
21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - Y›l: 13 Say›: 581

İz
. P

İM
. P

P 
10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

Sayfa 3’teRifat SAİT

ABD’NİN VE AB’NİN  
BASKILARI, TÜRKİYE’NİN 
DÜNYA’DAKİ YENİ YERİ

Rusya’ya göre Sırbistan  
Balkanlar’da barış unsuru

¥  SIRBİSTAN Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic ile 
görüşen Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergei Lavrov:"Sırbis-
tan'ın askeri tarafsızlığı Bal-
kanlar'da barış ve 
güvenliğin sağlanmasına 

yardımcı oluyor" dedi. Rus 
Bakan, Sırp Lider Vucic ile 
zengin içerikli bir görüşme 
yaptıklarını, görüşmede tica-
ret hacmi ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesinin de ele 
alındığını aktardı.  n 5’te

¥  ÜLKEDE 2021 için ayrılan 
savunma bütçesi, 5,49 milyar 
Euro, bu bütçede silahlan-
maya ayrılan pay ise 2,5 mil-
yar Euro oldu. Ülkesinin tüm 
zorluklara rağmen askeri har-

camalarını artırması gerekti-
ğini savunan Başbakan Kiria-
kos Mitsotakis, hükümetin, 
Rafale uçaklarının yanı sıra 
yeni fırkateynler, helikopter-
ler, insansız hava araçları sa-

tın almak ve mevcut F-16 filo-
sunu güncellemeyi planladı-
ğını dile getirdi. Atina yöne-
timi, gelecek 10 yılda 10 
milyar dolarlık silahlanma 
harcaması yapacağını açıkla-

mıştı. 2019 savunma bütçesini 
3,38 milyar Euro olarak belir-
leyen Atina yönetimi, bura-
daki silahlanma payını 542 
milyon 779 bin Euro düze-
yinde tutmuştu. n 5’te

Uzun yıllardır ekonomik sıkıntı çeken ve sürekli 
grev ve protesto gösterilerine sahne olan 

Yunanistan yine kendinden bekleneni yaptı

¥  YUNANİSTAN’IN 
Midilli Adası’nda yeni 
inşa edilen Karatepe 
göçmen kampında 
bulunan binlerce sığın-
macının, çevredeki ağır 

zehirli maddeler nede-
niyle ciddi sağlık riski 
altında bulunduğu bil-
dirildi. Aralarında bin-
lerce çocuk ve kadının 
bulunduğu göçmenle-

rin topraktaki mermi 
kalıntılarından oluşan 
kurşundan zehirlenme 
riski ile karşı karşıya 
bulunduğu ifade edildi.  
n 8’de

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
BU KODU AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTARAK GAZETEMİZE 
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Yunanistan  
5 kat fazla 
silahlanacak

Karadağ’dan Rusya’ya  
kilise ve seçim suçlaması
¥  KARADAĞ 
Cumhurbaşkanı 
Milo Djukano-
vic, Rusya'nın 
Sırp Ortodoks 
Kilisesi (SPC) 
aracılığıyla Ka-
radağ'da ağus-
tos ayında yapı-
lan genel 
seçimlere karış-
tığını öne 
sürdü.  n 5’te

Midilli’deki Karatepe’de 
sağlık ciddi risk altında

Tiran’da protestoların 
ardı arkası kesilmiyor

¥   ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da, bir 
gencin, polisin "dur" ihtarına uymadığı için 
vurularak öldürülmesinin ardından başla-
yan gergin protestolar devam etti. n 5’te

Macaristan'dan Balkan  
ülkelerine "AB desteği"
¥   MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ti-
caret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi-
nin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa 
Birliği (AB) ve NATO üyeliklerini 
güçlü şekilde desteklediğini bildirdi. 
Szijjarto, Batı Balkan bölgesinin gü-
venliğinin ve istikrarının, ülkesinin 
ulusal güvenlik çıkarları açısından 
önemli olduğunu söyledi. n 3’te
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BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ ARTIK BİRÇOK DİJİTAL PLATFORMDA YER ALIYOR

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), 

dünyanın dört bir yanın-
dan Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinde lisans, 
yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde eğitim alan 
uluslararası öğrenciler ile 
geçmiş yıllarda eğitimle-
rini tamamlayarak ülkele-
rine dönen Türkiye 
Mezunlarının kariyer hedefle-
rine katkı sunmak ve başarılı 
çalışmalarını desteklemek için 
2020 yılında onlarca proje ha-
yata geçirdi. Bu kapsamda 
uluslararası öğrencilerin pan-
demi döneminde akademik, 
kültürel ve sosyal gelişimleri-
nin desteklenmesi amacıyla 
online eğitimler düzenleyen 
YTB, Türkiye Mezunlarının 
hem başarılı çalışmalarına 
katkı sunmak hem de arala-
rındaki bağı güçlendirmek 
için buluşma toplantıları ve 
destek programları gerçekleş-

tirdi. 2020 yılında, Mezun Ağı 
Geliştirme (MAG) ile Kurum-
sal Görünürlük ve İletişim 
(KGİ) proje destek program-
ları kapsamında Türkiye’den 
mezun olan uluslararası öğ-
rencilerin kurduğu Türkiye 
Mezun Derneklerine 54 proje 
için çeşitli destekler sağlandı. 
Bu destekler çerçevesinde; 
Türkiye Bursları Tanıtımı ve 
Oryantasyonu, İş Dünyası 
Buluşmaları, Türkçe Dil Kurs-
ları, Türk Kültür Günleri gibi 
faaliyetler hayata geçirildi. 
Bunların yanında ise dernek-
lerin kapasitelerinin arttırıl-
ması amacıyla; kurumsal 

kimlik inşası, web sayfası ve 
yönetimi, sosyal medya yöne-
timi ve kurumsal standardi-
zasyon konulu proje 
çalışmaları yapıldı. 2020 yı-
lında YTB tarafından, farklı 
ülkelerden gelerek yüksek öğ-
renimlerini Türkiye’de ta-
mamlayan ve faaliyet 
gösterdikleri alanlarda üstün 
başarı elde eden Türkiye Me-
zunlarının ödüllendirilmesi 
amacıyla 2020 Türkiye Me-
zunları Ödülleri programı ça-
lışmaları yürütüldü. Beş 
kategoride yürütülen prog-
ram 489 başvuru aldı. Kara-
dağ’ın başkenti Podgoritsa’da 

düzenlenen “Balkanlar Tür-
kiye Mezun Dernekleri Eği-
tim Programı” ile 
Balkanlar’daki Mezun Der-
neklerinin yönetim kurulla-
rına yönelik olarak eğitimler 
verildi. Toplantıya Arnavut-
luk, Bosna – Hersek, Karadağ, 
Kosova-Priştine, Kosova-Priz-
ren, Sırbistan ve Ukrayna 
Türkiye Mezun Dernekleri 
katıldı. Eğitim toplantılarında 
STK’larda kurumsallaşma, 
proje döngüsü, sosyal medya 
yönetimi, iletişim ve savunu-
culuk konularında alanında 
uzman eğitmenler tarafından 
dersler verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Türkiye’de 
eğitim alan uluslararası öğrenciler ve eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine 

dönen Türkiye Mezunlarının kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve başarılı çalış-
malarını desteklemek için eğitim ve mali destek programları hayata geçirdi

YTB’den 2020’de de  
öğrencilere tam destek

Makedonya Türklerinin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlu olsun. 
Bu vesileyle Makedonyadaki tüm dostlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.  

Allaha emanet olun 

RİFAT	SAİT 
24.Dönem İzmir Milletvekili 

Balkan stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM)  Başkanı 
Balkan Günlüğü gazetesi imtiyaz sahibi 

rifatsait@gmail.com

Türk Kızılay'dan Bosna  
Hersek'e insani yardım 
İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk Kızılay'ın 7'si Azer-
baycan'a, 2'si Bosna Her-
sek'e olmak üzere 9 

TIR’lık insani yardım malze-
mesi taşıyan konvoyu İstan-
bul'dan uğurlandı. Tuzla'daki 
Türk Kızılay İstanbul Anadolu 
Lojistik Merkezi’nde, Azerbay-
can ve Bosna Hersek'e insani 
yardım götürecek tırları uğur-
lama töreni düzenlendi. Türk 
Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, burada yaptığı 
konuşmada, Azerbaycan ve 
Bosna Hersek'e yeni bir yar-
dım konvoyu göndermenin 
mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirterek, "İstanbul’dan iki farklı 
gönül coğrafyamıza iki iyilik 
konvoyu uğurluyoruz. Birisi 
doğuya Kafkaslara can Azer-
baycan'a, diğeri Balkanlara can 
Bosna Hersek’e Saraybosna'ya 
9 tır insani yardım malzemesi 
yola çıkıyor. Bunların içinde 
gıda, ev eşyası, barınma malze-
meleri, Kovid nedeniyle kişisel 
koruyucu ekipmanlar, kışlık 

kıyafetler, tıbbi malzeme, ilaç, 
tekerlekli sandalye, oyuncak 
ve muhtelif tıbbi sarf malzeme-
leri var" diye konuştu.  Dağlık 
Karabağ bölgesindeki çatışma-
ların başlaması ve ardından 
sağlanan barış neticesinde 
Türk Kızılay’ın Azerbaycan Kı-
zılayı ile birlikte yardımlara 
devam ettiğini aktaran Kınık, 
mağdur Azerbaycan halkına 
yardımları ulaştırmaya gayret 
ettiklerini dile getirdi. Dr. 
Kerem Kınık, Bosna Hersek’te 
de Türk Kızılay Delegasyonu-
nun çok boyutlu olarak yar-
dımlarını devam ettirdiğini 
belirterek, "Bosna Hersek acılar 
yaşamış bir coğrafya. Bugün 
de ihtiyaç sahiplerinin de ol-
duğu, bir taraftan tekrar ayağa 
kalkmak, toplumunun tekrar 
güçlenmesi için desteğe ihtiyaç 
var. Bizler de bu anlamda Türk 
Kızılay'ı olarak Saraybos-
na'daki daimi delegasyonu-
muzla birlikte Bosna Hersek’in 
her yerine kardeşlerimize des-
tek olmak için, hem de bu kış 
şartlarında oradaki mültecilere 
destek olmak için çalışıyoruz" 
şeklinde konuştu. (AA)
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BUDAPEŞTE’NİN BALKAN  
DOSTLUĞU DEVAM EDİYOR

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens 
Paul ve üç iş adamına gayrimenkul 
yolsuzluğu suçlamasından hapis ce-

zası verdi. Başkent Bükreş’in çevresindeki 
Baneasa Kraliyet Çiftliği'ni ve Snagov Orma-
nı'nı yolsuzluk yaparak mülküne geçirmek 
suçlamasıyla Yolsuzlukla Mücadele Dairesi 
tarafından 2016 yılında açılan davada son 
karar verildi. Yüksek Mahkeme, Prens Paul 
ve üç iş adamını, miras hakkı olmadığı halde 
söz konusu mülkleri üzerine geçirdiği gerek-
çesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. 
Dedesinin mirası olduğu iddiasıyla sahip-
lendiği 145 milyon Euro değerindeki gayri-
menkulleri usulsüz edinmekle suçlanan 
Prens Paul ve üç iş adamı, kara para akla-
mak, organize suç örgütü kurmak, rüşvet 
vermek ve görevi kötüye kullanmak suçla-
rından da yargılanıyordu. (AA)

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, Balkan 
ülkesi Sırbistan'ın askeri 

tarafsızlık tutumundan mem-
nun olduklarını belirterek Sır-
bistan'ın bu tutumunun 
bölgede barış ve güvenliğin 
sağlanmasına yardımcı oldu-
ğunu ifade etti. Lavrov, Sırbis-
tan'ın başkenti Belgrad'da 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile görüştü. Görüşmenin 
ardından düzenlenen ortak 
basın toplantısında açıklama-
larda bulunan Rus Bakan, Sırp 
Lider Vucic ile zengin içerikli 
bir görüşme yaptıklarını, gö-
rüşmede ticaret hacmi ve eko-
nomik ilişkilerin 
geliştirilmesinin de ele alındı-
ğını aktardı. İki ülkenin yeni 
tip korona virüs salgınıyla mü-
cadele konusunda da iş birliği 
içerisinde olduğunu söyleyen 
Lavrov, iki ülkeden sağlık uz-
manlarının sürekli iletişim ha-
linde olduklarını kaydetti. 
Lavrov, Sırbistan'ın askeri ta-

rafsızlık konusundaki kararlılı-
ğından memnuniyet duyduk-
larını belirterek, "Sırbistan'ın 
askeri tarafsızlığı Balkanlar'da 
barış ve güvenliğin sağlanma-
sına yardımcı oluyor" dedi. Ko-
sova meselesine de değinen 
Rus bakan, Kosova tarafının 
önceki anlaşmaları açıkça sa-
bote ettiğini savunarak, arabu-
lucu rolü üstlenen Avrupa 

Birliği (AB) ve Birleşmiş Millet-
lerin (BM) tarafsızca bu du-
ruma bir çözüm bulması 
gerektiğini söyledi. Bosna Her-
sek ziyareti sırasında Devlet 
Başkanlığı Konseyinin Boşnak 
üyesi Sefik Dzaferovic ve Hır-
vat üyesi Zeljko Komsic'in ken-
disiyle görüşmek istememesini 
de değerlendiren Lavrov, "bu 
kararı veren siyasilerin bağım-

sız hareket etmediğini" öne 
sürdü. Lavrov, "Belli ki başka 
birinin talimatıyla hareket edi-
yorlar. Temsil ettikleri seçmen-
lerin düşüncelerinden ziyade 
Bosna Hersek'in başka ülke-
lerle ilişkilerini güçlendirme-
sini istemeyen dış mihrakların 
düşüncelerini yansıttıklarını 
düşünüyorum." ifadelerini kul-
landı. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

ABD’NİN VE AB’NİN 
BASKILARI, TÜRKİYE’NİN 
DÜNYA’DAKİ YENİ YERİ

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Rusya Dış-
işleri Bakanı Sergei Lavrov:"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı Balkan-

lar'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor" dedi

RUSYA, SIRBİSTAN'IN  
tutumundan memnun

Yunanistan’daki sığınmacılar 
Avusturya’da iktidarı ikiye böldü

VİYANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avusturya’da iktidarın büyük 
ortağı merkez sağ Halk Par-
tisi (ÖVP), Yunanistan’ın Mi-

dilli adasındaki Moria kampında 
bulunan sığınmacıların Avrupa’ya 
getirilmesine karşı çıkarken küçük 
ortak Yeşiller Partisi ise yardıma 
muhtaç sığınmacı ailelerin Avrupa 
Birliği’ne (AB) alınmasından yana ol-
duğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer ve Adalet Bakanı Alma 
Zadic, düzenlenen ortak basın top-
lantısında ülkedeki çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarınca sıklıkla gündeme 
taşınan Yunanistan’daki sığınmacıla-
rın Avrupa’ya getirilmesi hususunda 
değerlendirmelerde bulundu. ÖVP'li 
Nehammer, Avusturya’nın Mo-
ria'daki sığınmacılara yönelik yar-
dımlarını hatırlatarak bu insanlara 
bulundukları kamplarda yardım 
edilmesinden yana olduklarını söy-
ledi. Sığınmacıların Avusturya’ya ge-

tirilmesine karşı olduklarını kayde-
den Nehammer, Yunanistan’la iş bir-
liği içinde olduklarını ancak bu 
ülkeye yanlış bir mesaj verilmesini 
de doğru bulmadığını ifade etti. Ye-
şiller Partisi’nden Adalet Bakanı 
Alma Zadic de Moria sığınmacı kam-
pında yaşananların büyük bir trajedi 
olduğunu vurgulayarak  burada çok 
zor şartlarda yaşam mücadelesi 
veren insanlara yardım edilmesinin 
insani bir zorunluluk olduğunun al-
tını çizdi. Zadic, Midilli adasındaki 
sığınmacıların Avrupa’ya getirilme-
sine ilişkin de "Biz Yeşiller olarak, bu-
radaki durumun hafifletilmesi için 
özellikle çocuklar ve onların aileleri 
ile savunmasız grupların Avrupa’ya 
alınması yönünde dayanışma içinde 
olan ülkeleri destekliyoruz." şeklinde 
konuştu. Yunanistan'da sürekli kötü 
koşullarıyla gündeme gelen Midil-
li'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Ey-
lül'de farklı noktalardan başlayan 
yangınlar sonucu kullanılamaz hale 
gelmişti. (AA)

BUDAPEŞTE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Macaristan Dışişleri ve 
Dış Ticaret Bakanı 
Peter Szijjarto, ülke-

sinin, Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa Birliği (AB) ve NATO 
üyeliklerini güçlü şekilde des-
teklediğini bildirdi. Szijjarto, 
Macaristan'a resmi ziyarette 
bulunan Kuzey Makedonya 
Dışişleri Bakanı Buyar Os-
mani ile ortak basın toplantısı 
düzenledi. Szijjarto, Batı Bal-
kan bölgesinin güvenliğinin 
ve istikrarının, ülkesinin ulu-
sal güvenlik çıkarları açısın-
dan önemli olduğunu 
söyledi. Batı Balkan bölge-
sinde meydana gelen olayla-
rın Macaristan'ı ciddi şekilde 
etkilediğine değinen  Szijjarto, 
"Macaristan bu yüzden tüm 
gücü ve kapasitesiyle Batı 
Balkan ülkelerinin Euro-At-
lantik entegrasyonunu des-
tekliyor" dedi. Szijjarto, bölge 

ülkelerinden Arnavutluk, Ka-
radağ ve Kuzey Makedon-
ya'nın NATO üyeliğine 
alındığını ama AB üyeliğinde 
ilerleme sağlanamamasının 
üzüntü verici olduğuna işaret 
ederek, "Macaristan, Brük-
sel'de AB'nin Batı Balkan böl-
gesiyle entegrasyonu 
hızlandırmasını kararlı şe-
kilde temsil ediyor. Bu sadece 
Macaristan için değil tüm AB 
için önemli. Eğer entegrasyon 
süreci hızlanmazsa o zaman 
bölgede başka biri bu boşluğu 

dolduracak." diye konuştu. 
Kuzey Makedonya Dışişleri 
Bakanı Buyar Osmani de Ma-
caristan'ın AB entegrasyonu 
konusunda ülkesine verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti. 
Ülkesinin AB üyeliği dışında 
başka bir alternatif düşünme-
diğini ve bu bunu elde etmek 
için gerekli tüm adımları ata-
cağını belirten Osmani, Bul-
garistan'ın ülkesinin AB 
üyeliğine destek vermemesi 
nedeniyle üzüntü duydu-
ğunu kaydetti.(AA)

Prens Paul’e  
hapis cezası 

Bugünlerde Türk Dış politikasını 
tarif et deseniz, çok açken yemeğe 
gittiğinizde garsona  “ortaya bir 

karışık at “ dersiniz ya işte tam da öyle. 
Hem Avrupa’dayız hem Asya’da, hem 
Balkanlardayız, hem Avrasya’da. Hemen 
yanımızda Ortadoğu, komşumuz Kafkas-
lar ve Dünya devi Rusya Türkiye için es-
kiden Ortadoğu (Arap) ülkesi 
yakıştırması yapılır ve bu şekilde haksız 
ve cahilce aşağılanmaya çalışılırdı. ( Bu 
sözlerimle Araplara asla hakaret algılan-
masın, böyle bir imada bulunmuyorum ) 
Sonra bir baktık tek taraflı platonik aşkla 
Avrupa Birliğine yanaştık. Tabi bu arada 
ABD sözüm ona müttefikimiz ve dostu-
muz. Hep böyle bilinmesi istendi aslında 
olmadığı halde.  
 

