kurul-
duğu andan itibaren çocukların 
gözdesi oldu. Sabah çadırın açılma-
sını dört gözle bekleyen çocuklar, 
gün boyu kendileri için hazırlanan et-
kinlik ve oyunlara katılıyor. Oyun ça-
dırının içindeki oyuncaklarla diledik-
leri gibi oynayan çocuklar, çadırın 
dışında da görevli ekip ve sevimli 
palyaçolar eşliğinde geleneksel sokak 
oyunları oynuyor. Çocuklar oyunla-
rın yanı sıra resim, el işi gibi etkinlik-
lere de katılıyor. 

Bornova’da hedef 200 aileye yuva

Büyükşehir doktorlarından  
çadır kentte sağlık taraması

BAŞKAN TOGAR’DAN STADYUM MÜJDESİ
SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar başkentteki 
ziyaretlerinin ardından 

stadyum müjdesini verdi. 
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş 
ile birlikte başkentteki temasları 
kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu ziyaret eden Togar 
stadyum projesinin sözünü 
aldıklarının müjdesini paylaştı. 
Başkentteki ziyaretlerinin ardın-
dan müjdeli haberi paylaşan 
Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar, “Samsun 

Milletvekilimiz Fuat Köktaş ile 
birlikte başkentteki temaslarımız 
kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu ziyaret ederek 
ilçemize kazandıracağız stadyum 
projemizin sözünü aldık. 
Ardından Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz İsmail Hakkı 
Kasapoğlu’nu ziyaret ederek 
ilçemizde sportif faaliyetler 
yürüten gençlerimiz için yapma-
yı planladığımız stadyum proje-
mizin detaylarını paylaştık” 
dedi. Stadyum projesinin detay-
larını anlatan Başkan Togar, 
“İlçemizde amatör ve profesyo-
nel olarak futbol başta olmak 

üzere çeşitli spor dalları ile ilgile-
nen başta gençlerimiz olmaz 
üzere tüm sporcularımızın ihti-
yarcı olan stadyumu yakında 
hizmete sunacağız. Bakanımıza 
detayları ile birlikte projemizi 
sunduk. Projenin hayata geçirile-
bilmesi noktasında her türlü des-

teğin sağlanacağı sözünü aldık. 
En kısa zamanda stadyumumun 
inşaatına başlayarak hizmete 
sunacağız. Artık ilçemize ait bir 
stadyumumuz olacak ve futbol 
müsabakaları kendi sahamızda 
seyircilerin desteği ile oynana-
cak” dedi.
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Bosna-Hersek meselesinin 
çözümü için değişik ta-
rihlerde gerçekleştirilen 

görüşmeler ve arabuluculuk 
çalışmaları da bir sonuç ver-
medi. 1994’ün sonuna gelindi-
ğinde Bosna-Hersek’teki iç sa-
vaşın aldığı can sayısı 250 bini, 
göçe zorladığı insan sayısı ise 1 
milyonu aşmıştı. Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aliya İzetbegoviç çok büyük 
askerî güce ve imkana sahip 
olan Sırplarla, her türlü askeri 
imkandan yoksun ve hiçbir dış 
desteğe sahip olmayan Bosna-
Hersek halkını karşı 
karşıya getirme-
mek için önce ol-
dukça temkinli 
bir politika 
izledi. 
Bosna-Her-
sek Müslü-
manları’nın 
direnişlerine 
Müslüman 
Halklar Grubu 
sahip çıktı. İs-
lam dünyasının 
muhtelif bölgelerin-
den gençler direnişçiler soy-
kırıma dur demek için bu ül-
keye gitti. Direniş ve savaş aynı 
zamanda Bosna-Hersek Müslü-
manları arasında İslamî bilin-
çlenmenin artmasını da sağladı. 
Ancak ülke yönetimleri Bosna-
Hersek Müslümanları’nı büyük 
ölçüde yalnız bıraktılar. Buna 
ek olarak Avrupa ve ABD, ezi-
len ve katliamlara maruz kalan 
Bosna-Hersek halkına hiçbir şe-
kilde destek çıkmadı. Katliamın 
son raddesine vardığı sırada da 
Sırpların isteklerini kabul etme-
leri için Müslümanlara baskı 
yaptılar. İşte bu siyasi baskılar 
ve eşit olmayan savaş şartları 
karşısında İzetbegoviç, önüne 
konulan anlaşmayı kabul et-
miştir. Çünkü savaşın devam 
etmesi Bosna Müslümanla-
rı’nın tam bir soykırımla karşı 
karşıya gelmeleri gibi sonucun 
doğmasına sebep olabileceğini 
düşünüyordu. Neticede 1995’te 
ABD tarafından dayatılan Day-
ton Anlaşması’nın imzalanma-
sıyla savaş sona erdi. Anlaşma 
Bosna-Hersek topraklarının 
yüzde 51’ini Müslümanlara ve 
Hristiyan Hırvatlara, yüzde 
49’unu da Bosna-Hersek Sırpla-
rı’na (veya bu ülkeye yerleşmiş 
Sırplara) veriyordu. Yönetimin 
de bu 3 halk arasında paylaşıl-
masını şart koşuyordu. Anlaş-
mayla Amerika Birleşik Devlet-

leri, aynı zamanda Müslüman-
lara ellerindeki silahları imha 
etmelerini ve ABD patentli si-
lahları, yedek parçasız bir şe-
kilde satın almalarını şart 
koştu. Bosna-Hersek Savaşı, 
ABD ve Avrupa’nın haçlı kim-
liğini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. Bunu bizzat Avrupalı 
tarihçiler ve yorumcular da iti-
raf etmiş ve bu savaşta Batılıla-
rın 19. yüzyıldaki sömürgeci 
kimliklerine geri döndüklerine 
dikkat çekmişlerdir.(Kaynak: 
vikipedia) 
 

MÜSLÜMANLA-
RIN KAL-

BİNDE  
TAHT 
KURDU 
 
Aliya, mü-
cadelesi ve 
siyasi ka-
rarlılığı ne-

deniyle tüm 
Müslümanla-

rın kalbinde 
taht kurmuştu. 