RUSLARLA ZAMAN ZAMAN  
YAKINLAŞMALAR  

 
Ülkemizin kurucusu Atatürk, kurtuluş sa-
vaşında akıllı bir strateji ile Batılı açgözlü 
ülkelere karşı dönemin Sovyetler Birliği 
ile kısa da olsa stratejik bir işbirliği yapa-
rak önemli bir sonuç almıştı. 
Rahmetli Adnan Menderes de ABD ve 
Avrupa’ya manevra yapıp Rusya ile ileti-
şime geçmişti. 
Şimdi de mevcut AK Parti hükümeti de 
S-400 füzeleri alımı için Rusya ile anlaş-
maya vardı. 
Burada önemli bir sorun oluşuyor. Bir 
NATO ülkesi olarak Türkiye, Rusya ile 
anlaşınca, akıllı silah sistemi olan S-
400’ler ile Rusya NATO’nun silah sis-
temlerinin gizli kodlarını ele geçirecek. 
ABD ve NATO bundan rahatsız olabilir. 
İyi, ama o zaman Türkiye ile oyun oyna-
mayacaklardı. Durum, herkesin malumu. 
Önce füze Savunma sistemleri Patriotlar 
ve sonra Türkiye’nin de ortağı ve bizatihi 
üreticisi olduğu F-35’ler söz verilmesine 
rağmen verilmedi. Hatta Türkiye F35 
projesinden el çektirilince Rusya’ya yak-
laşmak ve S-400’leri almak zaruri oldu.  
 

TÜRKİYE, DÜNYA LİGİNDE  
NEREDE YER ALIYOR 
 VEYA YER ALACAK?  

 
Peki, ama şimdi ne olacak? Türkiye, Batı 
ülkesi mi? Avrupa Birliği içinde mi 
olmak istiyor yoksa istemiyor mu? 
NATO içinde mi kalmak yoksa ayrılmak 
mı istiyor?  Gerçi son dönemde hem AB 
hem NATO kendi içinde bölünme ve ça-
tırdama sesleri vermeye başladı. 
Diğer yandan acaba Avrasya’ya mı yak-
laşıyoruz?  
 

RUSYA İLE YAKINLAŞMANIN 
BİZE AVANTAJI VAR MIDIR?  

 
Son dönemde Rusya ile yakınlaşmalar 
soruları beraberinde getiriyor. Bunun kuş-
kusuz eksileri var ama avantajları var mı, 
varsa nedir?  
Acaba Rusya’nın da desteği ile mi Kara-
bağ’ı ait olduğu Azerbaycan’a tekrar ka-
zandırılmasında etkili olduk?  Yine 
Rusya’nın da etkisiyle mi Suriye’de ateş-
kes sağladık?  Yine belki Rusya’nın etki-
siyle mi bölgede rahatladık ve PKK’nın 
kökünü kazımaya başladık?  Arkasından 
Rus ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerin-
den Avrupa ve Balkanlara taşıyacağız. 
Bütün bunlar kesin bilmediğim ama tah-
min ettiğim sorular.  
 

KİM DOST KİM DÜŞMAN?  
 
Ne Rusya ne ABD bizim dostumuz de-
ğildir elbette. Ama ülkemizin çıkarları ge-
reği stratejik satranç hamleleri önemlidir. 
Peki, ama hem Rusya hem ABD aynı 
anda olur mu? Ya da başka bir deyimle 
bir kolda karpuz diğerinde kavun taşıyo-
ruz. Diğer taraftan  başta Çin olmak üzere 
Japonya, Senegal, Güney Kore gibi Asya 
– Pasifik ülkelerini nerede tutacağız? Bal-
kanlar ve Orta Doğu ne olacak? 
Çok dikkatli olmak şarttır. Durum hassas-
tır.  
 
ABD’NİN BEKLENEN GELENEK-

SEL VE KLASİK TEPKİSİ  
 
İşte tüm bu gelişmeler sonucunda doğal 
olarak ABD ayağa kalktı. ABD’den teh-
ditler ve kötü açıklamalar ardı ardına 
geldi. 
Türkiye, bütün bunları hesaplamıştır ve 
bekliyordur diye tahmin ediyorum. 
ABD neden tepki gösteriyor? 
Çünkü ABD savaş ve terör yaptırır, 
bunun sonucunda doğal olarak bu savaşta 
kullanılacak silahları üretip satar. ABD, 
silah alımında en önemli müşterisi olan 
Türkiye’yi kaybetmek istemez ve zarara 
uğrar. Bu olayın en basit ve görünen ta-
rafı. 
Diğer yandan Avrupa ve ABD sözünde 
durmamayı ve güvensizlik yapmayı se-
verler. En basitinden kurucu ortağı oldu-
ğumuz NATO’nun en önemli maddesi 
olan “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz 
için olan 5.maddesi “ Rusya ve PKK 
saldırılarına rağmen işleme konmazken;  
ABD, 11 Eylül saldırılarında bu maddeyi 
kendisi için işleme koyuverdi. 
Diğer taraftan ABD’yi kızdıran esas 
nokta, Güneydoğuda PKK’nın kurutulup 
Türkiye’nin rahatlaması ve palazlanması, 
yavru köpeği İsrail’in Türkiye’nin de sı-
nırlarının bir kısmını içeren vadedilmiş 
topraklar hayalinin suya düşmesi, bölge-
deki zengin doğal gaz ve petrol kaynakla-
rının kontrolünden uzaklaşması, 

geleceğin en değerli nimeti su kaynakları-
nın kontrolünü kaybetmesi, kendisine 
kafa tutan İslam’ın son kalesi Türkiye’ye 
başkalarına örnek olmaması için ders ve-
rememesidir. 
Şimdi ABD’nin ilk dalga yaptırımlarının 
muhatabı olduk. Kısmi ambargo da diye-
biliriz. Joe Biden’in 20 Ocak’ta koltuğa 
oturmasıyla daha şiddetli yaptırımlar gelir 
mi? Göreceğiz.  
 

ÇELİŞKİLİ KARAR VE ABD  
YAPTIRIMLARI (CAATSA)  

 
ABD’nin hasımları dediği Rusya, İran, 
Kuzey Kore ile mücadelesinde uygula-
dığı CAATSA uygulamasını sözüm ona 
dost ve müttefik ülke Türkiye’ye uygu-
ladı.  Bu aslında tam bir çelişki değil mi? 
Aynı anda hem dost hem hasım olabilir 
misiniz? 
CAATSA içinde 12 madde var ve ABD 
kongresinin aldığı karar gereği Başkan 
Trump en az 5 maddeyi uygulaması gere-
kiyordu. Sözüm ona en hafif 5 madde uy-
gulandı. Savunma sanayi başkanımıza 
vize kısıtlaması, ABD’deki (zaten olma-
yan) mal varlıklarına el konması, sa-
vunma ürünleri alımında verilen 
kredilerin kesilmesi. Bunlar fasa fiso ola-
bilir. Ama iki şey önemli ve üzücüdür. 
Birincisi, yaptırımlar içinde yer alan 
ABD menşeili savunma ürünleri ve ham-
maddelerin Türkiye’ye satışının yasak-
lanması. Bu durumda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde kullanılan ABD silahları-
nın modernizasyonu, tamiri ve yenilen-
mesi aksar. Diğer bir aksaklık ise %80’i 
yerli ve milli olsa da geri kalan %20’si 
ABD ve Batı ülkelerinden gelen ham-
maddelerle üretilen silahların ve savunma 
gereçlerinin üretimi aksayabilir. 
İkinci üzücü olan ise yaptırımların psiko-
lojik olumsuz etkisi, olumsuz algı oluştur-
ması ve adil olmaktan çok uzak etik 
olmayan değerleri barındırması. Bu da 
Türk- Amerikan ilişkilerine tarihte iz bı-
rakacak bir yara bırakabilir.  

 
AB BASKISI VE YAPTIRIMLARI-
NIN GEÇİCİ ASKIYA ALINMASI  

 
Avrupa birliği de Yunanistan ve Fran-
sa’nın etki ve zorlamalarıyla aynı anda 
Türkiye’ye yaptırım uygulamak istedi. 
Ancak Bulgaristan, Macaristan, Polonya 
ve Almanya’nın aklıselim ile hareket et-
mesi veya danışıklı dövüş gereği iyi polis 
kötü polis oynanan bir oyun ile şimdilik 
sarı kart gösterip kırmızı kartı Mart veya 
Nisan Ay’ına bırakmaları ilginç. 
 
AB’nin dışında aynı şekilde 20 Ocak’ta 
yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın koltuğa 
oturmasıyla ABD’den çok daha sert yap-
tırımlar gelir mi? Bilinmez ama her şeye 
hazırlıklı olarak beklemek lazım. 
Türkiye’ye toplu bir saldırı mı olacak? 
Bunlardan her şey beklenir. Burada ak-
lıma Cumhurbaşkanımızın o iz bırakan 
sözleri geliyor: “Topunuz gelin” 
Ancak unutmamak gerekir ki; ne ABD 
ne Avrupa Birliği Türkiye’den vazgeçe-
mez. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a öfkeleri büyük. 
Muhtemelen stratejileri Türkiye’ye karşı 
değil AK Parti hükümetinin ve Erdo-
ğan’ın iktidardan çekilmesi için etkili ça-
lışmalar yapacakları bir takım sinsice 
oyunlar olacaktır.  

 
MART-NİSAN 2021 ÖNEMLİ  

 
ABD’nin ve Avrupa’nın Türkiye’ye karşı 
Mart veya Nisan’da daha etkin yaptırım-
larla tekrar harekete geçeceği ve bu tarih-
lerde Türkiye’de bir erken seçim 
yaptırmak isteyeceklerini, düşünüyorum. 
Bu durumda iki önemli şeyin bir an önce 
yapılması şart. 
Birincisi, Türkiye’de tam bir birlik ve be-
raberliğin sağlanması. Zira ABD ve 
AB’nin Türkiye üzerine istek ve emelleri 
ne AK Partili, ne CHP’li, ne MHP’li ne 
İYİ Partili, ne Refah, ne BBP, ne Demo-
krat partili ne de Ulusalcıların hoşuna git-
meyecektir. Sadece vatan hainlerinin 
hoşuna gidebilir. 
Ancak böyle deyip AK Partinin de aradan 
sıyrılmaması gerekiyor. AK Partiye de bu 
dönemde bütün bu partileri birleştirme 
görevi düşüyor. Bunun için AK Partinin 
de önceki bazı politika ve söylemlerinin 
değişmesi gerekebilir. Bu zor dönemde 
Ülke içinde mutabakat önemlidir ve 
bunun için herkesin ödün vermesi şarttır. 
AK Partinin ayrıca son dönemde, anket-
lere de yansıyan kendi içinde kararsızlaş-
tırdığı ve gri seçmen yaptığı bazı hafif 
küskünleri derhal kazanması şarttır. 
Yapılması gereken ikinci önemli şeyse, 
kötü ev sahibi kiracıyı mal sahibi yapar il-
kesiyle, kendi savunma sanayimizi 
%100’e yakın yerli ve milli imkânlarla 
üretebilir duruma gelmektir. Rahmetli Er-
bakan hocanın milli sanayisini tekrar ha-
tırlayalım. Bunu yapabilecek insan ve 
beyin potansiyelimiz vardır. Atatürk’ün 
dediği gibi muhtaç olduğun kudret da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur. Üni-
versitelerimize, gençlerimize, 
araştırmacılarımıza, milli ve yerli sanayi-
mize samimi ve tam destek verilmelidir. 
Allah’ın da (CC) emri gereği işi ehline 
veriniz şiarıyla Devletin her kesiminde li-
yakatli insanları göreve çağırınız. Ülke 
çapında geniş katılımlı samimi bir barış 
ile milli birliği sağlayınız. Bakın o zaman 
ne ABD ne AB, ne İsrail ne PKK ne Feto 
sizin karşınıza çıkabilir.
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'daki Priştine, Priz-
ren ve İpek Yunus Emre 
Enstitüleri koordine-

sinde, Gerçek Derneği iş birli-
ğinde düzenlenen söyleşiye, 
Priştine, Prizren ve İpek Yunus 
Emre Enstitüleri Müdürü Meh-
met Ülker, Kosova İçişleri Ba-
kan Yardımcısı Yıldıray Bay-
ram, Gerçek Derneği Başkanı 
Ömer Agalar'ın yanı sıra Ko-
sova ve diğer Balkan ülkelerin-
den çok sayıda ebeveyn ve öğ-
retmen katıldı. Ülker mesajında 
söyleşinin, Yunus Emre Enstitü 

Başkanı Prof. Dr. 
Şeref Ateş’in 
yeniden dü-
şünmek, 
yeniden 
yorum-
lamak 
ekse-
ninde 
ortaya 
koyduğu 
yaklaşımla-
rın devamı 
niteliğinde ol-
duğunu vurguladı. 
Tüm Balkan ülkelerinden 
gelen katılımcıların heyecanları 
ve ilgisi yüzünden mutlu oldu-

ğunu belirten Ül-
ker, "Sosyal 

medya üze-
rinden so-

rular al-
dık. O 
sorula-
rın 
hepsi ce-
vaplana-

madı. Bu 
şu anlama 

geliyor, in-
şallah salgın bir 

an önce biter ve sizi 
(Prof. Dr. Doğan Cüceloğ-

lu'nu) Kosova’da, yüz yüze bu-
radaki insanların gülen sıcak 

ruhuyla Yunus Emre Enstitüsü-
nün ev sahipliğinde misafir 
ederiz." dedi. Gerçek Derneği 
Başkanı Agalar ise Kosova 
Türkleri adına Prof. Dr. Doğan 
Cüceloğlu’na teşekkür etti ve 
buna benzer söyleşilerin yine 
düzenlenmesini beklediklerini 
söyledi. Yaklaşık 2 saat süren 
söyleşide Prof. Dr. Cüceloğlu, 
aile ilişkisi yanında salgın ne-
deniyle oluşan durumun bu sü-
rece yansıması ve Kosovalıların 
merak ettikleri konular hak-
kında bilgi verdi. Söyleşi, Yu-
nus Emre Enstitüsü’nün sosyal 
medya hesaplarından canlı ola-
rak yayımlandı. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova,  Avrupa Birliği 
(AB) ile işbirliği içinde, 
korona virüs aşısını 

mümkün olan en kısa sürede 
sağlamak için çalışmalarını ko-
ordine ederek, çaba harcıyor. 
Kosova Dışişleri ve Diaspora 
Bakan Yardımcısı Muhamet 
Brajshori,  AB’nin Genişleme ve 
Komşuluktan Sorumlu Komis-
yon Üyesi Oliver Varhelyi ile 
gerçekleştirdiği video konfe-

ransta,  Kosova’nın salgına 
karşı koruma  süreci için gerekli 
altyapının hazırlanması ve aşı 
sağlama hazırlıkları hakkında 
Avrupa Komisyonu’na bilgi 
verdi. Brajshori, Kosova  Sağlık 
Bakanlığı ve Kosova Ulusal 
Halk Sağlığı Enstitüsü’nün bir 
eylem planı olduğunu da hatır-
lattı. www.kosovaport.com’a 
göre; AB Komisyonu, aşıların 
Batı Balkanlar için  zamanında 
temin edilmesi  için Kosova ve 
bölgedeki diğer ülkelerle bir-
likte çalışıyor. Avrupa Komis-
yonu, bu çabayı ve 

koordinasyon düzenlemelerini 
desteklemek için fon ayırıyor. 
Önümüzdeki günlerde Kosova  
Dışişleri Bakanlığı, salgın aşısı-
nın sağlanması ve yeterli şe-
kilde dağıtılmasını ve nüfusun 
aşılanmasını mümkün kılan 
ortak planları ve eylemleri ay-
rıntılı olarak tanımlamak için 
Komiser Varhelyi ile yakın ileti-
şim halinde olacak. AB’nin Ge-
nişlemeden Sorumlu Komisyon 
Üyesi  Oliver Varhelyi yakın bir 
gelecekte Batı Balkan ülkelerine 
aşı sağlayabilmek için taahhütte 
bulunulacağı sözünü verdi.

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Demokratik Türk 
Partisi KDTP Genel Baş-
kanı ve Meclis Başkan Ve-

kili Fikrim Damka, Bölgesel Kal-
kınma Bakanı Enis Kervan ve 
Milletvekili Fidan Brina Jılta, 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı 
Vlora Dumoshi ile görüştü. Gö-
rüşmede ele alınan noktalar ara-
sında, Prizren’de Türk Kültür 
Merkezi inşasının Kültür Bakan-

lığı tarafından da desteklenmesi, 
2021 yılında 70. kuruluş yılını 
kutlayacak Türk derneklerine 
destek sunulması, kültürel ve sa-
natsal faaliyetlerin yanısıra sa-
natçıların bireysel projelerine de 
destek verilmesi yer 
aldı. www.kosova-
port.com sitesinden 
alınan bilgilere göre; 
Kültür Bakanı Du-
moshi, kültürel ve sa-
natsal alanda gerekli 
desteklerin sunulması, 

sektöre ilişkin destek faaliyetle-
rinde işbirliği içinde koordinas-
yonun sağlanması ve ortak kül-
türel mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılmasına vesile olacağını 
ifade etti.