Aliya, SDA’nın Genel 
Kurulu’ndaki veda konuş-

masında şunları söylüyordu: 
“Bu günleri gösteren yüce Al-
lah’a hamd ediyorum. Tarihi-
mizi kanımızla yazdık. Evleri-
miz yakılıp yıkıldı. 
Düşmanlarımız mert değildi, 
alçakça katliamlar yaptılar. Ya-
pılan katliamları dünya şimdi-
lerde ortaya çıkartılan toplu 
mezarlardan anlamaktadır. Bu 
gerçekleri haykırmıştık, duyan 
olmamıştı. Tüm acılara rağmen 
çok şükür ayaktayız. Yıkılan ev 
ve camilerimizi yeniden inşa et-
tik. Şehitlerimizi rahmetle anı-
yoruz. Onlarla inşallah cennette 
buluşacağız, onları Allah’ın ve 
meleklerinin huzurunda şanlı 
direnişlerinden dolayı kutlaya-
cağız. Gelinen noktada herşey 

bitmiş değil, yeni başlıyoruz. 
Başlattığımız mücadelede ek-
siklikler olmasına rağmen bir 
yerlere geldik. Bundan sonra 
görev sizlerindir. İlerleyen ya-
şım ve sıhhatim nedeniyle aktif 
siyaseti bırakıyor, bir nefer ola-
rak ömrümü halkıma hizmet 
etmek isteyen siyasilere des-
tekle yaşayacağım. Allah’a 
hamd ediyorum ki bugün elim-
deki dalgalanan bayrağı teslim 
edeceğim inanmış yüz binler 
var. Artık Bosna Hersek hür ve 
bayrağımız kendi toprakları-
mızda dalgalanıyor. Selam 
sana ey halkım.” 
“Çektiğimiz zulümleri imanı-
mızla göğüsledik”, “Hayat kısa 
değil, ben onu uzun buluyo-
rum.” 
Dilerseniz bu müthiş liderin 
dünya kamuoyunda da derin 
yer etmiş sözlerini paylaşmaya 
devam edelim. 
“… 
Teslimiyet insanın bir bütün 
olarak dünyaya ve kendi faali-
yetinin neticelerine karşı iç tu-
tumudur. Allah’ın idaresine 
teslimiyet, insanların iradele-
rine karşı bağımsızlık demektir. 
Allah’a itaat insana itaati mene-
der. Bu, insan ile Allah arasında 
ve dolayısıyla insan ile insan 
arasında yeni bir münasebet 
teşkil etmektedir. Onun için ka-
deri kabul etmek kendini en 
büyük ölçüde hür hissetmektir. 
Bu öyle bir hürriyettir ki, kaderi 
yerine getirmekle ahenk içinde 
olmakla kazanılır. Mücadele-
mizi insani ve makbul kılan, 
ona telkin ve huzur kanaatidir. 
Bize ait olan, gayret etmek, uğ-
raşmaktır; netice ise Allah’ın 
elindedir.” 
“… Bana acılar ve kendi hal-
kımla birlikte geçirmekte oldu-
ğum imtihan da dahil, tüm 
bahşettikleri için Allah’a şükre-
diyorum.” 

Bize yapılan soykırımı unutur-
sak bunu bir daha yaşamaya 
mecburuz, size asla intikam pe-
şinden koşun demiyorum ama 
yapılanları da asla unutmayın! 
“Ben bir Müslümanım ve öyle 
kalacağım. Kendimi dünyadaki 
İslam davasının bir neferi ola-
rak telakki ediyorum ve son 
günüme kadar da böyle hisse-
deceğim. Çünkü İslam benim 
için güzel ve asil olan her şeyin 
diğer adı; dünyadaki Müslü-
man halklar için daha iyi bir ge-
lecek vaadinin ya da umudu-
nun, onlar için onurlu ve özgür 
bir hayatın, kısacası benim 
inancıma göre uğrunda yaşa-
maya değer olan her şeyin adı-
dır.” 
“Bizler insan olmaya ve insan 
kalmaya çalıştık ve başarılı ol-
duk. Ancak bunu 
onlardan(Sırplardan) dolayı 
yapmadığımızın altını çizmeli-
yim. Kendimizden dolayı insan 
kalmaya çalıştık, onlardan do-
layı değil. Onlara hiçbir şey 
borçlu değiliz. İnsan olmak ve 
insan kalmak, Allaha ve kendi-
mize karşı sorumluluğumuz-
dur. Onlara karşı değil.” 
“Hiç kimse intikam peşinde 
koşmamalı, sadece adaleti ara-
malıdır. Çünkü intikam sonu 
olmayan kötülüklerin de kapı-
sını açar. Geçmişi unutmayın 
ama onunla da yaşamayın.” 
 