Priştine aşı için çabalıyor

PRİZREN’E TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Kosova'da pandemi söyleşisi  
dijital ortamda düzenlendi

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 
Kosova Demokratik Par-
tisi PDK Genel Başkan Ve-
kili Enver Hoxhaj, Türki-
ye’nin Kosova Büyükelçisi 
Çağrı Sakar’ı kabul etti. 
Hoxhaj ve Büyükelçi Sa-
kar, ülkedeki son siyasi 
gelişmeler ve Kosova dev-
leti ile Türkiye arasındaki 
mükemmel ilişkileri gör-
üştü. Hoxhaj, PDK’nın 
muhalefet olarak yapıcı 
yaklaşımı konusunda Bü-
yükelçi Sakar’a bilgi vere-
rek, başta Ekonomik To-
parlanma Yasası’nın  
oylanması olmak üzere, 
devletin ve vatandaşların 

yararına katkı sağlamaya 
her zaman hazır oldukla-
rını belirtti. Salgın sıra-
sında Türkiye’nin Kosova 
ve vatandaşlarına sun-
duğu destek  ve tıbbi yar-
dımı için Büyükelçi Sa-
kar’a teşekkür eden 
Hoxhaj, Türkiye ile işbir-
liği ve ilişkileri ilerlet-
meye hazır olduğunu  
ifade etti. www.kosova-
port.com internet haber 
sitesinden alınan bilgilere 
göre; Büyükelçi Sakar ise, 
salgın döneminde Türki-
ye’nin Kosova’ya verdiği 
desteği yineledi ve ülke-
nin ekonomik kalkınma-
sına da desteğin sürece-
ğini kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, yeni tip korona virüs nedeniyle başla-
tılan "Dijital Söyleşiler" kapsamında, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun konuş-
macı olduğu “Çocuk Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi” söyleşisi  düzenlendi

Büyükelçi Sakar, 
Hoxhaj’la görüştü
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yeni tip korona virüs sal-
gını nedeniyle 10'dan 
fazla kişinin bir araya 

gelmesinin yasak olduğu dö-
nemde, protesto düzenleyen 
yüzlerce gösterici, "Klodian 
için Adalet" çağrısıyla ilk önce 
Başbakanlık önünde toplan-
dıktan sonra İçişleri Bakanlığı 
ve Tiran Bölge Emniyet Mü-
dürlüğü binasına doğru yürü-
yüş gerçekleştirdi. 
Göstericilerin yoldaki tabela, 

trafik sinyalleri ve diğer nes-
nelere zarar vermesinin ardın-
dan gerginlik artarken, polis 
göstericilere göz yaşartıcı 
gazla müdahale etti. Gösterici-
ler, polis müdahalesinin ardın-
dan şehrin farklı bölgeleri ve 
merkezindeki ana caddelerde 
yönelerek burada toplandı. 
Arnavutluk Emniyeti protes-
tolar için ek tedbir alırken, 
binlerce polis kurum binaları-
nın korunması için görevlen-
dirildi. Protestoya katılan 
birkaç genç gözaltına alınır-
ken, bazı polisler ve vatandaş-

lar yaralandı. Başkent Ti-
ran'nın dışında ülke genelinde 
bazı şehirlerde de protestolar 
düzenlendi. 25 yaşındaki gen-
cin öldürülmesinden sonra ül-
kede şiddet eylemlerine de 
dönüşen ve kurum binaları ile 
çevrede hasara neden olan 
protesto gösterileri düzenleni-
yor. Başkent Tiran'da sokağa 
çıkma yasağının bulunduğu 
saatlerde 25 yaşındaki K.R, 
polisin dur ihtarına uymaya-
rak kaçmaya başlamıştı. Kova-
lamaca sırasında açılan ateş 
sonucu yaralanan genç, kaldı-

rıldığı hastanede hayatını kay-
betmişti. Yaşanan bu olay, ül-
kedeki siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları ve halkın 
tepkisine neden olmuştu. Ar-
navutluk Başbakanı Edi Rama, 
10 Aralık'ta yaptığı açıkla-
mada, İçişleri Bakanı Sander 
Lleshaj'ın istifasını sunduğunu 
açıklamıştı. Tiran Asliye Mah-
kemesi, görevi sırasında genç 
adamı hizmet silahıyla vur-
makla suçlanan polis memuru 
Nevaldo Hajdaraj hakkında 
tutuklu yargılama kararı ver-
mişti. (AA)

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin "dur" ihtarına uymadığı 
için vurularak öldürülmesinin ardından başlayan gergin protestolar devam etti

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ Cumhurbaşkanı 
Milo Djukanovic, Rus-
ya'nın Sırp Ortodoks 

Kilisesi (SPC) aracılığıyla Ka-
radağ'da ağustos ayında yapı-
lan genel seçimlere karıştığını 
öne sürdü. Başkent Podgorit-
sa'da düzenlenen "To Be Se-
cure" forumunda konuşan 
Djukanovic, Karadağ'ın Av-
rupa Birliğine (AB) üyelik sü-
recini hızlandırmak için 
ekonomisini geliştirmeye 
devam etmesi gerektiğini be-
lirterek, yeni hükümetten ül-
kenin stratejik hedefleri 
doğrultusunda hareket etme-
sini beklediğini söyledi. Kara-
dağ'da NATO ve AB'nin 
etkisinin azalması durumunda 
başka ülkelerin burada etkisini 

artırabileceğini kaydeden Dju-
kanovic, bölgede Çin, Rusya, 
Brezilya ve Hindistan gibi bir-
den çok aktörün etkili oldu-
ğuna dikkati çekti. 
Djukanovic, tüm bunların 
kayıt altına alınması gerekti-
ğini belirterek, "Rusya'nın böl-
gedeki faaliyetlerini yürüttüğü 
bir platformu vardı. Şimdi ise 

SPC'nin, Büyük Sırbistan ve 
Balkanlar'daki emperyalist 
Rus çıkarları için çalıştığını 
görüyoruz" diye konuştu. Ka-
radağ'da 30 Ağustos'ta yapılan 
genel seçime Rusya'nın SPC 
aracılığıyla karıştığını iddia 
eden Djukanovic, ülkesinde 
son dönemde ortaya çıkan 
milliyetçiliğe,  Avrupalılaşmış 

bir toplumla cevap verilmesi 
gerektiğini vurguladı. ABD'de 
yapılan başkanlık seçimlerinin 
ardından Washington ve Av-
rupa'dan gelen mesajların 
kendilerine cesaret verdiğini 
kaydeden Djukanovic, 
ABD'deki seçimi kazanan Joe 
Biden'dan Batı Balkanlar ile 
ilişkileri güçlendirmesini bek-
lediğini söyledi. Bu arada, Ka-
radağ'daki seçimlerde en fazla 
oyu Djukanovic'in lideri ol-
duğu Sosyalistlerin Demokrat 
Partisi (DPS) alsa da mecliste 
hükümetin güvenoyu alması 
için gerekli çoğunluğu Sırbis-
tan'a ve Sırp kilisesine yakın-
lığı ile bilinen ittifakın başını 
çektiği muhalif kanat sağla-
mıştı. Batı yanlısı Djukano-
vic'in DPS'si, Karadağ'da 30 
yıl sonra ilk kez hükümette 
yer almadı. (AA)

Bülent ÖZGEN

KENTLERDE  
ALTYAPI  

ÇÖZÜMLERİ -2-

Küresel iklim değişikliğinin etki-
leri,aşırı hava olayları şeklinde or-
taya çıkmaktadır.Alışagelmiş 

iklim rejimlerinden farklı olarak ani,bek-
lenmeyen hava olayları gerçekleşmekte 
ve yağış rejiminden farklı olarak kısa ve 
uzun süreli şiddetli yağışlar meydana gel-
mektedir.Bu durum birçok kentte çoğun-
lukla sel ve taşkınlarla sonuçlanmaktadır. 
Yağış suyunu tutarak suyun doğal akış 
sistemine uygun bir şekilde su kaynakla-
rına iletilmesini hedefleyen yağış suyu 
yöntemi,dünyada birçok kentin önceliği 
haline gelmiştir,bu konuda son yıllarda 
yapılan  çalışmalar ve araştırmalar sonu-
cunda “sünger kent” terimi ortaya çıkmış-
tır. 

SÜNGER KENT 
Yağış suyunun yönetiminde kirli su akı-
şınn azalması,suyun doğal sistemlerle tu-
tulması,filtre edilmesi ve su kaynaklarına 
iletşlmesi için ekolojik çözümler geliştiren 
kentler olarak tanımlanır.Bu kentler de 
geçirimsiz yüzeyler azaltılır,geçirimli yol 
ve  yüzeyler artırılır,yağmur bahçeleri,su 
tutma hendekleri,çatı bahçeleri,göletler 
gibi yapılarla yağış suyunun doğal sistem-
lere iletilmesi hedeflenir.Başarılı çözüm 
ve uygulamalar içeren sünger kentler de 
sellerin sıklığı ve şiddeti azalır,su kalitesi 
artar,yeraltı ve yer üstü kaynaklar besle-
nir. 
Yağış suyu yönetiminde, yüzey akış su-
yunu kontrol altına almak,doğa esaslı çö-
zümlerle su kaynaklarına iletmek 
amaçlanır. Yağış suyu yönetim sistemleri 
doğal drenaj sistemleri dikkate alınarak,su 
döngüsüne uygun bir şekilde inşa edilen 
yağmur bahçesi, geçirimli döşeme, kuru 
kuyu, yağış suyu bitki şeridi, yağmur hen-
deği (su tutma ve biriktirme hendeği), 
sızma çukuru, yeşil çatı (çatı bahçesi), 
yağmur varili, sarnıç, su arıtma alanları ve 
sulak alanlar gibi akılcı çözümler içeren 
yeşil altyapı bileşenlerinin oluşturulma-
sıyla sağlanabilir. 

GEÇİRGEN DÖŞEME 
Suyu içine alarak altındaki toprağa sız-
dırma yeteneğine sahip, suyun doğal yol-
larla süzülerek filtre edilmesi, 
kirleticilerden arınması ve yeraltı su kay-
naklarının beslenmesine olanak sağlayan 
beton ya da asfalt vb. materyallerden üre-
tilen, araç ve yaya yollarında kullanılabi-
len döşeme türüdür. 

YAĞMUR BAHÇESİ 
Yağmur sularının herhangi bir işleme tabi 
tutulmadan direk olarak yönlendirildiği ve 
üzerinde doğal ve yabancı yurtlu bitkile-
rin yetiştirilebildiği sığ çukur alanlara 
“yağmur bahçesi” veya “biyolojik tutma 
alanları (bio-retention)” adı verilir (Demir, 
2012). 
 Temel işlevi; çatı olukları, araç - yürüyüş 
yolları, otoparklar gibi alanlarda yağış 
sonrası oluşan yüzey akışla birlikte gelen 
suyun toplanması ve biyolojik arıtma 
yöntemleriyle arıtılarak su kalitesinin iyi-
leştirilmesidir . Yağmur bahçesine gelen 
yüzey akışla birlikte, su yüksekliği art-
makta ve bir göllenme meydana gelmek-
tedir. Yağış sonrası yüzey akış miktarının 
azaltılması, yeraltı suyu besleniminin iyi-
leştirilmesi ve noktasal kaynaklı olmayan 
kirleticilerin alıcı sulara ulaşmadan tutul-
ması amacıyla kullanılan yağmur bahçe-
leri; konut sahipleri, belediyeler ve diğer 
kamusal alanlar için son derece basit ve 
maliyet etkin bir yağış suyu yönetimi ara-
cıdır. 
- Yağış Suyu Bitki Şeridi  
Yağış suyunu bordür açıklıklarından içine 
alacak şekilde yol ve kaldırım kenarla-
rında oluşturulan yağış suyu bitki şeritleri 
yüzey akış suyu kontrolü, sızdırma ve filt-
releme işlevlerine sahiptir. 
Uygulanacak alanın özelliklerine göre 
farkı şekil, boyutlarda alana özgü bitki 
türlerini içerecek şekilde tasarlanırlar. Ge-
çirgen toprak yapısı ve doğal bitki türle-
riyle suyun emilmesini ve kirleticilerden 
arınmasını sağlayan mühendislik ve tasa-
rım çözümlerini içerir. 

YAĞMUR  
Yağmur hendeği (biyolojik kanal) yüzey 
akış suyunun toplanması, tutulması ve 
kirleticilerin filtrelenerek suyun süzülme-
sini sağlayan yol kenarlarında oluşturulan 
dar ve uzun bir yapıda bitkilendirilmiş 
hendeklerdir. 

YEŞİL ÇATI 
Yeşil çatılar düz ya da az eğimli çatılar 
üzerine inşa edilen, bitki örtüsü, toprak, 
drenaj ve su geçirmez membrandan olu-
şan, yağış suyunun bir bölümünü tutan 
fazla suyu yağış suyu giderine yönlendi-
ren yapılardır. 
Kentlerin gelişimi tamamlamış bölümle-
rinde yeşil altyapı bileşenlerinin oluşturul-
masına yönelik çözümler oldukça sınırlı 
düzeydedir. Yeni yeşil alan oluşturmak 
için uygun açık alan bulmak neredeyse 
imkansızdır. Bu alanlarda;  
- Dikey bahçeler, çatı bahçeleri oluştura-
rak veya yol ağaçlandırması yapımıyla 
birlikte bitki örtüsü miktarı arttırılarak, § 
Kentin bir bölümünde kentsel dönüşüm 
uygulaması yapılarak yeşil altyapı bile-
şenlerini içeren uygulamalar yapılarak,  
- Terk edilmiş endüstriyel alanlarının ta-
mamında ya da bazı bölümlerinde ekolo-
jik iyileştirme yaparak yeşil altyapı 
bileşenleri oluşturularak,   
-İşlevini yitirmiş karayolu, demiryolu ya 
da akarsu yataklarının tamamı ya da bazı 
bölümleri koridor olarak değerlendirerek 
çözümler üretilebilir. 

TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 
Ülkemizde yeşil altyapının ekolojik çö-
zümleri içerecek şekilde uygulandığı bü-
tüncül bir örnek bulunmamakta, ancak 
proje bazında küçük ölçekli noktasal çö-

zümler üretilmektedir.   
Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin (PAD), 
Çankaya Belediyesi ve İnsani Dünya Der-
neği ortaklığıyla yürüttüğü, IV. Çevre 
Hibe Programı tarafından desteklenen 
“Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişik-
liğine Uyum Projesi” 2017 yılında ta-
mamlanmıştır. Proje kapsamında kentsel 
ve kırsal peyzajlarda yağış suyunu tutma-
nın önemi hakkında farkındalık oluştur-
mak, uygulama tekniklerini tanıtmak ve 
örnekleri aktarmak amacıyla “Yağmur 
Hasadı  
Uygulamaları Giriş Rehberi” hazırlanmış-
tır.                     
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamu 
kurum ve kuruluşlarının bahçelerinde 
yağmur bahçeleri oluşturma hedefi kent-
lerde yeşil altyapının güçlenmesi ve su 
yönetimi için bir fırsattır. Bu hedefin kap-
samı özel kuruluşların, eğitim ve sağlık 
kurumlarının, konut alanlarının bahçele-
rini kapsayacak şekilde genişletilebilir.    
Kentsel yeşil alan sistemi bileşenlerinin 
yerel ölçekte alana özgü çözümleri ile ta-
sarım, uygulama ve yönetim detaylarını 
içeren rehberler üretilmelidir. Bu rehber-
ler ilçe belediyeleri ölçeğinde hazırlanabi-
lir. Örneğin;   
* Su yönetim çözümlerini içeren kaldırım, 
yol, refüj, vb. alanlar için tasarım ve uy-
gulama detaylarını içeren rehberler ile  
 *Kent içinde bina yakın çevresi, kaldı-
rım, refüj gibi alanlarda kullanılacak bitki 
türleri, boyutları, bakım ve yönetim kural-
larını içeren rehberler oluşturulmalıdır.  
Yerel yönetimlerin bu rehberleri hazırla-
masını teşvik etmek için Kentsel Tasarım 
Rehberi Hazırlama El Kitabı’nın tavsiye 
niteliğinden zorunlu hale getirileceği yasal 
düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca kentler-
deki mevcut bitki örtüsünün kayıt altına 
alınması, özellikle yerel yönetimlerin so-
rumluluğundaki alanlarda park ve yol 
ağaç envanterinin çıkartılması, verilerin 
sayısal veri tabanına (bilgi sistemlerine) 
işlenmesi, bu ağaçların korunması, yöne-
timi ve bakım çalışmaları için büyük ko-
laylık sağlayacaktır. Bu envanter 
çalışmalarına yerel halktan gönüllülerin 
katılımının teşvik edilmesi, farkındalığın 
arttırılması ve koruma bilincinin geliştiril-
mesine olumlu katkıları olacaktır.  Yeşil 
alanların sağladıkları ekosistem servisleri-
nin belirlenmesi, kentte ihtiyaç duyulan   
servislerin sağlanması için önlemler alın-
masını kolaylaştıracaktır. Yeşil alanlardan 
sağlanan ekosistem servislerinin artması 
amacıyla bu alanların ekolojik nitelikleri-
nin iyileştirilmesine yönelik çözümlerin 
geliştirilmesi uygun olacaktır. Doğal eko-
sistemlerin mümkün olduğunca korun-
ması ve doğa esaslı çözümlerin 
üretilmesi, bu alanların direncini arttıra-
caktır. Örneğin, sulak alanlar adeta sünger 
görevi görerek suyun tutulmasını ve taş-
kınları önlemeye yardımcı olur. Kent 
yakın çevresinde sulak alan ekosistemleri-
nin bulunması kentin direncini arttırır. Bu 
nedenle korunmaları ve başka kullanım-
lara dönüştürülmemeleri oldukça önemli-
dir.  
 Büyük bölümü kurak ve yarı kurak ikli-
min etkisi altında olan ülkemizde sıcak-
lığa ve kuraklığa dayanıklı birçok doğal 
bitki türü bulunmaktadır. Kentlerdeki 
peyzaj mimarlığı uygulamalarında fazla 
su ve bakım gerektiren yabancı yurtlu/eg-
zotik bitkilerin yerine, kurak koşullarda 
yaşayabilen doğal bitkilerin tercih edil-
mesi iklim değişikliğine uyum sürecinde 
başarılı çözümler geliştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Bunlara ek olarak; kent-
lerde mümkün olduğunca geniş taç 
yapan, boylu ve kitleli ağaç dokusunun 
arttırılması yönünde çözümler geliştirile-
bilir. Gereksiz bir şekilde sert budanarak 
taç örtüsü küçültülen ağaçlar, kentlerin 
iklim değişikliğine karşı direncinin kırıl-
masına, dayanıksız hale gelmesine yol aç-
maktadır. Dünyada iklim değişikliğine 
karşı önlem alma konusunda çalışmalar 
yürüten Toronto, Londra, Roma, Sydney 
gibi birçok kentte “kentteki ağaç sayısı ve 
ağaç taç örtüsünü arttırmak” hedeflen-
mektedir.  Ne yazık ki ülkemizdeki pek 
çok kentte bakım çalışmaları kapsamında 
sokak, yol ve park ağaçları neredeyse taç 
örtüsü kalmayacak şekilde budanmakta, 
ya da kesilerek bulunduğu ortamdan 
uzaklaştırılmaktadır. Ağaçların sağlığını 
olumsuz etkileyen ve sağladığı yararları 
azaltan bu uygulama aynı zamanda yerel 
yönetimlerin yaşanabilir kentler oluş-
turma hedeflerine engel teşkil etmektedir. 
Bu çıkmazın ortadan kaldırılması için 
bakım ve yönetimden sorumlu personelin 
eğitilmesine ek olarak merkezi yönetimce 
yönetmelik hazırlanması gibi yasal düzen-
lemeler yapılabilir ya da yerel yönetim-
lerce teknik çözüm detaylarını içeren 
rehber kitapçıklar hazırlanabilir.  Yeşil 
alanların sağladığı ekosistem servisleri bu 
alanlarda bulunan ekosistemlerin sağlıklı 
olduğu durumda artar. Bu nedenle yeşil 
alanlardaki bakım çalışmalarında toprağın 
ve suyun kirlenmesine neden olan, insan 
sağlığına da zararları bulunan kimyasal 
gübre ve ilaç kullanımından vazgeçilmesi, 
ekolojik ve biyolojik mücadele yöntemle-
rinin geliştirilmesi uygun olacaktır. Ülke-
miz kentlerinde Paris, Londra, 
Cambridge, Portland gibi birçok kentin 
yeşil alanlarını kimyasal ilaçlardan temiz-
leme politikalarına benzer hedefler gelişti-
rilebilir. Bu kapsamda yerel yönetimler, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sivil top-
lum Kuruluşları ve gönüllü katılımcılarla 
işbirliği yapabilir, “temiz çevre” projeleri 
geliştirebilir.   
 