KÖLE  
OLMAYACAĞIZ 

 
Ben Avrupa’ya giderken kafam 
önümde eğik gitmiyorum. 
Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar 
öldürmedik. Çünkü hiçbir kut-
sal yere saldırmadık. Oysa on-
lar bunların tamamını yaptılar. 
Hem de Batı’nın gözü önünde; 
Batı medeniyeti adına.” 
Nefrete nefretle cevap verme-
yin. Bosna için nefret çıkmaz 
sokaktır. Nefret sadece bizim 
ruhlarımızı zedelemiyor, Bos-
na’nın özünü de zedeliyor 
“Ey teslimiyet, senin adın İs-
lam’dır!” 
Kur’an edebiyat değil, hayattır; 
dolayısıyla O’na bir düşünce 
tarzı değil, bir yaşama tarzı ola-
rak bakılmalıdır.” 
Yeryüzünün öğretmeni olabil-
mek için gökyüzünün öğrencisi 
olmak lazım. 
Hukuk benim için sadece mes-
lek değil inancım, yaşam terci-
him ve hayat felsefem. 
Geleceğimizi geçmişimizde 
aramayacağız. Kin ve intikam 
peşinde koşmayacağız. 
Neden sık sık İslâm’a vurgu 
yaptığı sorularına şöyle cevap 
vermiştir.. 
“Boşnakları Boşnak yapan; 
Sırplardan, Hırvatlardan ayıran 
dinidir. O olmazsa biz de olma-
yız” 
 

HUTBEYİ  
TAMAMLAYIN 

 
Savaşın devam ettiği yıllarda 
havanın sisli olduğu bir kış 
günü cuma namazını kılmak 
için Gazi Hüsrev Bey Camii’ne 
gider. Bombardımana rağmen 
cami tıklım tıklım doludur. 
Aliya görününce İmam hutbeyi 
durdurur, ön saflardan ayağa 
kalkanlar kendisine yer vermek 
isterler. Ancak Aliya kişiliği 
yansıtan şu sözleri söyler; “Bu-
rası Allah’ın evidir. Burada 
farklılık olmaz.. Allah katında 
en üstün olan, takva sahibi 

olandır. 
Camide 
herkes 
bulduğu 
yere otu-
rur. Ben 
burada 
oturaca-
ğım. Bil-
miyoruz, 
belki he-
pimiz çiğnenecek, öleceğiz; 
ama, İslam’ı inşallah çiğnetme-
yeceğiz.. Hocam lütfen hutbeyi 
tamamlayın! 
Bir gün sokakta top mermileri 
düşer ve yerde yatmakta olan 
kadın “Başkanım toplar düşü-
yor ve siz hala yürüyorsunuz” 
der. Aliya bu çok düşünülmüş 
ve uzun yürüyüştür diyerek 
yürüyüşünü sürdürür. 
 

MİLLİYETÇİLİK  
ÜZERİNE 

 
Bilgisiz kimselerin zihinlerinde 
kargaşa yaratmak için başvuru-
lacak ilk ve en etkili yol, milli 
olanla milliyetçi olan arasın-
daki farkı gözden kaçırmaktır. 
Aslında bu fark bazen sevgi ve 
nefret arasındaki fark kadar bü-
yük olabilir. Milli duyguları 
olan bir insan, kendi halkını se-
ver, onların kusurlarını da er-
demlerini de kendi üstünde ta-
şır, o halka aittir. Bir milliyetçi 
ise kendi halkını sevmekten 
çok başkalarından nefret eder, 
daha da önemlisi, uygulamada, 
başkalarının mülkü olan şeyi 
ister. Başkalarına ait farklılıkları 
boğar, hoşgörüsüzdür, fiziksel 
baskı uygular. Kendisine ait 
olanı savunmaz, olmayanı da 
ister. Aşırı milliyetçiliğin 
özünde Tanrı’ya inanç yoktur. 
Dünyanın bütün büyük dinleri 
şu basit hakikati öğretmeye ça-
lışır (ve bütün hakikatler basit-
tir): Sana yapılmasını istemedi-
ğin şeyi sen de başkasına 
yapma. Ya da öyle hareket et 
ki, davranışların herkes için ge-
çerli olsun; ne sana göre değiş-
sin ne de başkalarına göre… 
AliyaIzzetbegovic (Dnevni 
Avaz, 8 Nisan 1999) 
Da te nije Alija!..(sen olmasay-
dın Aliya) 
 
“Güneşin doğduğu yere 
Yıldızların parladığı yere 
Bulutsuz gökyüzünün derinliğine 
Günahsız ruhların yuva kurduğu 
yere 
Gözlerin karanlıktan korktuğu 
yere 
Yüzümü çeviriyorum 
O kadar parlamazdı ışığı 
Benim güzel yurdumun 
Ben ışığı karanlıklarda arardım 
Aliya sen olmasaydın…” 
(DİNO MERLİN)
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Ramazan KURŞUNLU

ANTRENÖR  
NASIL  

OLMALIDIR        

Başarı için sporcuların beceri  biyomotorik 
özellikler, teknik, taktik, oyun kuralları, 
beslenme, fiziklsel gelişim, psikolojik 

uyum ve motivasyon yönlendiren gelişimini sağ-
layan ve takip eden kişidir.iyi bir antrenör yol 
gösterici ve örnek olmalıdır.Her konuda kendini 
yetiştirmeli ve yenilikleri takip etmelidir.Adaletli 
ve ahlaklı olmalıdır.Ahlaki bilgi noktasında ye-
terli düzeyde bilgi aktarabilmeli ve kendisi de 
uygulayıcı olmalı örnek teşkil etmelidir. 
 