Kaynak :Doç.Dr.Çiğdem Coşkun Hepcan

Bulent1957@hotmail.com

Uzun yıllardır ekonomik sıkıntı çeken ve sürekli grev ve protesto 
gösterilerine sahne olan Yunanistan yine kendinden bekleneni yaptı
ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan, 2021 sa-
vunma bütçesi kapsa-
mındaki silahlanma 

payını, bu yıla göre 5 kat artı-
rarak 2,5 milyar Euro’ya yük-
seltti. Yunanistan 
Parlamentosu’nda yapılan oy-
lama oturumunda, savunma 
bütçesinin de yer aldığı 2021 
devlet bütçesi kabul edildi. Ül-
kenin savunma bütçesi, 5,49 
milyar Euro’ya yükseltilirken, 

savunma bütçesi dahilindeki 
silahlanma harcamaları için 
ayrılan pay ise 2,5 milyar 
Euro’ya çıkartıldı. Başbakan 
Kiriakos Mitsotakis, parlamen-
toda milletvekillerine yaptığı 
konuşmada, Fransa'dan satın 
alınması planlanan 18 Rafale 
tipi savaş uçağı için anlaşma-
nın Atina'da imzalandığını 
kaydederek, bu uçakların gele-
cek yıl teslim alınmaya başla-
nacağını belirtti. Ülkesinin tüm 
zorluklara rağmen askeri har-

camalarını artırması gerekti-
ğini savunan Mitsotakis, hükü-
metin, Rafale uçaklarının yanı 
sıra yeni fırkateynler, helikop-
terler, insansız hava araçları 
satın almak ve mevcut F-16 fi-
losunu güncellemeyi planladı-
ğını dile getirdi. Atina 
yönetimi, gelecek 10 yılda 10 
milyar dolarlık silahlanma har-
caması yapacağını açıklamıştı. 
Ülkenin 10 yılı aşkın süredir 
içinde bulunduğu ekonomik 
kriz nedeniyle 2008'de 7,24 

milyar Euro olan askeri büt-
çesi, 2018'de 3,74 milyar 
Euro’ya kadar düşmüştü. 2019 
savunma bütçesini 3,38 milyar 
Euro olarak belirleyen Atina 
yönetimi, buradaki silahlanma 
payını 542 milyon 779 bin Euro 
düzeyinde tutmuştu. Yunanis-
tan'ın 2020 savunma bütçesi 
3,97 milyar Euro olurken, si-
lahlanma harcamaları için ay-
rılan pay ise 540 milyon 692 
bin Euro seviyesinde kalmıştı. 
(AA)

DJUKANOVİC: RUSYA, KİLİSE  
ARACILIĞIYLA SEÇİMLERE KARIŞTI

ArnAvutluk’tA  
gerginlik devam

Komşu 
savunma  
bütçesini 
artırdı
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Merhabalar çok saygıdeğer Balkan Gün-
lüğü Gazetesi okuyucuları. Bugün ki 
yazımı Türk Sinema'sının " 80 ''li ve " 

90 ''li yıllarının sansasyonel kişisi, genç kızların 
sevgilisi ve genç erkeklerin idolü çok sevdiğim 
(Yaşar Alptekin)'ne özel olarak ayırmak istedim. 
Bir dönemin fırtınalı ismi, giyimiyle, tarzıyla, 
davranışlarıyla, filmleriyle yaşantısıyla dikkatleri 
üzerine çeken ve her zaman ilgi odağı olmayı ba-
şarmış. Kimileri tarafından çok sevilen, kimileri 
tarafından belki sevilmeyen, kimileri tarafından 
yanlış tanınan, kimileri tarafından da çok az bili-
nen ve benim de Tolga Savacı'dan sonra hayran 
olduğum idol olarak gördüğüm, benim çok da 
genç olduğum zamanlarda bir iki filminde figü-
ran olarak kendisini görme fırsatını bulunduğum 
biri Yaşar Alptekin. Şimdilerde ise film projeleri 
hakkında ve bazen de arkadaş olmuş olmamızdan 
ötürü görüştüğümüz arkadaştan öte Candost ve 
bir abim olarak gördüğüm ender insanlardan. Haa 
bu arada hatırlatmam gerekirse Babaannesi tara-
fındanda hemşerim sayılır yani Arnavut Göç-
meni. 1962 yılında Tekirdağ Şarköy'de doğan ve 
çok genç yaşta mankenlik, fotomodellik dizi ve 
dansçılığın yanında sinema filmlerinde bulunan 
yakışıklılığı ile kısa süreli 80'li 90'lı yıllardaTürki-
ye'nin entanınan şöhretli çapkın olduğu hakk-
kında adı sıkça  bahsedilen bir isim idi. Katıldığı 
dans yarışmasında madalya almamış olmasına 
rağmen o hep dansçı kimliğini korudu. Televiz-
yonla ilk tanışması 1985 yılında Halit Kıvanç'ın 
programına katılması ile başladı. TRT dizisi olan 
Kurtuluş'ta Orhangazi'ye hayat verdi. Tabii ki 
sonrası ihtişamı ile beraber gelmeye başladı. 
Filmlerinin hepsini sıralamak isterdim fakat en 
dikkat çekici olan senaryonu yazdığı '' Salıncakta 
Üç Kişi '', '' Beyaz Bisiklet " ve " Lambada" bun-
lardan sadece birkaçından biri oldu. Lambada o 
dönem dünyayı kasıp kavuruyordu. Türkiye'de 
ise en çok Yaşar Alptekin'nin Lambada filmi ile 
şöhrete ulaştı. Yaşar Alptekin'in dansçı karekteri 
filme daha bir çekicilik kazandırmıştı. Adı aşkları 
ile anıldı. Yaşar Alptekin ozamanların en ünlü 
mankeni dansçısı artisti olduğundan onunla 
kimse yarışamaz 
ve ona ulaşmak pekte o kadar kolay değildi. O 
dönemlere ait yazılıp çizilen o kadar çok şeyleri 
var ki hepsini yazmaya kalksam köşem bana az 
gelecek biliyorum. Zaten şu an ki neslinde belki 
pekte umurunda olmayacak bu yazı onu da bili-
yorum. Anlatmak istediğim şey aslında bir insa-
nın bu denli değişim göstermesi takdir edilecek 
ve şaşılacak şey olması. Şöhreti bir kenara bırakıp 
içindeki inanca teslim olup dünyasını bir anda de-
ğiştirmesi farklı yaşamına yön veren kendine öz 
tarzı. 40'a yakın filmde yer almış kendine has 
tarzı disko, bar, gece hayatı ve etrafında kadınla-
rın olduğu Yaşar Alptekin. Benim şimdilerde 
sıkça görüştüğüm ve bazen kendisini örnek ola-
rak gördüğüm sanat dünyası ile normal bir insan 
arasındaki ilişkilerde en güzel örnek. Filmlerinin 
çoğunda çapkın, kadınların başını döndüren asi 
yakışıklı aşk adamı rolleri ile biliriz onu bazı ke-
simler tarafından bu yüzden hala kalıplaşmış se-
vilmeyen malesef hala öyle olduğu zannedilen bir 
isim Yaşar Alptekin. 2018 yılında tanıştığım ve 
tanımaktan çok memnun olduğum Yaşar Alpte-
kin abimizin evine bir film projesi için görüş-
meye gitmiştim. Eski Yaşar Alptekin olarak 
hayal ettiğim ve şimdi burnundan kıl aldırmaz, 
kaprisinden geçilmez diye düşünmüştüm fakat 
karşımda bambaşka bir kişi muazzam derecede 
alçak gönüllü, vefakar, çok saygılı, naif ve misa-
firperver bir insanla karşılaştım. Çok şaşırmıştım 
film yapımcısı bir arkadaşımla ki ortak olarak bir 
yapım şirketimiz adına gitmiştik yanımdaki 
arkadaşımda şaşkınlığını gizleyememişti. Bizi 
gayet iyi karşıladı. Evini adeta mescit yapmış gi-
biydi evinin içi ne enteresandır ki öyle huzur veri-
ciydi ki insan oradan çıkmaz istemez gibi bir 
havası vardı. Kendisine hediye olarak verilen 
Peygamber efendimiz (S.A.V) sakalı şerifi için 
kısa bir merasimde bulunduk gözlerimiz doldu 
çok duygulanmıştım. Evin heryerinde manevi 
huzur veren bir his vardı. Televizyondan basın-
dan duyduğum ve bana da hikaye gibi gelen bu 
değişimini bizzat kendi gözlerimle görmüş 
olmam Yaşar Alptekin'e olan hayranlığımı bir kat 
daha artırdı. Namazlarını huşu içinde kılan dilin-
den zikri ve duayı eksik etmeyen melek gibi bir 
insan oluvermiş bir de aklımda kalan ve beni etki-
leyen sözü kaç yaşındasın ağabeycim dediğimde 
20 yaşındayım 38 yaş ve öncesi benim için boş 
yaşanmamış sayarım dedi yani gençlik yılların-
daki şöhret sinemadaki fırtınalı hayatını bir hata 
olarak gördüğünü ve şimdi dinimi yaşayarak ye-
niden doğdum dediğini unutmuyorum. Bunları 
söylemekle beraber mesleğinin oyunculuk oldu-
ğunu kuralları olduğunu, açık uygunsuz sahneler 
hariç düzgün dini tarihi filmlerde yer almak iste-
diğini de kendi ağzı ile söylemişti. Tabii ki buna 
benzer çok şeyler konuşmuştuk ama hepsini açık-
lamam mümkün değil merak edenler zaten Go-
ogle'dan bakacaklardır. Yaşar Alptekin gerçekten 
sansasyonel hayatında da 
şimdiki dindar hayatıyla da her zaman haberlere 
konu olmuş bir isim. Geçtiğimiz günlerde çok ta-
lihsiz ve üzücü bir haber ile eşi Nilgün Altınyayla 
kanser hastalığından vefatı kendisi ve bizleri çok 
derinden yaraladı. Allah mekanını cennet eylesin. 
Kendisine ve kızları Asrin Alptekin'e başsağlığı 
diliyorum. Yaşar Alptekin tanıdığım kişiliği, ağa-
beyliği, hoşgörüsü, sayınlığı, mütevazılığı, alçak-
gönüllü oluşu ve yardımseverliği ile Yeşilçam'ın 
en kaliteli, düzgün, dürüst kişilikli mankeni, dans-
çısı, artisti , aktörü olarak kalacaktır. Çünkü o 
BİR YAŞAYAN EFSANE (YAŞAR ALPTE-
KİN). Efsaneler hiçbir zaman ölmez, yaşar. Man-
evi dünyasında huzurlu, inançlı, imanlı dinini en 
muntazam yaşamaya gayret eden 
örnek arkadaş, dost bir AĞABEY...

ŞÜKRÜ ÇALIŞKAN

BİR EFSANE  
(YAŞAR ALPTEKİN) 

Kıbrıs’ta Rumların Kıbrıslı Türk-
lere silahlı saldırıları ve katliam-
ları başlattıkları 21 Aralık 1963 

tarihinde, Mağusa Namık Kemal Lise-
sinde, bıyıkları daha yeni terlemeye baş-
lamış bir öğrenciydim.  
 
Yatılı okuyordum… Cumartesi sabahı 
hemen yanı başımızda olan Polis Mer-
kezinden gelen silah sesleri ile irkilmiş-
tim, silah seslerinin tam olarak nereden 
geldiğini ve niye atıldıklarını anlamaya 
çalışıyordum, çocuk kafamın içinde. 
 
Kısa bir zaman sonra lisemizin arkasın-
daki toprak futbol sahası içinden koşa-
rak kaçan polis elbisesi giymiş kişileri 
ve arkalarından ateş eden polisleri gö-
rünce tatsız bir şeyler yaşandığını kavra-
maya başladım. Kafamın içinden bazı 
senaryolar geçiyordu. Sinemada filim 
seyreder gibi kaçanlarla, kovalayanları 
merakla ve keyifle izlerken, kaçanların, 
polis elbisesi giymiş hırsızlar, arkaların-
dan ateş edenlerin de gerçek polisler ol-
duğunu düşünüyordum. Kaçanlar da, 
kovalayanlar da benim hayalimde 
Rum’du. 
 
Rumların yaşadıkları Maraş, lise bina-
mızın hemen bitişiğinden başlıyordu. 
Rum hastanesi, Kaymakamlık, Belediye 
binası ve Mahkeme karşımızda, Rum 
Polis Merkezi ile Hayvanat bahçesi de 
yanı başımızdaydı. Rum Polis Merkezi 
ile Lisemizi bir taş duvar ayırmaktaydı. 
Taş duvarın yüksekliği boyum kadardı. 
Kıbrıslı Türklerin Polis Merkezi, Türk-
lerin topluca yaşadıkları Surlari-
çi’ndeydi. 
 
Rum Polis Merkezinden sürekli ba-
ğırma, inleme, dayak ve küfür sesleri 
geldiği için, 21 Aralık Cumartesi günü 
sabahı silah seslerinden sonra kaçan ki-
şilerin Rum suçlular olduklarını düşünü-
yordum.     
 
Kaçan kişiler, lise binamıza doğru can 
havli ile koşarak gelirken, el kol hare-
ketleri yapıp bir şeyler söylüyorlardı 
ama ben ne söylediklerini anlayamıyor-
dum, arkadaşlarımın da anlamadıkları 
kesindi. Söylediğim gibi biz onları Rum 
hırsızlar zannediyorduk ya anlasak da 
olurdu, anlamasak da… Kaçanlar hemen 
lise binamızın arkasında, futbol sahasına 
bitişik sık ağaçların yer aldığı ormanın 
içinde kaybolurken bir tanesini tanıdım 
ve şok oldum. Sınıf arkadaşlarımdan bi-
rinin polis olan babasıydı ve Kıbrıslı 
Türk’tü.  
 
Polis polisi niye kovalar, niye arkasın-
dan da ateş eder diye anlamsız ve yanı-
tını veremediğim sorular kafamda 
dolaşmaya başladı. Kaçanlar üstelik, 
benim gördüğüm kadarı ile 3-4 kişiydi-
ler. Üç, dört Kıbrıslı Türk polis kaçı-
yordu, ellerinde silah yoktu ve 
arkalarından da Rum Polis Merkezinin 
arka duvarının üstünden adeta yaylım 
ateşine tutulmuşlardı.    
 
Kıbrıslı Rumların kötü yüzleri ve canice 
düşünceleri ile tanışmam böyle oldu ve 
bu kabus tam 11 yıl sürdü. Kumsal kat-
liamından 4 gün önce başlayan olayların 
failleri, o dönem tabip binbaşı olan 
Nihat İlhan’ın ailesini vahşice katlede-
cekler, Türk köylerine saldıracaklar, 
Kıbrıslı Türkleri işsiz, güçsüz, gelecek-
siz, elektriksiz, susuz ve aç bırakacaklar, 
eşi benzeri görülmemiş caniliklere imza 
atacaklar ve1974 Barış harekatına kadar 
bu katliamları sürdüreceklerdi. Rumla-
rın hedefi adadaki Türk nüfusunu yok 
etmek, adanın mutlak hakimi olmak, za-
manı gelince Yunanistan’a ilhak et-
mekti. Propaganda için de göstermelik 
birkaç yüz yaşlı bırakacaklar ve dün-
yaya “Kıbrıslı Türkler, adil ve insan 
haklarına saygılı Rum idaresi altında 
mutlu yaşıyorlar” mesajını vereceklerdi. 
 
Kıbrıslı Türklere karşı 21 Aralık 1963 
sabahı başlattıkları silahlı saldırmalarına 
da bir kılıf uydurmuşlar ve “Kıbrıslı 
Türkler isyan etti” dezenformasyonuna 
başlamışlardı.  
 
Rumların hiçte inandırıcı olmayan bu 
iddialarına, Kantara’nın keçileri bile gü-
lerdi ancak dönemin Hristiyan olan 
ABD ve İngiltere gibi güçlü devletleri 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu, din-
daşlarına inanmayı ve Rumları haklı 
bulmayı tercih ettiler, dürüst ve insan 
haklarına saygılı olmak yerine.  
 
Aradan geçen onca süre içinde Rumların 
fikri hiç değişmedi, yandaşlarının da… 
Üstelik “Batı medeniyeti, demokrasi, 
insan hakları” diye övündükleri kavram-
ların üstüne diktikleri o insanlığın yüz 
karası tüy hala orada durmakta.

Prof. Dr. Ata ATUN

BİZ İSYAN  
ETMEDİK

Bosna Savaşı’nı bitiren Dayton Barış 
Anlaşması’nın imzalanmasının 
üzerinden çeyrek asır geçti. Avru-

pa’nın kalbinde 3,5 yıl süren savaş, NA-
TO’nun askerî müdahalesiyle ve 
ABD’nin Boşnak, Hırvat ve Sırp liderlere 
Dayton askerî üssünde uyguladığı zorla-
yıcı diplomasiyle sona erdi. 14 Aralık 
1995’te Paris’te Boşnak, Hırvat ve Sırp li-
derlerin imzaladığı anlaşmayla Bosna 
Hersek’te yeni bir dönem başladı. 
O günden bugüne kadar geçen sürede 
savaşı yaşamamış bir nesil büyüdü. Sa-
vaştan hemen sonra doğan bireyler, 
bugün 25 yaşına ulaştı. Ancak söz ko-
nusu genç nüfus, her ne kadar doğrudan 
savaşı yaşamasa da savaş sonrası döne-
min tüm zorluklarını ve belirsizliklerini 
yaşadı. 
Dayton Barış Anlaşması her ne kadar si-
lahlı çatışmaya son verse de ülkeye kalıcı 
barışı getiremedi. Bosna Hersek gelinen 
noktada hâlâ hem siyasi hem ekonomik 
açıdan zorlu meydan okumalarla karşı 
karşıya. 
Bu meydan okumaların ilki, 1992’de sa-
vaşı ortaya çıkaran en önemli nedenler-
den biri de olan milliyetçilik dalgasının 
Bosna Hersek’te hâlâ etkisini sürdür-
mesi. 
Ülkenin tüm siyasal sistemi milliyetçilik 
temeline göre kurgulanmış durumda. 
Dayton Barış Anlaşması, siyasal sistemi 
milliyetçilik temeline oturtarak ve entite 
sınırlarını savaş sonucuna göre belirleye-
rek, Bosna Hersek için bir kısırdöngüye 
yol açtı. Milliyetçilik akımının yüksel-
mesi neticesinde, etnisite temelinde ku-
rulan siyasi partiler, kullandıkları siyasi 
söylemle ve uyguladıkları politikalarla 
milliyetçiliği canlı tutmaya çalışıyor. 
Üstelik milliyetçilik vurgusu, eğitim sis-
teminde de devam ediyor. Boşnak, Hır-
vat ve Sırp çocuklar ayrı okullara gidiyor 
ve ayrı müfredat programlarına göre 
eğitim görüyor. Bu da birbirlerinden ta-
mamen farklı üç farklı tarih anlatısının 
çocuklara öğretilmesi anlamına geliyor. 
Dolayısıyla, milliyetçiliği aşmak gelinen 
noktada hiç de kolay değil. 
 

KARMAŞIK SİSTEM 
 
Ayrıca, Dayton Barış Anlaşması Bosna 
Hersek’te dünyanın en karmaşık siyasal 
sistemlerinden birisini yarattı. 
İki farklı entite ve Brčko özerk bölgesin-
den oluşan ülkede; üç cumhurbaşkanı, 
14 hükümet, 140’a yakın bakan ve 16 
ayrı polis teşkilatı var. Ülkeyi oluşturan 
iki entiteden Bosna Hersek Federas-
yonu’nda Boşnak ve Hırvatlar çoğun-
luktayken, diğer entite olan Sırp 
Cumhuriyeti’nde (Republika Srpska – 
RS) ise Sırplar çoğunluğu oluşturuyor. 
Boşnak ve Hırvatların çoğunlukta ol-
duğu entitenin 10 kantonu var. Her kan-
tonun kendi parlamentosu ve kendi 
yönetimi mevcut. Çok katmanlı ve kar-
maşık siyasal sistem zaman zaman par-
lamentoda etnik vetoların 
kullanılmasıyla tamamen kilitleniyor. 
Her bir kurucu halka yönetimde nüfusu 
oranında yetki vermeyi amaçlayan bu si-
yasal sistem, üst kimlik inşa edilemediği 
ve milliyetler arası güven ortamı oluştu-
rulamadığı için ülkede ciddi sorunlara 
yol açıyor. İç siyaset, ekonomi ya da dış 
politikayla ilgili kapsamlı reformlara ihti-
yaç duyulan ülkede, karar alma süreci 
sağlıklı bir şekilde işlemiyor, işletilemi-
yor. 
Hatta öyle ki, Bosna Hersek’te genel se-
çimlerden sonra aylarca hükümet kuru-
lamıyor. En son Ekim 2018’de yapılan 
seçimlerin ardından yeni hükümetin 
kurulabilmesi için 14 ay beklendi! Her 
genel seçimden sonra hükümetin kurul-
masının aylar almasının nedeni, Boş-
nak, Hırvat ve Sırp partilerin yeni 
hükümeti kurmak için birbirleriyle an-
laşamamaları. 

Buna ilaveten, Mostar’da Boşnaklar ve 
Hırvatlar arasındaki yetki paylaşımının 
nasıl olacağıyla ilgili anlaşmazlık yüzün-
den 2008’den bu yana yapılamayan 
yerel seçimler uluslararası toplumun ini-
siyatifleri sonucu, 12 yıl aradan sonra, 20 
Aralık’ta yapılabilecek. Dolayısıyla, kar-
maşık siyasal sistemin yerel yönetimler 
düzeyinde de ciddi sorunlara yol açtığı-
nın altını çizmek gerekiyor. Boşnak ve 
Hırvat kimlikleri arasında hâlâ büyük 
mücadeleye sahne olan Mostar, yerel-
deki meydan okumaları gösteren en 
önemli kentlerden biri. 
 

İMTİYAZLAR 
 
Bosna’nın yeni anayasasına göre ülkenin 
üç kurucu halkı var: Boşnaklar, Hırvatlar 
ve Sırplar. Tüm siyasal sistem, bu üç mil-
liyet arasında denge kurulmasına göre 
ayarlanmış durumda. 
Ancak ne var ki Bosna’da bu üç halk dı-
şında da yaşayan başka halklar da var; 
Karadağlılar, Arnavutlar, Yahudiler, Ro-
manlar gibi. Bosna’daki ilgili yasal ve si-
yasal sistem, kurucu halklar dışındaki 
diğer grupları ikincil konuma itiyor. Ör-
neğin, ülkenin cumhurbaşkanlığına sa-
dece kurucu halklara mensup Boşnaklar, 
Hırvatlar ya da Sırplar aday olabiliyor. 
Diğer halklara mensup olan kişilerin 
adaylığı yasal olarak mümkün değil. 
2009’da Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin Sejdic-Finci davasında aldığı 
kararla bunun değiştirilmesini talep et-
mesine rağmen, aradan geçen 11 yılda 
bu kadar temel bir insan hakkını sağla-
mak için gerekli reform yapılamadı. 
Geçmişle yüzleşememe sorunu 
Ülkenin savaş sonrası 25 yılının başka bir 
önemli özelliği de geçmişle yüzleşmeyi 
bir türlü başaramaması. 
Hiçbir etnik grup, 1992-1995 arası yaşa-
nan savaşla ilgili kendini sorgulamıyor. 
İster Boşnak, isterse Sırp ya da Hırvat, ki-
minle trajik geçmiş üzerine konuşursa-
nız konuşun herkes, “kendi halkı”nın ne 
kadar mağdur olduğunu, savaşın so-
rumlusunun “diğer taraf” olduğunu an-
latıyor. Siyasi liderlerin mağduriyet 
söylemi, halk üzerinde doğrudan etkili 
oluyor. 
Oysa, dünya tarihinden biliyoruz ki, bir 
ülkede çatışma sonrası dönemde kalıcı 
barışın oluşturulmasının en önemli şart-
larından birisi, geçmişle yüzleşilmesi. Ne 
zaman ki bireyler ve halklar, geçmişle-
riyle ilgili sorumluluk alır, yaptıkları ha-
talar üzerine yeniden düşünür ve 
geçmişten yaşanan acı olaylardan ders 
çıkartır; ancak o zaman ebedî barışa ula-
şılabilir. 
Örneğin, eğer Almanya ve Fransa, geç-
mişten ders çıkartmayı başaramasalardı, 
düşmanlık ilişkilerini dostluk ilişkilerine 
dönüştüremezlerdi. Benzer bir geçmişle 
yüzleşme sürecini hem Bosna’daki hem 
de komşu ülkelerdeki halkların başar-
ması gerekiyor, tabii eğer Balkanlar’da 
kalıcı barışın inşa edilmesi hedefleni-
yorsa. 
Immaneul Kant’ın Ebedî Barış adlı ese-
rinde belirttiği gibi, çatışma sonrası im-
zalanan anlaşmalar sorunları tam 
çözmez ve gerginlik yaratan unsurları 
sona erdirmez ise o zaman barışın kalıcı 
olmasını beklemek beyhudedir. Dayton 
Barış Anlaşması, ne yazık ki sorunları 
çözmeyi başaramadı, silahlı çatışmaları 
durdursa bile yeni gerginlik unsurları 
yarattı. Ülkedeki siyasilerin, “Dayton”ın 
sağladığı “fırsatlar”ı kullanarak hem 
söylemleri hem de uygulamalarıyla mil-
liyetçiliği yeniden üretmeleri ciddi so-
runların çoğunluğunun 
çözülememesine yol açtı. 
 

BOSNA’NIN BİRLİĞİ 
 
Ülkenin karşı karşıya kaldığı en ciddi so-
runlardan biri de Bosna’nın birliği ve bü-

tünlüğünü koruma konusunda tüm 
grupların fikir birliğine varmamış olma-
ları. 
Özellikle ülkenin üç cumhurbaşkanın-
dan biri olan, aynı zamanda Sırp Cum-
huriyeti’nin (RS) eski devlet başkanı 
Milorad Dodik’in ülkenin birlik ve bera-
berliğini her fırsatta sorgulaması ciddi 
bir sorun. Dodik, Sırpların çoğunlukta 
olduğu RS entitesinde bağımsızlık refe-
randumu yapılmasını talep ediyor. Bir 
cumhurbaşkanının ülkenin bütünlü-
ğünü sorgulayabilmesi, dünya siyasi ta-
rihine geçecek önemli olgulardan biri. 
Aynı zamanda, bazı Hırvat siyasi partile-
rinin de üçüncü bir entite oluşturmak is-
temeleri, ülkenin bütünlüğü açısından 
başka bir meydan okuma. 
 

BAĞIMSIZ MI? 
 
Öte yandan, barış anlaşmasının imzalan-
masından bu yana geçen çeyrek asra 
rağmen, Bosna Hersek, hâlâ egemenliği 
sınırlı olan bir ülke. 
Dayton’la kurulan Yüksek Temsilcilik 
Makamı (Office of the High Representa-
tive -OHR), ülkede yasaları iptal etme ve 
üst düzey siyasileri görevden alma gibi 
geniş yetkilere hâlâ sahip. 
Her ne kadar bu yetkiler, artık pek kulla-
nılmıyor olsa da, yine de OHR’ın hâlâ 
varlığını korunması, Bosna Hersek’in 
kendi kendini yönetmede, savaşın üze-
rinden 25 yıl geçmesine rağmen, ne 
kadar çok sorun yaşadığının kanıtı. Aynı 
zamanda kırılgan barış ortamının ve si-
yasi istikrarsızlığın da önemli bir göster-
gesi. 
 

BEYİN GÖÇÜ 
 
Son yıllarda, Bosna Hersek’in en önemli 
başka bir problemi de beyin göçü. Siyasi 
sorunlar ve artan ekonomik problemler, 
özellikle genç ve vasıflı nüfusun ülkeyi 
terk ederek Batı Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın gelişmiş ülkelerine göç 
etmesine yol açıyor. 
Savaştan önce 4,4 milyon nüfusa sahip 
olan ülkede, son nüfus sayımına göre şu 
anda 3,3 milyon kişi yaşıyor. Başka bir 
deyişle, Bosna Hersek 28 yılda nüfusu-
nun beşte birini kaybetti ve her geçen 
gün daha da kaybetmeye devam ediyor. 
Beyin göçünün en etkili olduğu meslek 
gruplarından birinin sağlık çalışanları ol-
duğu biliniyor, Bosna Hersekli her altı 
doktordan birinin artık Almanya’da ça-
lıştığı belirtiliyor. Zaten sağlık altyapısı 
yeterli olmayan Bosna’nın sağlık çalışan-
larını giderek artan oranda kaybetmesi, 
ülkenin pandemi günlerindeki mücade-
lesini daha da zora sokuyor. 
 

UMUT IŞIĞI VAR MI? 
 
Tüm bu yaşanan sorunlara ve meydan 
okumalara rağmen, geçtiğimiz 15 Ka-
sım’da yapılan yerel seçimlerde başkent 
Saraybosna’da ve de RS’in başkenti 
Banja Luka’da milliyetçi partilerin değil 
de muhalefet partilerinin seçimi kazan-
ması, geleceğe yönelik bir umut ışığı ya-
rattı. 
Yerelde başlayan “yenilik” arayışının 
ülkenin genel siyasetini etkileyip etkile-
meyeceğini zaman belirleyecek. Ancak 
kesin olan şu ki, ABD’nin başını çektiği 
Batılı ülkelerin Bosna’ya empoze ettiği 
Dayton sistemi, ülkede ne demokratik 
konsolidasyon sağlayabildi ne de ülke-
nin ekonomik kalkınmasına yol açtı. 
Siyasi istikrarsızlık, milliyetçi siyasi 
partiler, geçmişle yüzleşmeme ve eko-
nomik problemleri aşmak için Bos-
na’nın etnik farklılıkları aşan kapsayıcı 
bir üst kimliğe ve bir sonraki seçimi 
değil de ülkenin geleceğini dert edinen 
siyasetçilere ihtiyacı var. 

www.fikirturu.com  
sitesinden alınmıştır.

Bosna Savaşı 25 yıl önce Dayton Barış Anlaşması’yla sona erdi ama ne so-
runlar çözüldü ne de yeni gerginlikler önlenebildi. Düğümlenmiş bir sis-
tem, azalan nitelikli nüfus, hâlâ egemenliğini kazanamamış bir ülke… 

25. yıldönümünde 
Bosna Hersek

DAYTON’UNBirgül 
DEMİRTAŞ



BELEDİYE’DEN 
BAĞCILAR’A  
MUHTEŞEM  

spor kompleksi   
İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İstanbul’un cazibe merkezi 
haline gelen Bağcılar’da bir-
çok önemli projeyi hayata 

geçirerek vatandaşların hizme-
tine sunan Bağcılar Belediyesi, 
ilçeye modern bir modern bir 
spor tesisi daha kazandırıyor. 
15 Temmuz Mahallesi 
Gülbahar Caddesi üzerinde 
Bağcılar Belediyesi’ne ait 6 bin 
800 metrekarelik alanda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-

fından yapılan spor komplek-
sinin inşaatında sona geliniyor. 
Zemin artı 2 kattan oluşan 15 
Temmuz Spor Kompleksi’nin 
4 dönümü peyzaja ayrıldı. 
Komplekste basketbol, hentbol 
ve voleyboldan oluşan takım 
oyunlarının gerçekleştiği alan-
da 342 seyirci kapasiteli tribün 
bulunuyor. Kompleks içinde 
sağlık odası, antrenör odası, 
eğitmen odaları, çocuk oyun 
alanları, masa tenisi alanları, 
bilardo salonları, spining, aletli 
jimnastik, aerobik, fitness 
antrenman ve stüdyo salonları 

ile 73 kişilik tribüne sahip 
kapalı yüzme havuzu yer alı-
yor. Sosyal aktiviteler için 
gerekli sosyal donatıların da 
düşünüldüğü kompleksin 
altında 57 araçlık kapalı oto-
park da planlandı. Binanın dış 
cephesi ve dış peyzaj düzenle-
meleriyle bölgeye yeni ve 
modern bir görünüm de 
kazandırılmış olunacak. İlçe 
sakinlerinin spor tesislerinin 
yapımını önemsediklerini 
belirten Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı şöyle 
konuştu: “İlçemize hizmet 

konusunda çıtayı yükseltmeye 
ve spor adına örnek projeler 
üretmeye devam ediyoruz. Şu 
anda ilçemizde 15 kapalı spor 
salonumuz var. İnşallah kısa 
zamanda modern bir spor 
kompleksine daha kavuşaca-
ğız. Böylece salon sayımız 
16’ya çıkacak. Bu tesisler saye-
sinde gençlerimiz kötü alışkan-
lıklardan uzaklaşırken sağlıklı 
yeni nesillerin yetişmesine de 
imkan sağlıyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet 
Kasapoğlu’na ilçemiz halkı 
adına teşekkür ediyorum.”
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi’ne bağlı arama 
kurtarma ekibine tam donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu

2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenler, 
pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılan ödül töreninde açıkla-

nırken, Furkan Koçoğulları’nın Sayıklamalar’ı en iyi film seçildi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), 

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'daki Novi Grad 
Belediyesi’ne bağlı arama kur-
tarma ekibine tam donanımlı 
4x4 arazi aracı yardımında 
bulundu. Novi Grad 
Belediyesi’nde düzenlenen 
teslim törenine katılan 
Türkiye'nin Saraybosna 
Büyükelçisi Haldun Koç, 
burada yaptığı açıklamada, 
yeni tip korona virüs salgını 
gibi beklenmedik zamanlarda, 
insani yardım ve sağlık altya-
pısına yapılan yatırımın ne 
kadar önemli olduğunun açık 
bir şekilde görüldüğünü söy-
ledi. TİKA'nın Bosna 
Hersek'te devam eden projesi 
kapsamında, sağlık düzeyinin 
artırılmasına yönelik arazi 
aracı yardımının oldukça 
önemli olduğunu ifade eden 

Koç, "Bir süredir devam eden 
eğitimler sonucunda tecrübe-
leri itibarıyla daha gelişmiş 
düzeye ulaşan ekibin insan 
odaklı arama kurtarma çalış-
malarını sürdüreceklerine ina-
nıyorum." diye konuştu. TİKA 
Saraybosna Koordinatörü 
Muhammed Ünal da 
Türkiye'nin sağlık alanındaki 
tecrübelerinin aktarılması 
hedefiyle birçok eğitim prog-

ramı düzenlendiğini anımsa-
tarak "TİKA'nın, Acil Tıp 
Kapasite Artırma Programı 
(ATKAP) kapsamında 
2017'den beri Saraybosna'da 
eğitim programları düzenle-
mekteyiz" dedi. Eğitim prog-
ramlarıyla bağlantılı olarak 
Novi Grad Belediyesine bağlı 
Arama Kurtarma Birliğine 
tam donanımlı 4x4 arazi aracı 
sağladıklarını söyleyen Ünal, 

aracın zor şartlarda çalışan 
ekiplere katkı sağlaması 
temennisinde bulundu. Novi 
Grad Belediye Başkanı Semir 
Efendic de belediyeye bağlı 
arama kurtarma birliklerinin 
Bosna Hersek genelinde faali-
yet yürüttüğüne işaret ederek 
"İlk kez kendi araçları olacak. 
Çalışmalarımızı destekleyen 
TİKA'ya teşekkür ediyoruz" 
şeklinde konuştu. (AA)