ANTRENÖRÜN  
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

 
Sporcunun ya da takımın başarılı olmasında an-
trenörün kişiliği büyük önem taşımaktadır.Antre-
manlarla sporcuyu müsabakalara hazırlayıp, 
yönlendiren mesleki yeterlilik yerinde bulunan 
bir antrenör sporcuyu, sürekliliği olan ve bilinçli 
eldi edilen başarılara ulaştırır. 
 
Spor bilgisi, ilgi düzeyi, ayrılabilme özelliği, 
örnek olma, olgunluk, değişebilirlik, zeka, inatçı 
ve ısrarlı olmak, sabırlı olmak, kendini kontrol 
edebilmeli, organizasyonu iyi olmalı, dikkatli ve 
çalışkan olması  ve bu özelliklere sahip olması 
antrenörün kalitesini ve büyüklüğü gösterir. 
 
1- Otoriter Antrenör; 
Antrenörün kendi kuralları geçerlidir.Otoriter 
veya otokratik antrenör olarak adlandırılan bu 
antrenör tipinde, otorite antrenörde toplanmış-
tır.Olumsuz bir antrenörlük tipi olabilir.Sporcu 
ve antrenör arasında fazla diyalog olmaz.Sporcu-
lar antrenörden korkarlar.Ama en önemli özelliği 
antrenor için güçlü bir mativasyon oluşturabi-
lir.Grupta karar alma antrenörde olduğu için hızlı 
karar alma noktasında da faydası olur. 
 
2-Demokratik ve katılımcı Antrenörler; 
Kararları, izleyicilere danışarak ve onların fikir-
lerine başvurarak alır.izleyiciler işler hakkında 
bilgi sahibidir.Çünkü iletişim iki yönlüdür.De-
mokratik ve katılımcı antrenörlee, grup içinde 
kontrolü elinde tutmak yerine, denetim görevini 
yerine getirirler.Antrenör, grupta yardımlaşmayı 
teşvik eden bir ortam oluşturarak, yüksek moti-
vasyon ve performans sağlar. 
 
3-Liberal Antrenörlük; 
Tamamen serbestlik hakimdir.Amaçların belir-
lenmesi ve kararların alınması grup üyelerine bı-
rakmıştır.Antrenör, takımdaki üyelerden biriymiş 
gibi davranır.Sadece takımın dışında yapılması 
gereken dış işlerle uğraşır.Çok fazla uygulanan 
antrenör modeli değildir. 
Bu üç antrenör modelini baktığımızda, antrenör-
lerin yapması gereken zamanlamasını ve sporcu-
lara davranış modellerini iyi ayarlaması 
gerekmektedir.Hem sporcuların üzerinde etkinli-
ğini ve söz hakkını kaybetmemek hem de spor-
cuların başarılı olması noktasında doğru olana 
yönlendirilmesi açışından önem arz etmektedir. 
Bu sebeple bireysel başarılarda bu başarıyü ta-
kıma yansıtabilmek önemlidir.Başarı bireysel 
kutlanır veya ödüllendirme ona göre yapılırsa ta-
kımda çözülme ve kargaşa oluşabilir. 
Bu yüzden antrenör grubun içinde dengeyi çok 
iyi kurmak zorundadır. 
Başarıya giden yol ise, disiplin, ahlak, doğru 
bilgi ve grup birlikteliğinden geçtiğini unutmaya-
lım...   

ramez.kursunlu@hotmail.com
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Başbakan Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifaları talebiyle düzenlenen 
gösteride Bakanlar Kurulu binası önüne eski ayakkabılar bırakıldı, binaya tenis topları fırlatıldı
SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da 120 gün 
önce başlayan hükü-
met karşıtı protestolar 

bugün de sürdü. Gösterici-
ler Bakanlar Kurulu bina-
sına tenis topları fırlattı, 
önüne eski ayakkabılar bı-
raktı. Sosyal medya üzerin-
den organize edilen gösteri-
lerin koordinatörlerinden 
avukat Nikolay Ekimciev, 
basın açıklamasında, Başba-
kan Boyko Borisov hüküme-
tinin 2,5 milyon vatandaşı-
nın yurt dışına kaçmasına 
neden olduğunu söyledi. 
Ekimciev, aralarında kendi 
çocuklarının da yer aldığı, 
"tek yönlü biletle" ülkeden 
ayrılan Bulgarları sembolize 
eden kullanılmış ayakkabı-
ları hükümet binasının 
önünde bıraktıklarını söy-
ledi. Bakanlar Kurulu bina-
sına tenis topları da fırlatan 
göstericiler, Borisov’un za-
manını ülke sorunlarıyla il-
gilenmek yerine tenis ve fut-
bol oynamakla geçirdiğini 
öne sürdü. "Mafya" ve "Mü-
ebbet hapis" sloganları atan 
göstericiler, kısa bir süreli-
ğine Başbakanlık, Cumhur-

başkanlığı ve Parlamento bi-
naları arasındaki kavşaktaki 
araç trafiğini engelledi. Bul-
garistan’da 120 gündür sü-
ren protestolarda "mafya ile 
iş birliği yaptıkları" gerekçe-
siyle Başbakan Borisov ve 
Cumhuriyet Başsavcısı İvan 
Geşev’in istifaları talep edi-
liyor. (AA)

TİRAN -  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama ve berabe-
rindeki yetkililer, ül-

kede geçen yıl meydana 
gelen depremin ardından 
Kurbin Belediyesine bağlı 
Laç bölgesinde Türkiye ta-
rafından inşa edilecek ko-
nutların yapılacağı alanı 
ziyaret etti. Başbakan 
Rama, Arnavutluk Yeniden 
İnşa Bakanı Arben Ahme-
taj, Kurbin Belediye Baş-
kanı Majlinda Cara ve 
Albayrak Şirketi Temsilcisi 

ve Proje Müdürü Servet 
Birgören’den çalışmaların 
ilerleyişine ilişkin bilgi aldı. 
Ziyaretle ilgili sosyal 
medya hesaplarından video 
paylaşan Rama, 26 Kasım 
2019’da yüzlerce aileyi 
evsiz bırakan depremin ar-
dından çok daha güzel ve 
güçlü bir şekilde yeniden 
doğacak olan bölgenin, ya-
kında sadece en iyi apart-
manlara kavuşmakla 
kalmayacağını, aynı za-
manda "onlarca yıldır 
harap ve unutulmuş bir 
mahalle iken her açıdan 
eşsiz bir mahalleye de dö-

nüşeceğini" ifade etti. Kur-
bin Belediye Başkanı Cara, 
inceleme sırasında yaptığı 
açıklamada, binaların te-
mellerinin atılması için ça-
lışmalar yapıldığını söyledi. 
Cara, "Günümüz bu şantiye 
ile başlıyor ve bu şantiye ile 
bitiyor. Türk tarafı da dahil 
olmak üzere herkesin ça-
bası gerçekten övgüye 
değer. Buradaki işlerin kali-
tesi harika." ifadelerini kul-
landı.Albayrak Şirketi 
Temsilcisi ve Proje Müdürü 
Birgören de 160 daireyi 
mart ayında bitirmeyi plan-
ladıklarını belirtti. (AA) 

RADOVİŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
güneydoğusunda bu-
lunan ve Yörük Türk-

leri’nin yaşadığı Buçim kö-
yünde 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı ilk kez köy meyda-
nındaki etkinlikle kutlandı. 
Radoviş'e bağlı köyün sakin-
leri, Cumhuriyet Bayramı'nı 
ilk kez köy meydanında kut-
layarak tarihi bir güne tanık-
lık etmenin heyecanını ya-
şadı. Program, Doğu 

Makedonya Türkleri Der-
neği ile İyilik Hareketi Plat-
formu tarafından düzen-
lendi. İyilik Hareketi 
Platformu’ndan şair ve yazar 
Kasım Alper Özdemir, yap-
tığı konuşmada, Cumhuriyet 
Bayramı sevincini ve iyiliği 

paylaşmanın mutluluğunu 
Yörük çocuklarla buluşarak 
yaşadıklarını kaydederek, 
"Çocukların olduğu her yer 
bir cennettir." dedi. Radoviş 
Belediye Meclis Üyesi Enis 
Ömer de köylerini ziyaret 
edip çocukları sevindiren 

Özdemir'e ve İyilik Hareketi 
Platformuna teşekkür ederek 
köylerinde ilk kez marşlarla 
ve şiirlerle bir bayram etkin-
liği yaşandığını dile getirdi. 
Program, çocukların oku-
duğu kahramanlık şiirleri ve 
marşlarla sona erdi. (AA)

Bulgaristan’da hükümet karşıtı  
protestolar 120. gününe girdi 1920’li yıllar.  

Aylardır kuşatma ve bombardıman altında şehir. 
Annesini hiç görmeyen, babası şehit düşmüş 12 
yaşındaki çocuk bağımsızlık mücadelesi için çe-

teye yazılır. Çocuk yaşında cephede postacılık görevi 
yapar.  
Cephe dışında Kolordu komutanına mektup götürmeleri 
ve cevabını getirmeleri gerekmektedir.  
İki çocuk dilenci kılığında görünümle, komutanlarının 
alından öpmesiyle ve kendi ifadesiyle “iki tarafın kurşun-
larının yalayıp geçtiği ölüm tarlasından geçerek” göreve 
giderler. Bir anda düşman ateşi altında kalırlar. Esir ola-
caklarını anlayınca mektubu bir bağ kütüğünün altına top-
rağa gömerler ve düşmanın eline geçmesine engel olurlar. 
Düşman tarafından esir alınırlar. Ağır sorgu ve işkence-
lere rağmen hiçbir konuda bilgi vermezler. 
Şehre geri dönmek şartıyla serbest bırakılırlar. Akşam 
vakti yola çıkan çocuklara, siperdeki düşman askerleri 
kasten ateş açarlar. Düşman mıntıkasında sabaha kadar 
kan kaybeden çocuklar, sabahleyin Fransızların cephe-
deki kendi yaralılarıyla birlikte hastaneye kaldırılırlar.  
Çocuklardan biri şehit olur. Diğer öksüz ve yetim çocu-
ğun bacağı kesilir.  
Gaziantep’li Fedai Mehmet. 12 yaşında bacağından 
olur… 
Fedai Mehmet’in bir hayali vardır.  
Van’dan Sarıkamış’a giderken şehit olan çocuklarında kı-
sacası bağımsızlık mücadelesinde şehit düşen gazi olan 
tüm çocukların hayali vardır.  
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, şanlı bayrağımı-
zın dalgalanması… 
Hayal gerçekleşmiştir. Bayrağımız dalgalanmıştır. Bedel 
ödenmiştir.  
Selam olsun vatan için hayal koşucularına… 