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi’nin iki 
yıldır desteklediği, bu 
sene ana sponsor olarak 

katkı koyduğu Kısa Kısa 
Kemeraltı Kısa Film 
Yarışması’nda ödül heyecanı, 
dijital ortamda yaşandı. 
Yarışmanın en iyi film ödülü, 
Furkan Koçoğulları’nın 
“Sayıklamalar” adlı eserine 
giderken, törene canlı olarak 
bağlanan Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, yarışma-
nın tarihi Kemeraltı’nın tanıtıl-
masına büyük katkısı olacağı-
na inandığını vurguladı. 
Hezarfen Film Galeri, 
Kentimiz İzmir Derneği ve 
TARKEM (Tarihi Kemeraltı 
İnşaat Yatırım Ticaret AŞ) 
işbirliğiyle düzenlenen, Konak 
Belediyesi’nin ana sponsoru, 
İzmir Sanat Derneği, İzmir 
Vakfı, İzmir Sinema Ofisi, EFA 
(European Film Academy) ile 
İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf 

Derneği’nin destekçileri oldu-
ğu 2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa 
Film Yarışması’nın ödül töreni, 
pandemi koşulları göz önünde 
bulundurularak, video konfe-
rans uygulamasıyla gerçekleş-
tirildi. Törenin açılış konuşma-
sını Başkanı Abdül Batur yaptı. 
Batur konuşmasına, “Gönül 
isterdi ki, bu ödül törenini, bir-
birimizi bilgisayar ekranı yeri-
ne, yüz yüze görerek yapalım. 
Ancak sağlık şartları bizi dijital 
ortamda ödül töreni yapmaya 

itiyor” diyerek başladı. 
Yarışmanın, İzmir’in kalbi 
Konak’ta bulunan ve dünyada-
ki en eski açık hava çarşıların-
dan biri olan tarihi 
Kemeraltı’nın tanıtılmasına 
büyük katkısı olacağına inan-
dığını belirten Batur, tüm katı-
lımcıları kutladı. İzmir’in kal-
binin Konak, Konak’ın kalbi-
nin de Kemeraltı olduğunu 
dile getiren Batur, “Kemeraltı, 
Konak Belediyesi’nin gözbebe-
ğidir. Bölgede ticaret, üç asrı 

aşkın bir dönemdir aralıksız 
sürüyor. Hemen her iş kolun-
da, aradığınız her şeyi bulabi-
leceğiniz bir cazibe merkezi 
ama sadece bir alışveriş mer-
kezi de değil, camileri, sina-
gogları, hanları, hamamlarıyla 
yani tarihi ve kültürüyle bizim 
en kıymetli miraslarımızdan 
biri. Biz işte bu nedenle 
Kemeraltı’yla birlikte Agora ve 
Kadifekale’yi kapsayan alanı 
‘Altın Üçgen’ olarak isimlendi-
riyoruz; çünkü bu alan, çok 
köklü bir tarihe sahip olması 
nedeniyle, aynı zamanda yük-
sek bir turizm potansiyelini de 
barındırıyor. Konak’taki temel 
amaçlarımızdan biri, bu tarihi 
dokuyu, daha çok ortaya çıka-
rarak, tüm dünyaya tanıtmak. 
Altın Üçgen’in önemli bir des-
tinasyon haline geleceğine ve 
güzel ilçemiz Konak’ın adını 
da dünyaya taşıyacağına inanı-
yoruz. İşte bu nedenle Kısa 
Kısa Kemeraltı Kısa Film 
Yarışması’nı önemsiyoruz” 
dedi.

TİKA’dan Novi Grad’a 
arazi aracı desteği… 

“Bulgaristan 
Makedonya üze-
rinde “Yunan” 

tipi direk baskı uygulayarak, 
nasıl bir dil konuşmaları, 
hangi tarihe inanmaları ve 
kendilerinin nasıl bir kimlik 
taşımak zorunda oldukları 
dayatıyor. 
“Bulgar devleti tarih üzerinde 
tekel kurma hakkına sahip oldu-
ğunu savunuyor.” 
Çavdar Marinov, Kendisi Paris 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Medeniyetler Tarihi bölümünde 
bilim doktorudur. “1944’ten 
Günümüze Makedon Sorunu” 
kitabının da yazarıdır. Brüksel - 
AB komisyonlarına, Balkanlarda 
Kimliklerin oluşması, 
Balkanlarda Tarihsel Kültürel ve 
Politik Miras ve Antik 
Kimliklerin Günümüze Etkileri 
gibi konularında raporlar da sun-
muştur. 
O, Bulgaristan’ın 1950 yılından 
bu yana değişmeyen Makedonya 
görüşünü, Alman basınında çıkan 
yazılarının birinde şöyle açıkla-
mıştır: 
“Bugün savunulan Bulgar 
Makedonya tezi T. Jivkov zama-
nında oluşmuştur. Sosyalizm yıl-
larında Makedon kimliği tama-
men reddedilmiştir. Makedonlar 
konusunda bugün anlatılan masal-
lar Jivkov rejimi tarafından 
düzülmüştür. Borisov hükümeti 
totaliter siyaseti zorla uygulamaya 
çalışıyor. 
Bulgar tezinde sözde “tarihsel 
gerçek var”, güya bu “gerçek” 
Bulgarların tekelinde olan bir 
“tarihsel kanıt” ve “ya her şey ya 
da hiçbir şey” ilkesine göre hare-
ket ediyorlar. MKC’ne baskı 
uygulanıyor. 
Bu konuyu araştıran birçok 
Balkan, Avrupa ve Amerika bilim 
insanının kimlik, dil ve tarih 
konusunda Bulgar tezlerine inan-
mıyor. Avrupa üniversiteleri ve 
kurumları Bulgar tezlerini kabul 
etmiyor. Makedonlar daha ger-
çekçi davranıyorlar. 30 yıldan 
beri komşularının baskısı altında 
kalan Makedon kimliğinin çok 
duyarlı olduğuna ve tepkilerin de 
sertliğine işaret etmek gerekir.  
1944 yılından sonra Makedon 
dilinin Yugoslav dilinin etkisi 
altında kaldığını söyleyen Dr. Ç. 
Marinov, Bulgar dilinin de XIX. 
Yüzyılın sonlarında Rus dilinin 
etkisiyle oluşup geliştiğini hatırla-
tıyor.  
“Deutsche Welle” (Almanya’nın 
Sesi) radyosu tarafından 1942-
1944 yılları arasında Bulgarların 
Makedonya’da beş bin 
Makedon’u katlettiğine ilişkin 
soruya araştırmacı Ç. Marinov’un 
cevabı şöyle veriyor: 
“Makedon kimliği konusunda 
tarihsel yaklaşım BKP Merkez 
Komitesi tarafından 1967’den 
sonra geliştirilmiştir. Bu, 
Makedon tarihini reddeden bir 
tutumdur. Öyle oluyor ki, sanki 
Bulgarlar 1942’de Makedonya’yı 
işgal ettikten sonra kendi kendile-
rine eziyet etmişler. Bundan dola-
yı tarihsel olayların somut ve 
detaylı araştırılmasından rahatsız 
oluyorlar, yazılı evrakları yok edi-
yor, konuyu açanlara hor bakıyor-
lar, yeni tarih sayfaları açılmasına 
engel olmak istiyorlar. 
Makedonya tarihi konusunda 
derinleşirken sonuç çıkarmak zor, 
çünkü iki halkın belleğinde aynı 
hikâye ve efsanelerle karşılaşıyor-
sunuz. Tarihin karışık olması, 
XIX. Yüzyılın sonlarında ve XX. 
yüzyılın başlarında Makedon 
kimliği için verilen mücadelenin 
Bulgar milliyetçili ile karışmış 
olduğu da biliniyor. Bu davanın 
Yugoslavya’da da yürütülmüş 
olması ve Makedon dilinin 
Yugoslav dilinin etkisi altında 
zenginleşmiş olması gerçeği ise 
Bulgarları rahatsız ediyor. 
Tito ile Stalin arasında 1948 yılın-
da Makedon kimliği üzerine 
çıkan tartışmadan sonra, 
Bulgaristan Başbakanı Georgi 
Dimitrov Makedon kimliğini 
kesinlikle reddetmişti. Bu da tari-
he karşı seçenekli yaklaşıldığını, 
bu yöntemin dil ve kimlik hakkın-
da da kullanıldığını kanıtlıyor. 
Bulgarlar önce kendi dillerinin 
XIX. Yüzyılın sonunda Rusların 
etkisi altında oluştuğunu kabul 
etmelidir. 
Bulgar hükümetinin Brüksel’deki 
27 devlet temsilcisine gönderdiği 
Memorandum belgesinde 
Yugoslavya komünist rejimi tara-
fından “Makedonya’da 100 bin-
lerce Bulgarin öldürüldüğüne” 
işaret ediliyor. 
 

1980 yıllarında Bulgar hükümeti 
Makedonya ile ilgili gizlice bir-
çok kitap yazdırmıştır, Neden? 
Kitapta da Makedonya 
Cumhuriyetinde 1990’a kadar 
Bulgarların sürekli öldürdüğü 
yazılmış. 
Bu kadar insanı öldürülür de, 
nasıl olur da Makedonya’da 
kimse duymaz. 1980 yıllarında 
Bulgar hükümeti gizlice birçok 
kitap yazdırmış ve bu konuyu 
geniş kapsamlı işlemiş, 1990 
yılından sonra da bu kitaplar 
basılmış ve Bulgaristan’da dağı-
tılmıştır. 1944 sonunda Üsküp 
Kalesinde binlerce Bulgar er ve 
subayın katledildiği ve 
Yugoslavya Sosyalist Makedonya 
Cumhuriyetinde 1990’a kadar 
Bulgarların sürekli öldürüldüğü 
iddiaları yalandır. 
1945 yılının Ocak ayında Bulgar 
monarşi istila rejimine yardım 
eden subaylar idam edilmiştir. Bu 
olaylara da en fazla 
Bulgaristan’da rastlanır. Bulgar 
istila ordusundan subayların 
“yurtsever” olarak gösterilmesine 
halk inanmıyor. Tarihsel gerçek-
leri istediğin tarafa çekme hakkı 
kimseye tanınmamıştır. 
“Deutsche Welle” Makedon hal-
kının 30 yıldan beri komşularının 
değişik şiddetli baskıları altında 
bulunduğu bir gerçek midir soru-
suna Dr. Marinov şu yanıtı veri-
yor:  
“Evet. 1992’de “Makedon dili” 
ikili ilişkilere konu oldu, ardından 
kimlik ve tarih, kutlamalar, gele-
nekler, anıtlar, ders kitapları vb 
konuları açıldı”, fakat Bulgar 
siyasetçilerinden birçokları bu 
uydurma konuların körüklenmesi, 
sonunda Bulgaristan’a ters çarpar 
görüşüne inandılar, bugün susu-
yorlar, halk da Makedonya tezini 
doğru buluyor.” 
*  
Avrupa Konseyi Brüksel 
Başbakanlar zirvesi 10 – 11 
Aralık günleri düzenlenecek. 
Bulgar tezlerinin AB’nin Batı 
Balkanlara genişlemesini gemle-
mesi, Bulgar gururunu ayakaltına 
alacağı gibi, Bulgar monarşisi ve 
totaliter komünizminden gelen 
insan düşmanı şoveniz politika 
balonunun da patladığı anlamına 
gelir. Artık herkes, bütün Avrupa 
Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman Türklerin XX. yüzyıl-
da başına gelenleri, yaşanan 
zulmü, göçlerin gerçek nedenleri-
ni görüp anlamalıdır. AB’de azın-
lıklar siyaseti yeniden ele alınmalı 
ve azınlıklar lehinde karar alınma-
lıdır. AB’de azınlık sorunu çözül-
meden demokrasi ve adalete 
doğru adım atılamaz.  
Bulgaristan’da Hükümet değiş-
meden, Krasimir Karakaçanov, 
Angel Cambazki vs gibi ırkçı 
siyasetçilerin Bulgar iç ve dış 
siyasetinden atılmadan, VMRO 
ve NDSB gibi XIX. Yüzyıl voy-
vodalarının kafalarını taşıyan 
siyasetçilerle bu işlerin yürüme-
yeceği artık açıkça ortadadır. 
GERB ve ortaklarının yalan 
dolan, baskı, terör ve zulüm poli-
tikasının zamanı dolmuştur. 
Bulgaristan’ı yönetenler bundan 
böyle yalanla bu 140 yıldır yürüt-
tükleri bu gemiyi yürütemeyecek-
leri belli olmuştur.  
Yeni Bulgar politikasında “milli 
doktrin”, “milli çıkarlar”, “soykı-
rım”, “asimilasyon” vb Irkçı-mil-
liyetçilik, Nazi-cilik, şovenizm ve 
faşizm devri siyasetleri gömülme-
lidir ve yerine çok kültürlü, halkın 
menfaatlerini buluşturup birleşti-
ren, ortak devlet kurma ve birlikte 
var olma siyasetine geçme vakti 
gelmiştir. Kısaca Bulgaristan’da 
herkes birlikte yaşamayı öğren-
melidir, yoksa devletin tamamı 
uçuruma doğru gitmektedir. 
Bunun kurtuluşu Bulgaristan için 
burada yaşayan tüm vatandaşlar 
hepsinin de birlik olmaktan geçti-
ğini idrak etmiştir ve vatandaşlık 
hakkı herkese eşit olmasından 
geçer… 
Konumuz devam edecektir. 
Azınlıklar konusunda Bulgar dev-
let politikasının değişmesi ve çok 
dilli, çok kültürlü temelinde ada-
letli demokrasiye ve hukuk üstün-
lüğüne geçmek yakın hedefleri-
miz arasında başta gelir. Dünya 
mazlumları görmeye başladı.

Rafet ULUTÜRK

BULGARİSTAN  
NE YAPMAK  
İSTİYOR? -2-

Batur: Kemeraltı açık  
film platosu olacak
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Emin SERİN

MONTENEGRO  
RÜYASI?

“Hocam; bir Balkan ülkesi varmış, adı Mon-
tenegro imiş, bu konuda bizi aydınlatır 
mısın?”,  “Abi; herkes ‘Montenegro’ya 

gidin’ diyor, ne diyorsun, ilgilenelim mi?”, “Hocam, 
‘inanılmaz imkânlar var’ diyorlar, ne yapalım, bize 
fikir ver.” Bu tür soruların yüzlercesini son yıllarda çok 
duyuyorum, tanıdığım birçok kişi rüyasında Monte-
negro’yu yani Balkanların güzel ülkesi Karadağ’ı 
görür oldu. Genelde rüyalar hep tersine yorumlansa da, 
ilk birkaç gün kafamızı karıştırır sonra da unutulur gi-
derler.  
“Montenegro” bilinen adıyla Karadağ, eski Yuguslav-
ya'dan ayrılarak 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden 
bir ülke. Doğal güzellikleri, dağları ve gölleri ile büyü-
leyici bir ülke olan Karadağ'ın ismi zamanında bu ül-
keyi yöneten Venedikliler tarafından verilmiş. 
İtalyanca'da “monte” kelimesi "dağ", “negro” kelimesi 
“siyah” anlamı taşıyor. Karadağ, anayasada, “cumhuri-
yet yönetimde bağımsız ve egemen bir devlettir” ola-
rak tanımlanıyor. Karadağ'ın bilinen uluslararası adı, 
yukarıda da belirttiğim gibi, Montenegro’dur. 
Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütüne 
üyelikleri bulunan Karadağ’da kişi başına düşen milli 
gelir 7.358 dolar, toplam milli gelir 5.5 milyar dolar ci-
varında. Sektörlerin milli gelire katkısı %75’i hizmet, 
%20’si turizm sektörüdür. Asgari ücret Temmuz 2020 
itibariyle 331 Euro olsa da ortalama aylık ücretler 600-
700 Euro arasında değişmekte. Nüfusun büyük çoğun-
luğu başkent Podgorica ve çevresinde yaşıyor, 2019 
sayımlarına göre Karadağ Cumhuriyetinin resmi nü-
fusu, 615.000. Sadece nüfus parametresine göre bir de-
ğerlendirme yapacak olsak; Türkiye’deki 34 tane 
şehrin her birinin nüfusunun Karadağ Cumhuriyetinin 
toplam ülke nüfusundan fazla olduğunu belirtmemiz 
gerekir. 
Montenegro (Karadağ), Avrupa Birliğine resmi aday-
lık başvurusunu 2009 yılında yaptı. Şu ana kadar ki 
üyelik müzakerelerinin olumlu gittiğini AB yetkilileri-
nin yaptığı çeşitli açıklamalardan anlamak mümkün. 
Geçtiğimiz aylarda yapılan genel seçimlerden sonra 
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi ardı ardına yaptığı yazılı açıklama-
larla Karadağ’ın üyelik yönündeki hızlı ilerlemesinin 
devam edeceğine inandıklarını, yeni hükümetin oluş-
masıyla ülkede siyasi ve ekonomik reformların hız ka-
zanacağını, üyelik sürecindeki tüm çabaları sonuna 
kadar desteklediklerini belirtmişti. 
Bu noktada, biraz daha detaya girip, teknik bilgileri ak-
tarmakta fayda görüyorum. Dünya Bankası’nın “İş 
yapma kolaylığı” sıralamasında 190 ülke arasında, Ka-
radağ 50.sırada yer alıyor. Türkiye, bu listenin 43.sıra-
sında. Karadağ, yeni gelişmeye başlayan bir ülke 
olduğu için istihdam fırsatları fazla görünüyor. Ülkeye 
yatırım yapmak isteyen ya da çalışmak isteyen kişiler 
için pek çok iş fırsatı bulunduğu raporlanıyor. Kara-
dağ’da önde gelen iş kolları inşaat, gıda ve tekstil sek-
törleri ancak bunların dışında tarım ve hayvancılık, 
orman ve su ürünleri, enerji ve otel işletmeciliği sektör-
lerinde de iş yapılabilmekte. Karadağ’da bir çalışan 
olmak, geçinemeyecek kadar maaş kazanmak anlamı 
taşır. Bu nedenle insanlar kurulmuş bir şirkette çalış-
mak yerine kendi şirketlerini kurmayı amaçlıyorlar. 
Karadağ’da ortalama 3 günde şirket açıp, 21 günde 
oturum izninin alındığı, ayrıca bu süreçler hızlı ve ola-
bildiğince sorunsuz ilerleyebildiği için düşük maliyetle 
kolay ve hızlı şekilde Karadağ’da oturma izni alınabil-
diği aktarılıyor. 
Birkaç yıl önce Gürcistan’ın, Rusya ile yaşadığı diplo-
matik sorunların ardından, Avrupa Birliği’ne alınacağı 
söylenmiş, uluslararası öngörüler ayyuka çıkmış, ku-
laktan kulağa yayılan “fırsat haberleri” ile insanlar 
Gürcistan rüyası görür hale gelmişti. Başkent Ba-
tum’da yaşanan emlak patlaması ve kurulan şirket sa-
yılarındaki artış, Türkiye’yi de saran bu algının en 
büyük sonuçları olmuştu. Benzerleri Bosna Hersek, 
Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Kıbrıs’ta da yaşandı. 
Burada; olası yanlış anlamaları engellemek için, yapı-
lan yatırımların amaçlarını ve sonuçlarını irdelemek ni-
yetinde olmadığımı, sadece genel performans 
ölçütlerine göre değerlendirmeler yaparak ülkelerin 
uluslararası yatırım iştahları konusunda okurlarımın 
fikir edinmelerini amaçladığımı belirtmek zorundayım. 
Normal şartlarda, Karadağ (Podgorica) ile Türkiye (İs-
tanbul) arasında haftada 5 adet karşılıklı uçak seferi dü-
zenlenmekte idi. Havayoluyla 1.5 saat mesafede 
olduğu için de ulaşım açısından yakın gibi görünüyor 
ancak bu avantajın diğer Balkan ülkeleri hatta Güney-
doğu Avrupa ülkelerinin tamamında aynı olduğunu be-
lirtmeliyiz. Türkiye’de 2020 yılı Kurumlar Vergisi 
%22, Gelir Vergisi artan oranlı vergi olma özelliğiyle 
en düşük %15 iken, Karadağ’da Kurumlar Vergisi ve 
Gelir Vergisi’nin %9 olması yatırımcılar için büyük bir 
fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Türkiye ile Kara-
dağ arasında “Serbest Ticaret Anlaşması” bulunmakta 
ve bu anlaşma sayesinde Karadağ’da kişi kuracağı şir-
ket üzerinden ihracat yapabilmekte. Ayrıca Karadağ'da 
anlaşmalar gereği Türk vatandaşlarına vize uygulaması 
bulunmamaktadır. Geçerli pasaport ile ülkeye giriş 
yapmak ve 90 gün süre ile Karadağ’da kalmak müm-
kün. 
Buna rağmen; Montenegro rüyası görmeden önce 
başka açılardan da değerlendirmeler yapılması gerekir. 
Kuzey Makedonya’nın Dünya Bankası’nın “İş yapma 
kolaylığı” sıralamasında 10.sırada olduğunu, Bosna 
Hersek’te yabancı yatırımların gümrük vergilerinden 
muaf olduğunu, yabancı yatırımcıların Bosna-Hersek 
vatandaşlarıyla aynı şekilde mülkiyet edinme hakkına 
sahip olduklarını ve yatırımlarından elde ettikleri gelir-
lerini serbestçe, seçilen para birimiyle yurtdışına trans-
fer edebildiklerini, Arnavutluk’ta 5 gün içinde istenilen 
alandaki şirketin kurulabildiğini, Kosova ile Türkiye 
arasında da serbest ticaret anlaşmasının olduğunu ve 
bu anlaşmalara istinaden sayısız avantajlar elde edile-
bildiğini, Kosova’nın franchising için uygun bir pazar 
olduğunu, Avrupa’ya açılmak isteyen birçok yabancı 
yatırımcının Kosova’yı yakından izlediğini, Sırbis-
tan’ın da benzer ayrıcalıklar sunarak yabancı yatırımcı-
lara kapılarını açmak istediğini unutmamak gerekir. 
Uzunca zamandır, “Hocam, ‘Karadağ’da inanılmaz 
imkânlar var’ diyorlar, ne yapalım, bize fikir ver.” diye 
soranlara heveslerini kırmadan şu cevabı veriyorum: 
“Asıl amacınız nedir? Bir dış yatırım yapacaksanız, 
bunu Karadağ Cumhuriyeti popüler olduğu için mi 
yoksa gerçekten avantajlı olduğu için mi yapacaksınız? 
Çevrenize ‘Balkanlarda firmam var’ demek için bunu 
yapacaksanız, yapmayın. Bu, kârdan çok zarar getirir. 
‘Yakında Avrupa Birliğine girerse şanslı oluruz’ diyor-
sanız, yanılıyorsunuz ya da eksik düşünüyorsunuz, 
diğer Balkan ülkeleri de benzer durumdalar. Moda ve 
algı, yatırım gerekçesi olamaz, herkes Karadağ’ı konu-
şuyor diye ev almak ya da şirket kurmak mantıklı 
değil. Gerçek işletmeci/yatırımcı iseniz, çevre ülkeleri 
bir bütün halinde inceleyin, fırsatları inceleyin, uluslar-
arasılaşın ve cesur olun, pazara girin.”

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’ın Midilli Ada-
sı’nda yeni inşa edilen Ka-
ratepe göçmen kampında 

bulunan binlerce sığınmacının, 
çevredeki ağır zehirli maddeler 
nedeniyle ciddi sağlık riski altında 
bulunduğu bildirildi. İnsan Hak-
ları İzleme Örgütünden (Human 
Rights Watch) yapılan açıkla-
mada, Midilli’de bir süre önce 
Yunan makamlarınca Karatepe 
bölgesine inşa edilen göçmen 
kampının orduya ait eski bir atış 
poligonu üzerine inşa edildiği be-
lirtildi. Aralarında binlerce çocuk 
ve kadının bulunduğu göçmenle-
rin topraktaki mermi kalıntıların-
dan oluşan kurşundan zehirlenme 
riski ile karşı karşıya bulunduğu 
ifade edildi. Bölgenin  cephane ka-
lıntıları nedeniyle ağır zehirli 
maddeler içerdiği ve bu yüzden 
“sağlık açısından kirli bölge" ol-

duğu vurgulanan açıklamada, 
buna rağmen Yunan makamları-
nın sığınmacıları yapıya taşıma-
dan önce kapsamlı zemin etüdü 
ve kurşun kontrolleri yapmadığı 
kaydedildi. Açıklamada, Yunan 
makamlarından, kamp bölgesinde 
acilen cephane kalıntıları ve top-

raktaki kurşun oranıyla ilgili kap-
samlı bir araştırma yapması is-
tendi. Yunan makamlarınca 
açıklanan verilere göre, Karatepe 
göçmen kampında 8 bin 630 göç-
men ve yaklaşık 200 görevli bulu-
nuyor. (AA)
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Yunanistan'ın, 18 Rafale 
savaş uçağı için Fransa'ya 
2,3 milyar Euro ödeyeceği 

bildirildi. Hükümet Sözcüsü 
Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık 
olağan basın toplantısında, Fran-
sa'dan satın alınacak Rafale uçak-
larına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Yunanistan'ın, 1,92 mil-
yar Euro karşılığında 6 adet yeni 
ve 12 adet ikinci el Rafale satın 
alacağını belirten Petsas, bu uçak-
ların ekipmanları için de ayrıca 

400 milyon Euro ödeyeceklerini 
dile getirdi. Petsas, Fransa'dan ilk 
teslimatı gelecek yılın temmuz 
ayında alacaklarını kaydederek, 
18 uçağın tamamının 2023 yılının 
ortası itibarıyla ülkeye gelmiş ola-
cağını aktardı. Doğu Akdeniz ve 
Ege'deki gerilimin gölgesinde 
Atina yönetimi, yıllardır içinde ol-
duğu mali zorluklar, kemer sıkma 
politikaları ve Avrupa Birliği'nin 
(AB)  desteği sayesinde zorlukla 
ayakta durabilen ekonomik tablo-
suna rağmen 2021 için bütçeden 
silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat 

artırma yoluna gitmişti. Savun-
maya 2021 için 5,49 milyar Euro, 
savunma harcamalarındaki silah-
lanma kalemlerine ise 2,5 milyar 
Euro pay ayırdığını açıklayan Ati-
na'nın askeri harcama planı son 
11 yılın en yüksek düzeyine ulaş-
mıştı. Başbakan Kiriakos Mitsota-
kis, Fransa'dan alınacak Rafale 
uçakları için yakında bu ülkeyle 
resmi anlaşmanın imzalanacağını 
açıklamıştı. Yunanistan bütçe he-
deflerine göre bu yıl ekonomisi-
nin yüzde 10,5 daralacağını 
öngörüyor. (AA)

YUNANİSTAN’DA

Komşu, 18 Rafale uçağı için  
2,3 milyar Euro ödeyecek…

ABD VE ATİNA’NIN, ENERJİ  
İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME PLANI
ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ABD ve Yunanistan'ın enerji 
alanındaki ikili ve çok ta-
raflı iş birliğini geliştirmeyi 

planladığı bildirildi. Yunan resmi 
ajansı ANA-MPA'nın haberine 
göre, Başbakan Kiriakos Mitsota-
kis, Maksimu Sarayı'nda ABD 
Enerji Bakanı Dan Brouillette'yi 
kabul etti. Görüşmede, Atina yö-
netiminin ülkedeki yatırım orta-
mının iyileştirilmesi yönündeki 
adımlarının masaya yatırıldığı be-
lirtilirken, ABD'nin bu bağlamda 
Yunanistan'daki enerji yatırımla-
rını daha da güçlendirme potansi-
yelinin değerlendirildiğine işaret 
edildi. İki ülkenin bölgedeki ortak 
kalkınma vizyonunun ele alındığı 
görüşmede, tarafların, Yunan-

ABD iş birliğinin devamı ve de-
rinleştirilmesi konusunda muta-
bık kaldığı vurgulandı. 
Brouillette, görüşmenin ardından 
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru 
Hattı (TAP), Dedeağaç Yüzer 

LNG Terminali (FSRU), Bulgaris-
tan-Yunanistan Doğal Gaz Boru 
Hattı (IGB), Yunanistan'ın Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu'ndaki (East-
Med) rolü ve "Üç Deniz İnisiyatifi" 
gibi projeleri desteklemekte ka-
rarlı olduklarını kaydetti. (AA)

Damla Selin TOMRU

2020’YE  
VEDA ETMEK

Bu yıl belki de dünya tarihinde ilk 
defa, dünya üzerinde yaşayan tüm 
insanlar aynı düşünceler, aynı de-

neyimler ve aynı duygularda buluştu… 
 
Endişe, korku, ölüm korkusu, sevdiklerini 
kaybetme ya da sevdiklerini kaybetmele-
rine neden olacak virüsü onlara bulaştırma 
korkusu… 
 
Ekonomik durağanlık, hareketsel durağan-
lık. Dışarı çıkamamak, evde olmak, evde 
kalmak, kendinle baş başa kalmak. 
Belki de uzun zamandan sonra ilk defa 
eşim dediğin kişiyle bu kadar uzun süre bir 
arada olmak. Çocuklarını yeniden keşfet-
mek, onlarla bu kadar uzun zaman beraber 
olmak. 
 
Bu kadar aynı durumu yaşarken, aynı duy-
guları hissederken bir o kadar da uzaktık 
birbirimizden. Öte yandan buluştuklarımız 
da oldu.  
Kendimizle buluştuk, doğayla buluştuk, 
evlerimiz yuvamız oldu. 
 
Kendimize yeni değerler, yeni öncelikler 
belirledik. 
Öte yandan Bunların kaç tanesini hayatı-
mıza kabul ettik, kaç tanesini unutup git-
tik? 
Hepimiz biraz umutsuz, biraz çaresiz his-
sediyoruz kendimizi. Yüzünü görüp, gözü-
nün içine bakamadığımız bu minicik 
virüsün sağ solu belli olmuyor. Belki de bu 
belirsiz durum bizi rahatsız ediyor. Bekle-
mek, elimizden geleni yapıp beklemek… 
Beklemek, dezenfektanlarımıza sığınıp 
beklemek. 
 
Tüm de bunlar yüzünden 2020’yi seveme-
dik bir türlü oysa ne kadar estetikti iki 0 ve 
iki 2’den oluşan bu sene. Şimdi ise nere-
deyse yuhalanarak kovulmak isteniyor. 
Tüm bunlar 2020’nin suçu muydu? İlla ha-
yatta suçlayacak biri ya da bir şey olmalı 
mıydı? Suçlama varsa çatışma olur, ça-
tışma varsa yaralar ve cezalar da vardır. 
Oysa 2020’nin tek kabahati bu sene olma-
saydı. O istemez miydi 2000 yılı gibi ha-
valı olmayı en azından 2019 kadar normal 
anılmayı? 
 
Bizler yaşadığımız zorlukların neticesinde 
kendimize kattığımız değerler, aldığımız 
dersler kadar olgunuz, beşerden kamil in-
sana yaklaşıyoruz. İşte bu nedenle 2020’yi 
de severek, ona da teşekkür ederek veda-
laşmalı. Onun bize kattıklarını idrak et-
meye çalışmalıyız. 
 
Diliyorum ki 2021 bize sağlık, mutluluk, 
güzellik getirsin. Bir sonraki yazımda yeni 
seneyi beklerken yapabileceğimiz birkaç 
pratikten söz edeceğim. 
 
Işık ve sevgiyle kalın.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Makedonya Türk Sivil Top-
lum Teşkilatları Birliği 
(MATÜSİTEB) tarafından 

ikinci kez düzenlenen "Kuzey Ma-
kedonya Türkleri Yücel Ödülleri" 
sahiplerini buldu. Kuzey Make-
donya Kültür Bakanlığı destekle-
riyle düzenlenen ödül töreninde, 
Kuzey Makedonya, Türkiye ve 
uluslararası alanda başarılar elde 
eden kişilere 5 kişilik jüri komis-
yonu tarafından 12 farklı katego-
ride ödül verildi. Ödül törenine, 
Kuzey Makedonya Anayasa Mah-
kemesi Başkanı Salih Murat, Tür-
kiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan 
Mehmet Sekizkök, Kuzey Make-
donya Çalışma ve Sosyal Politika-
lar Bakan Yardımcısı Enver Hüse-
yin, Türk Demokratik Partisi 
(TDP) Genel Başkanı ve Milletve-
kili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik 
Hareketi (TMBH) Genel Başkanı 
Erdoğan Saraç, MATÜSİTEB Ge-
nel Başkanı Hüsrev Emin, Türk 
kurum ve kuruluşların temsilci-
leri, akademisyenler, jüri üyeleri 
ve kısıtlı sayıda davetli katıldı. 
 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
 
"Jüri Özel Ödülü"nü alan Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Salih Murat, 
yaptığı konuşmada Yücelciler anı-
sına, MATÜSİTEB tarafından ken-
disine verilen bu ödülün kendisi 
için büyük bir onur ve şeref mese-
lesi anlamına geldiğini söyledi. 
Yücelciler ile ilgili ilk yazı yazan-
lardan biri olduğunu ve aynı za-
manda MATÜSİTEB'in hem kuru-
cularından hem çalışanlarından 
biri olduğunu kaydeden Murat, 
"Yücelciler ruhu halen devam et-
mektedir. Bir nevi MATÜSİTEB 
bunu devam ettirmektedir. Yücel-
cilerin ruhu, milli ve manevi de-
ğerlerimizi yüceltmekti. Biz şu 
anda da onu yapıyoruz. İkincisi 
gerektiğinde her bir faturayı öde-
mek, onu da zaten ödemişiz. 
Üçüncüsü de Yücelcilerin en çok 
suçlandığı değer, bekasına hep 

dua ettiğimiz, görmeden sevdiği-
miz bir ülke var, o da ana devleti-
miz Türkiye'dir. Bugün de MA-
TÜSİTEB bu 20 yılda yanlış 
etmediği bir konu vardır, o da 
Türkiye'yle kurduğumuz muhab-
bet ve diyalogdur. Çünkü bizim 
içimizden var olan bir meseledir." 
değerlendirmesinde bulundu. 
MATÜSİTEB Başkanı Emin de bu 
yıl ikinci kez düzenledikleri ödül 
töreniyle değerlere sahip çıkmak 
ve yaptıkları çalışmaları ödüllen-
dirmeyi amaçladıklarını belirtti. 
 

‘KİMLİĞİMİZİN  
PARÇASI’ 

 
Ödül töreninin geleneksel hale 
gelmesi için 
MATÜSİTEB 
olarak ellerin-
den gelen gay-
reti gösterecek-
lerini kaydeden 
Emin, "Bu 
ödüllerin bizim 
kimliğimizin 
bir parçası 
belki de varlığı-
mızın önemli 
bir unsuru olan 
Yücel Hare-
keti’ni bir daha, 
daha fazla anlamak, daha fazla 
yaşatmak tabiri caizse daha fazla 
yüceltmek için bu ödülün isminin 
Yücel olması her taraftan, her ke-

simden, her oluşumdan takdir 
gördü." ifadelerini kullandı. 
 

12 FARKLI KATEGORİ 
 
Kuzey Makedonya Türkleri Yücel 
Ödülleri töreninde, "Yılın Eğitim-
cisi Ödülü" Gostivarlı Türkçe öğ-
retmeni Ahmet Nafi İbrahim'e, 
"Yılın Akademisyeni/Bilim 
Adamı Ödülü” Ahmed Şerif ve 
Numan Aruç'a, "Yılın Parlayan 
Yıldızı Ödülü" Oscar ödüllerine 
aday gösterilen Kuzey Make-
donya yapımı "Honeyland" filmi-
nin ana karakteri Hatice Murato-
va'ya, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" 
Kuzey Makedonya'nın önemli ti-
yatro ve sinema oyuncularından 

Mustafa Yaşar'a ve "Yılın Aktörü 
Ödülü" tiyatro sanatçısı Cenap 
Ahmet'e" verildi. "Yılın Sporcusu 
Ödülü" Yunanistan 1. Lig takımla-
rından Aris'e transfer olan genç 
futbolcu Ali Adem'e, "Yılın Edebi-
yatçısı Ödülü" tecrübeli şair ve ya-
zar Avni Engüllü'ye, "Yılın Müzik 
Sanatçısı Ödülü" kanun sanatçısı 
Cengiz İbrahim'e, "Yılın Gazete-
cisi Ödülü" Makedonya Televiz-
yonu Türkçe Program Müdürü 
Erhan Hasip'e, "Yılın Dini Hizmet 
Ödülü" Hafız Adem İdriz'e, Yılın 
Sağlıkçısı Ödülü" Dr. Nizamettin 
Sezair'e ve "Jüri Özel Ödülü” Ku-
zey Makedona Anayası Mahke-
mesi Başkanı Salih Murat'a tak-
dim edildi. Kovid-19 salgınından 
dolayı kısıtlı sayıda katılım ve be-
lirlenen protokollere uygun olarak 
düzenlenen ödül töreninde davet-
lilere kısa müzik dinletisi su-
nuldu. (AA)
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Ramazan KURŞUNLU

ÜLKEMİZDE 
 FUTBOL NASIL  

BAŞLADI?