*** 
Öksüz bir çocuk… Evlad-ı Fatihan 
Küçük yaşta annesinin onu göndermek istediği okulu ret 
edecek düzeyde, kendi kararlarını tek başına verebilen bir 
çocuk. 
Yetim çocuklarda gelişen ve onu amaçlarına ulaştıran 
güçlenme içgüdüsüne sahip…  
Bu çocuk büyür. Milleti için hayalleri vardır.  
Bir gün yanındaki sağ koluna, not defterine bazı notlar al-
dıracağını ve yazdıracaklarının gizli kalmasını söyler. 
Deftere tarih konulur: 28 Temmuz, 1919 Sabaha karşı. 
Deftere dört madde yazdırılır. Yazan kişi bu maddeleri 
yazarken yaşadığı şoktan kalem elinden düşer. Bunların 
gerçekleşeceğine ilişkin inancı yoktur.  
“Darılmayın ama, sizin hayal peşinde koşan taraflarınız 
var” der. 
Yazdıran kişi güler… “Bunu zaman gösterir. Sen şimdi 
yaz” der. 
Yazılan maddelerden biri “Zaferden sonra Hükümet bi-
çimi Cumhuriyet olacaktır” 
29 Ekim 1923 ve Cumhuriyet ilan edilir.  
Tarihe not düşen Mazhar Müfit Kansu ve hayallerini ger-
çekleştiren hayal koşucusu ATATÜRK 
Belki de yapılamaz denilen bütün şeyleri başarabilmek 
için ilk adımıdır:  hayal kurmak 

*** 
Şimdi kimseyi geçemem ama 15 yıl sonrasını düşünüp 
çalışmaya başlarsam herkesi geçebilirim düşüncesine 
sahip bir çocuk. 
“İnsan sevdiğinin peşinden koşar” düşüncesine sahip bir 
yiğit. 
İnsanlığın adalet içinde yaşaması için hayali vardır.  
Ülkemizin gökyüzünde gözlerinin gerekli olduğunu 
görür. 
Artık satrançta hamle değil oyun kurma zamanıdır. 
Yerli ve milli olarak tasarladığı İHA; SİHA; TİHA gibi 
araçlar, Suriye’de, Lidya’da, Dağlık Karabağ’da kısacası 
masumların, haksızlığın olduğu her yerde düşmanın kor-
kulu rüyası olur.  
Hayal gerçekleşmiştir.  
Selçuk Bayraktar ve ekibi… 
Tutku, İnanç, Hayal, Azim (TİHA) koşucularına ve bu 
hayale inanıp gerçekleşmesine katkı sağlayanlara selam 
olsun.  

*** 
Hayal kurmak, insana verilen yeti, belki de mutluluğun 
anahtarı, buluşların ilk çıkış noktası… 
Hayatın streslerinden kaçmamızı sağlayan kapı,  
Ruhu dinginleştiren bir sakinleştirici,  
Var olmayan ile olabilecek olan arasında bir köprü… 
Başarılı insanların başarılarındaki sır. Görselleştirme, yani 
hayal kurma, odaklanmış rüya, 
Einstein’ın “Mantık sizi A’dan B’ye götürür. Hayal gücü 
her yere” sözünde olduğu belki de her şeydir.  
Belki de bizi bekleyen güzelliklerin ön izlemesidir.  

*** 
Motivasyonla ilgili bir videoda, bir pilot “yolcular,  uçma-
nın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorlar.  Aslında uçağın 
yerde olması çok tehlikeli” der.  Pilota göre uçak yerde 
havada olduğundan çok daha hızlı biçimde paslanır, arıza 
yapar ve aşınır. Çünkü uçaklar gökyüzünde uçmak için 
yapılmışlardır.  
İnsanda belki de hayallerini gerçekleştirmek için yaratıl-
mıştır.  
Bu videoya göre insan için belki de en üzücü şey “yerde 
yaşamak”tır.  
Hem de hiç havalanmadan… 
Videoda, ölmekte olan yüz hastaya en büyük pişmanlık-
ları sorulur.  
Bu pişmanlıklardan biri peşine düş-e-medikleri hayalleri-
dir.  
Yerde mi yaşadık yoksa hayallerimiz için koştuk mu? 

***  
Cemil Meriç “Bana hakikatı değil kendini ver.  Kendini 
yani rüyalarını (hayallerini). Olmak istediğin gibi görün 
olduğun gibi değil ! Çünkü, her yalan bir yaratış” der.  
Hayaller bazen gerçekleştirmek istediğimiz ülkümüz ol-
duğunu da gösterir.  
Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet,  Atatürk… ve diğer-
leri… hayal koşucuları… 
Allah vermeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış… Ne 
mutlu hayal kurabilenlere 

*** 
Nihal Atsız, “Yalnızlık” şiirinde “Bir hayal uğruna uzak 
sisli iklimlere sürüp gittim. Varlığım belki de burada kay-
bolup gidecek ve ben şimdiden öldüm bittim" der.  
Hayal kurmak belki de gerçeklikten uzaklaşma halidir.  
Belki de insanın kendine işkencesidir.  
Belki de ne pahasına olursa olsun hayallerin gerçekleşti-
rilmesi saplantısıdır. 
Belki de “gerçekçi hayaller” ile “hayal olan hayaller” ara-
sında kalmaktır. 

*** 
Ez cümle, 
Selam olsun hayal koşucularına, hayallerini gerçekleştire-
bilenlere ve hayal kurdurabilenlere… 
Ve selam olsun Cumhuriyetin kurulmasında hayali ve 
emeği olanlara 
 
Motivasyon videosu: 
https://www.youtube.com/watch?v=l2auXi_S3_Q

Prof Dr. Erdal BAY 

ÜÇ ÇOCUK,  
ÜÇ HAYAL,  
ÜÇ GERÇEK       

YÖRÜK  
KÖYÜNDE 

BAYRAM 
HEYECANI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ziyaret

KUDÜS - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Filistin Başbakanı Muham-
med Iştiyye, ABD'deki baş-
kanlık seçimini takip 

ettiklerini ve Washington yöne-
timinin adil olmasını, Filistin-İs-
rail meselesinde iki devletli 
çözümü desteklemesini istedik-
lerini söyledi. Iştiyye, Filistin'i 
ziyaret eden Romanya Başba-
kanı Ludovic Orban ile Ramal-
lah'ta bir araya geldi. 
Görüşmenin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısında Iş-
tiyye, tüm dünyada olduğu gibi 
Filistin'in de ABD'deki başkanlık 
seçimini takip ettiğini belirtti.  

Seçimin ABD'nin iç meselesi ol-
duğunu dile getiren Iştiyye, 
"ABD yönetiminden adil olma-
sını, uluslararası hukuk ve ulus-
lararası meşruiyetten yana 
olmasını, iki devletli çözümü 
desteklemesini istiyoruz." ifade-
lerini kullandı. ABD Başkanı 
Donald Trump'ın 4 yılda izlediği 
İsrail yanlısı politikalar ve Filis-
tinlilerin haklarını görmezden 

gelen tutumu nedeniyle Beyaz 
Saray'daki koltuğa kimin otura-
cağı Filistin'i yakından ilgilendi-
riyor. Muhammed Iştiyye, 
ABD'deki başkanlık seçimine 
ilişkin geçen ay yaptığı değer-
lendirmede, “Trump yeniden se-
çilirse Allah bize yardım etsin” 
diyerek ABD’deki seçimin Filis-
tinliler için ne kadar önemli ol-
duğunu ifade etmişti. (AA)

Romanya Başbakanı Filistin’i ziyaret etti Sisam Adası'ndaki 
kampta yangın çıktı
SİSAM - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın Sisam Adası'nın Vathi 
bölgesindeki sığınmacı kampında 
yangın çıktı. Plastik malzemeyle 

yapılan derme çatma çadırların olduğu 
alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yan-
gında, yaklaşık 20 çadır kullanılamaz hale 
geldi. Yangın nedeniyle çok sayıda pat-
lama meydana geldi, sığınmacılar güvenli 
bir yere taşındı. Doğu Sisam Belediye 
Başkanı Yorgos Stancos, katıldığı televiz-
yon programında, sığınmacıların büyük 
tehlike yaşadığını, ölü veya yaralı olup ol-
madığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını 
söyledi. Sığınmacı kampı, yaklaşık 4 bin 
500 kişiye ev sahipliği yapıyor. (AA)
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ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da, yeni 
tip korona virüs 
vakalarındaki hızlı 

artış nedeniyle ikinci kez 
ülke çapında karantina ilan 
edildi. Başbakan Kiriakos 
Mitsotakis, televizyonlar-
dan canlı yayımlanan 
konuşmasında, salgına 

karşı ülke genelinde alına-
cak yeni tedbirleri açıkladı. 
Mart ayından sonra ikinci 
kez ülke çapında karantina 
kararı aldıklarını söyleyen 
Mitsotakis, genel karanti-
nanın, başladığını belirtti. 
Mitsotakis, 30 Kasım'a 
kadar sürecek karantinada 
kreşler ile ilkokulların açık 
kalacağını dile getirerek, 
ortaokul, lise ve üniversite-

lerin uzaktan eğitim vere-
ceğini aktardı. Eczane ve 
temel ihtiyaç ürünlerini 
satan marketlerin açık ola-
cağını vurgulayan 
Mitsotakis, vatandaşların 
iş, sağlık, alışveriş ve spor 
gibi sebeplerle kısa mesaj 
atarak evlerinden çıkabile-
ceklerini bildirdi. 
Mitsotakis, uzmanların tav-
siyeleri doğrultusunda sal-

gının ikinci dalgasıyla 
mücadele için bu önlemleri 
almak zorunda kaldıkları-
na dikkati çekerek, 
"Tedbirleri geç almaktansa 
erken almayı tercih ediyo-
rum." ifadesini kullandı. 
Başkent Atina ve Selanik 
gibi büyük şehirlerin de 
aralarında bulunduğu çok 
sayıda kentte halihazırda 
gece saatlerinde sokağa 

çıkma yasağı uygulanıyor, 
restoran ve kafeler sadece 
paket servisi yapabiliyor. 
Yunanistan'da, 2 bin 646 
tanı ile salgının başından 
bu yana en yüksek günlük 
vaka sayısı kaydedilmişti. 
Toplam vaka sayısının 46 
bin 892'ye çıktığı ülkede, 
şu ana kadar 673 kişi salgın 
nedeniyle yaşamını yitirdi. 
(AA)

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da yeni tip korona 
virüs salgınında günlük vaka 
sayısı ilk kez 4 bini aştı. Sağlık 

Bakanlığı’nın internet sitesinde 
yayımlanan rakamlara göre, dün 
ülkede yapılan 11 bin 66 testin yüzde 
36,5’i "pozitif" çıktı. 4 bin 41 kişide 
vaka tespit edilmesiyle salgının 
başından bu yana virüs bulaşan kişi 
sayısı 60 bin 537'ye ulaştı. 37 bin 581 
aktif vakanın bulunduğu ülkede, 
210'u yoğun bakımda olmak üzere 2 
bin 922 hasta tedavi görüyor. Ülkede, 
son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle 
hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı 
Kostadin Angelov, basına yaptığı 
açıklamada, hükümetin, sağlık siste-
minde yaşanan sorunlara acil çözüm 
arayışını sürdürdüğünü belirterek, 
“Sağlık sistemimiz kontrol altında." 
ifadesini kullandı. Kamuoyu araştır-
malarına göre Bulgaristan halkının 
yüzde 72'si, ülkenin sağlık sistemine 
güvenmiyor. Hükümet, geçen hafta, 
kapalı ve açık kamusal alanlarında 
maske takma zorunluluğu getirmişti. 
Ülkede, spor müsabakalarının seyir-
cisiz yapılması, konser, tiyatro ve 
sinema salonlarının yüzde 30 kapasi-
teyle çalışması kararı alınmıştı. (AA)

58 SIĞINMACIYI  
ölümden kurtardı
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir'in Dikili ve Foça il-
çeleri açıklarında, arala-
rında çocukların da bu-

lunduğu 58 sığınmacı Sahil 
Güvenlik ekipleri tarafından 
kurtarıldı. Dikili ilçesi Kaba-

kum açıklarında, içerisinde 
yabancı uyrukluların olduğu 
lastik botun motor arızası 
nedeniyle sürüklenmesi ve 
yardım talebinde bulunul-
ması üzerine görevlendirilen 
Sahil Güvenlik Botu, 21 sı-
ğınmacıyı kurtardı. İlçenin 
Kız Kulesi mevkisi ile Foça 

ilçesi Aslanburnu mevkisi 
açıklarında ise Yunanistan 
unsurlarınca Türk kara sula-
rına geri itilen lastik botlar-
daki 37 sığınmacı karaya çı-
karıldı. İşlemleri 
tamamlanan yabancı uyruk-
lular, İl Göç İdaresi Müdür-
lüğüne teslim edildi. (AA)

Yunanistan ikinci kez  
karantinaya gidiyor

Ülkede sadece eczane ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler açık kala-
cak. Kreş ve ilkokullar dışında tüm kurumlar, uzaktan eğitime geçecek. Vatandaşlar, 

sağlık, iş, alışveriş ve spor yapmak gibi sebeplerle kısa mesaj atarak sokağa çıkabilecek

Bulgaristan’da 
günlük  

vaka sayısı  
4 Bini geçti

Üsküp Belediyesi’nden depremzedelere yardım
Üsküp Belediyesi, İzmir'de 
meydana gelen depremden 
etkilenenlere 3 milyon denar 
(50 bin Euro) değerinde yar-
dım gönderilmesi kararı al-
dıklarını duyurdu. Belediye-
den yapılan açıklamada, 
Kent Konseyi’nin düzenle-
diği olağanüstü oturumda 

alınan kararla dayanışma ifa-
desi olarak İzmir'deki dep-
remden etkilenenler için Üs-
küp Belediyesinin, bu ve 
benzeri sorunları yaşayan di-
ğer şehirlere de tahsis edilen 
miktar olan 3 milyon denar 
yardım göndereceği ifade 
edildi. Oturumda konuşan 

Üsküp Belediye Başkanı 
Petre Şilegov, Üsküp'ün do-
ğal afet zamanlarında daya-
nışmanın ne anlama geldi-
ğini bildiğini ve bu yüzden 
sıkıntı içerisinde olan dostla-
rına yardımı gerekli ve kaçı-
nılmaz gördüğünü anlattı. 
(AA).
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

2 su bardağı kırmızı mercimek 1 çay bardağı zeytinyağı istediği-
niz baharatlar (ben sarımsak tozu, soğan tozu ve kajun kullandım  

MALZEMELER

Mercimekleri en az 2 saat önceden suda bekletiyoruz. Sonra-
sında tüm malzemeleri bir kapta buluşturup robottan geçiriyo-
ruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayıp 200 derecelik fırında 
15 dakika pişiriyoruz. Sonrasında çıkartıp mercimek cipsimizi 

kesiyoruz. Tekrar fırınlayıp yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz

YAPILIŞI

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

Fit Mercimek Cipsi

 
Yoğurt ile  
yakıştığını  

düşündüğüm  
bir tarif

Servis Önerisi