Çağımızın en yaygın ve bili-
nen sporudur.Futbol söz-
cüğü köken olarak 

ingilizce "ayak topu"anlamına 
gelen "football" sözcüğünden 
gelir.Kökenleri oldukça eskiye da-
yanır.Ancak ilk olarak hangi ül-
kede oynandığı 
bilinmemektedir.Orta çağda İngi-
lizlerin ve Fransızların futbola 
benzer oyunlar oynadığı bilinmek-
tedir.Bununla birlikte, bundan 
daha önce Çin'de de ayakla oyna-
nan bir top oyunu olduğu kanıtlan-
mıştır. 18. yüzyıl, futbolun 
geliştiği ve bir spor dalı olarak il-
gili kurallarının belirlendiği bir 
dönemdir.19. yüzyılın başında 
özellikle İngiltere'de yaygınlaş-
mış, daha sonra tüm dünyada iz-
lenmesi ve yapılması en sevilen 
spor dalı olmuştur. Futbol ülke-
mizde ilk defa İzmir'de, ticaretle 
uğraşan İngilizler arasında 1894 
yılında oynanmıştır.1902 yılında 
İstanbul'da yaşayan azınlıklar ilk 
futbol kulübünü kurdular. Daha 
sonra 1903 yılında Beşiktaş, 
1905'te Galatasaray, 1907'de Fe-
nerbahçe, 1912'de Karşıyaka ve 
1914'te Altay Spor Kulübü kurul-
muştur. 1923 yılında Türkiye Fut-
bol Federasyonu kuruldu. Bu 
tarihten itibaren bölge turnuvaları 
başladı. 1937 yılında Milli Küme 
adı altında yurdun genelini kapsa-
yan bir turnuva yapıldı. Daha 
sonra bu turnuva Milli Eğitim ku-
pası adı altında her yıl ya-
pıldı.1951 yılında profesyonel lig, 
1959 yılında da milli lig düzen-
lendi. 
 

EVRENSEL DİL 
 
Son değişikliklerle 'Ana dilde sa-
vunma'nın ön plana çıktığı Tür-
kiye coğrafyasında, hayatın en iyi 
yansıma alanlarından biri olan fut-
bolda bu işler nasıl oluyor diye bir 
göz atalım. Ülke futboluna baktı-
ğımızda Türkçe haricinde 24 farklı 
dil konuşuluyor. Sahalarımızda 
top koşturan 171 yabancı futbolcu 
arasında ise yaygın kullanılan dil 
yüzde 18,1’le daha çok Afrikalı 
futbolcuların konuştuğu Fransızca, 
ikinci sırada yüzde 15.7 Porte-
kizce, üçüncü sırada 13.4 ile İs-
panyolca geliyor. Genel olarak 
bakarsak, dünya futbolunun futbol 
sahaları, futbol topun ebatları, 
oyun alanların ve kale ölçüleri ve 
sistemler aynıdır. 
 
Aslında FUTBOL'un DİLİ ve 
DİNİ birdir. 
 
Futbol nedir? 
 
Futbol uğruna niye insanlar birbir-
lerini öldürürler? 
 
Yenilince üzülürler, sevinince de-
lirirler, niye? 
 
Futbol nasıl daha iyi futbol olabi-
lir? 
 
 
Bir konu üzerinde derin derin dü-
şünmeye, kendince çareler araştır-
maya başladın mı.. İşte o iş felsefe 
olup çıkar. Futbol, insanın aklını 
ve vücudunu geliştiren bir araç 
olarak düşünülünce pek de ena-
yice bir şey değildir. Yeter ki fel-
sefesine inilsin ve adam gibi 
akıllıca yapılmaya çalışılsın. Zevk 
almak amaç olsun. 
Yapmayanlar da seyrederek bir 
güzel zevk almaya çalışsınlar 
efendim. O belki de dünyadaki en 
güzel "toplu" sporlardan biridir.  
O yüzden; 
 
Zevk almasını bilelim.  
Bilmiyorsak da ÖĞRENELİM....

ramez.kursunlu@hotmail.com

Bebek dünyaya gelmeden önce Rabbiyle 
konuşur. 

-Rabbim beni yarın dünyaya göndereceğini 
söylediler, fakat ben o kadar küçük ve güçsü-
züm ki, orada nasıl yaşayacağım? 
-Tüm meleklerin arasından bir tanesini senin 
için seçtim. O seni bekliyor olacak ve seni ko-
ruyacak. 
O meleğin adı “anne”dir... 
 
*** 
Yılın fotoğrafı seçilen bu fotoğraftaki bebeğin 
annesi doğum anında hayatını kaybeder.  
Bebeği, annesini son kez görsün diye getirirler. 
Bebek elleriyle annesinin suratını sıkıca tutar ve 
ağlamaya başlar.  
Bebek, yanağını annesinin yanağına elini de an-
nesinin alnına koyunca ağlamayı bırakır. 
Ayrılmak istemez annesinden…  
O anda ölen annenin gözlerinden gözyaşı 
akar… 
Onu koruyacak olan meleği onu bu dünyada tek 
başına bırakmıştır.  
Bebek dünyaya gelir gelmez dert ile karşılaşır.  
Anasızlık, öksüzlük en büyük dert… 
Öperken kokusunu içine çektiysen özlerken 
burnunun direği sızlar.  
Bebek büyüdüğünde her “anne” sözünü duydu-
ğunda özlemi artacak ve burnunun direği sızla-
yacaktır.  
Bebek için imtihanın büyük olacağı bellidir. 
 
*** 
Dert, bela, gam, keder, musibet, imtihan, 
ceza…  
maddi, manevi sıkıntı, külfet …  
Hastalık, kıtlık, zarar, ziyan, yangın, deprem… 
sevilen birinin ölümü…  
Her insanın bu hayatta karşılaştığı şeyler… 
Zaten insan Elest Bezminde “bela-evet” diyerek 
zor bir imtihanı kabul etmişti.  
İnsanın yaratılışı dert ve gam değil midir? 
Hz Adem’in yaratıldığı çamurun üzerine 40 gün 
yağan yağmurun 39 günü hüzün 1 günü 
neşe(sürur) değil midir? 
Bunun için insanın  hüznü, sürûrundan daha 
çok değil midir? 
Dünyanın tek galibi “gam-keder” değil midir? 
 
*** 
Başımıza gelen dertler, musibetler; 
Allah’ın bize kulluğumuzu hatırlatması mıdır? 
Yunus Emre’nin “Derman aradım derdime, der-
dim bana derman imiş” sözlerinde olduğu gibi 
dermanımız mıdır? 
Mevlana’nın “Üzülme sopayla kilimi dövenin 
gayesi kilimi dövmek değil kilimin tozunu al-
maktır… “ sözünde olduğu gibi bazen günahla-
rın temizlenmesi için bir araç mıdır? 
Dert ve belanın çokluğu affın çokluğundan 
mıdır? Çok sevilene mi çok dert gelir? Bu yüz-
den mi en çok dert bela peygamberlere gelmiş-
tir? 
Dert bizi Hakka götüren Burak mıdır? 
Hz Ali’ye sordular. “Başımıza gelen sıkıntılar, 
imtihan mıdır? Yoksa ceza mı.?”  
Cevap verdi: “Eğer bizi Allah’a yaklaştırıyorsa 
imtihandır. Uzaklaştırıyorsa cezadır.” 
Bu anlamda başımıza gelenler imtihan mıdır? 
Musibet midir? 
 
*** 
Vaktiyle bir adamın gözleri kör olur. Derdine 
çare aramak için her kapıyı çalar. Kimse der-
dine çare bulamaz. Bir gün birisi “Derdi olma-
yan birini bul. Gömleğini gözlerine sür. 
Gözlerin açılır” der. Bizim kör yollara düşer.  
Herkese “derdin var mı?” diye sorar. En son bir 
çobana sorar ve çoban “derdim yok çok şükür” 
der. Adam hemen sevinir. “Gömleğini ver göz-
lerime süreyim” der. Çoban cevap verir: “İyi de 
benim gömleğim yok ki” der.   
Bu dünyada beklentin varsa derdin vardır belki 
de… 
 
*** 
Bir insana dert, ızdırap en yakınında gelir der 
değerli Hayati İnanç hocamız. 
Bana en yakın olan kim elbette nefsim…  
İnsanın en büyük düşmanı hasmı nefsidir.  
Kişi başına gelenlerle ilgili başkası yerine ken-
dini mi suçlamalıdır belki de… 
Varlığım bile diğerlerinin günahlarından daha 
büyük günahtır… 
Bazen varlığımız bile başımıza gelenlerin se-
bebi olabilir.  
Başımıza gelenlerin sebebi kendimiz yani nefsi-
miz midir? Yoksa başkaları m?  
 
 
*** 
Ez cümle;  
Mevlana’nın La Tahzen şiirinde olduğu gibi; 
Bizim dert olarak gördüklerimizin başkala-
rının nimeti olabileceğini,  
Dert nerede ise devanın oraya gideceğini, 
Bazen Allah’ın bizden aldığı ayak yerine 
kanat verebileceğini, 
Kuyu dibinde kalan Yusuf’un Mısır’a sultan 
olduğunu, 
İstediğimiz bir şey olursa bir hayır, olmu-
yorsa bin hayır olabileceğini, 
Ve en önemlisi Allah’ın kimseye kaldırmaya-
cağı yükü yüklemeyeceğini, 
Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir 
noktaya getirdiğinde, aslında gidişatın değişe-
ceği noktanın burası olacağını unutmamak  
gerekir.

Prof Dr. Erdal BAY 

BURNUNUN  
DİREĞİ  

SIZLAMAKKuzey Makedonya 

kahramanları: 
Türkleri’nin  

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MA-
TÜSİTEB) tarafından ikinci kez düzenlenen "Kuzey 

Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu

YÜCELCİLER HAREKETİ
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SİSAK 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Öncelikli temel hedefleri ara-
sında nitelikli ve ücretsiz bir 
milli eğitim sistemini ger-

çekleştirmek olan Hırvatistan’da, 
toplumlar arası barışın sağlanma-
sında temel basamak olarak görü-
len ve uygulanan “Çok Kültürlü 
Eğitim Okulları” faaliyet gösteri-
yor. Bu okullardan birisi olan ve 
Sisak şehrinde bulunan Braca 
Bobetko İlköğretim Okulunda, 
farklı kültürlerden, etnik kökenler-
den ve dinlerden 420 öğrenci eği-
tim görüyor. Öğrencilerinin çok 
kültürlü bir yapıda en iyi şekilde 
eğitim almaları için özveriyle çalı-
şan okulun kadrosu, öğrencilerin 
ihtiyaç ve kabiliyetlerine göre öğre-
tim süreçlerini şekillendiriyor. 
Genel olarak dar gelirli Katolik, 
Ortodoks ve Müslüman aile çocuk-
larından oluşan 420 öğrencinin eği-
tim gördüğü okulda, öğrencilerin 
150’si Roman ve 7’si Suriyelilerden 
oluşuyor. Okulda çok kültürlü 
öğrenci yapısına uygun, toplumsal 
barış ve saygı adına Katolik, 
Ortodoks ve Müslüman öğrencilere 
ayrı ayrı seçmeli din kültürü ders-
lerinin verildiği okulda, ayrıca 
Suriyeli öğrenci ve aileleri için 
Hırvatça kurslar düzenleniyor. 

Hırvatistan’da kalkınma plan ve 
önceliklerde üst sıralarda yer alan 
eğitim sektörüne destek vermek 
amacıyla proje yürüten TİKA, 
Kovid-19 pandemi önlemlerinin 
alındığı Braca Bobetko İlköğretim 
Okulu öğrencileri için ortak kulla-

nım alanları ve giysilerin ile özel 
eşyaların topluca teslim edildiği 
yerleri yenileyerek, öğrencilere 
dolap desteğinde bulunuldu. Braca 
Bobetko İlköğretim Okulunda yapı-
lan teslim töreninde konuşan okul 
müdürü Karolina Cutuk, TİKA’nın 

okulları için uyguladığı proje kap-
samında hediye ettiği “öğrenci 
dolapları” okulda eğitim gören 
farklı etnik ve dini yapılardan 
gelen öğrencilerde büyük heyecan 
ve sevinç yarattığını ifade ederek, 
Türk halkına teşekkürler etti. (AA)

Mustafa KÖKMEN

YAPTIRIMLAR  
ÖZELİNDE  

TÜRKİYE-ABD  
İLİŞKİLERİ 

Yakın tarihimizde Amerika – 
Türkiye ilişkileri  çok kez 
gerilmiş ve ABD’nin istekleri 

dışında davranış ve tutumlar sergile-
diğinde Türkiye çok kez yaptırım ve 
ambargolara uğramıştır. ABD’nin 
CAATSA yasasının ve yaptırımları-
nın özelinde, geçtiğimiz günlerde 
ABD, Türkiye’ye 12 maddelik bir 
yaptırım alma kararı almıştır. Bu yap-
tırımlar, genel olarak ekonomik 
temelli yaptırımlardır. ABD’nin bu 
yaptırımlarının ana sebebi 
Türkiye’nin S400 alması ve kullan-
mak istemesidir. Ancak geçmişte 
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 
çok defa Patriot talebimiz olmasına 
rağmen alamamıştık. Bu bağlamda, 
Türkiye  bir kışkırtma amacıyla değil, 
milli sınırlarını korumak amacıyla 
Rusya’dan S400 almak zorunda kal-
mıştır. Türkiye S400 almadan hemen 
öncesinde, ABD, Patriot’ları vermedi-
ği gibi, terör örgütlerine tırlar dolusu 
silah ve mühimmat göndermiştir. 
Dolayısıyla Bölgede, Stratejik İttifak 
olarak gördüğümüz ABD’nin politi-
kası ittifakın ruhuna aykırı ve sami-
miyetsiz davranışlardır. Bir NATO 
ülkesinin, bir başka NATO ülkesine 
yaptırım ve tehditlerde bulunması 
NATO’nun 21. Yy. itibariyle zayıf bir 
Uluslararası örgüt haline geldiğini de 
bir anlamda göstermektedir.  
Cumhuriyet tarihinden bu yana dış 
politika davranışlarında ABD ile olan 
iyi ilişkilerimiz  ne oldu da 
Türkiye’yi gerek Suriye’de gerek 
İdlib’de  gerek kurtarılan Karabağ 
bölgesinde Rusya ile yakınlaşma ve 
ortak çalışmalar yapma noktasına 
getirmiştir. ABD’nin bunu düşünüp 
sorgulaması gerekmektedir. Nitekim 
son dönemde ki Rusya – Türkiye iliş-
kileri,  Türkiye’nin Rusya ile yaptığı 
Suriye’de ki ortak çalışmalar, alınan 
S400’lerin kullanılmak istenilmesi 
gibi etkenler ABD’yi rahatsız etmiş-
tir. Dolayısıyla hem bölgede Stratejik 
İttifak olarak,  hem de NATO’nun iki 
güçlü ülkesi olarak bu tür yaptırımlar 
ilişkileri zedelemekte ve Yüce Türk 
Milleti’nin hafızasına kaydedilmekte-
dir.   
 
Öncelikle bilinmelidir ki, Dış politi-
kada sizin zaaflarınız bir başka devle-
tin fırsatları haline gelmektedir. 
Türkiye, ABD'nin her döneminde 
ekonomik yaptırımlarına maruz kal-
mıştır. Elbette Türkiye parmak salla-
narak terbiye edebilecekleri küçük bir 
ülke değildir. Bu tür yaptırımlar 
Türkiye’yi yıldırabilecek politikalar 
hiç değildir. S400’lerin ilk alınması 
söz konusu olduğunda dönemin ABD 
başkanı D. Trump, “Sizin ekonomini-
zi bitiririm” gibi zavallıca bir açıkla-
ma yapmıştı. Bugün geldiğimiz nok-
tada tehdit edildiğimiz nokta gene 
ekonomik temelli etkenlerdir. Dış 
politikada bir davranış sergilemeden 
önce, bu davranışın sonucunu öngöre-
bilmek önemlidir. Elbette ABD’nin 
yaptırımlarına karşı sert bir boykot ve 
yaptırım  karşılığı verilebileceği gibi, 
en iyi diplomasi barıştır anlayışıyla, 
sağduyu ve diyalog ile ilişkileri 
düzeltebilme karşılığı da verilebilir.  
Bilinmelidir ki, Savunma sanayisinde 
bize vermedikleri her bir patriot ve 
silah onlara SİHA olarak, İHA olarak, 
BAYRAKTAR olarak geri dönmüş-
tür. Türkiye, yeni dönemdeki ekono-
mi politikaları ve güçlü bir devlet 
olma vizyonu ile  gelecek dönemlerde 
ekonomisiyle tehdit edemeyecekleri 
bir ülke haline gelecektir. Doğu 
Akdeniz’de, Suriye’de, Azerbaycan – 
Karabağ’da, Libya’da, ve bir çok 
sahada ve masada var olan ve varola-
cak olan Türkiye bu iki yüzlü 
Amerikan politikası ile yılmayacaktır.  
Devletimiz bu anlamda özveriyle 
çalışmaktadır. Bizlerde milletçe tek 
yumruk olmalı ve ülkemizi sahiplen-
meliyiz.  Bilinmelidir ki,  gelecek 
Dünya düzeninde, güçlü Türkiye söz 
sahibi olacaktır. Bu inanç, fikir, viz-
yon ve ideallerimiz için çok çalışma-
ya devam edeceğiz. 

KARLOVAC - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hır-
vatistan’ın Karlovac şehrinde 

1949 yılında kurulan ve görme en-
gellilere birçok alanda hizmet veren 
Karlovac Körler Derneği ile işbirli-
ğinde, dernek üyelerine acil durum-
larda yardım çağırmalarını kolaylaş-
tıracak alarm sistemi desteğinde 
bulundu. Görme engelli vatandaşla-
rın evlerine kurulacak olan acil du-
rum alarm sistemi; telefona paralel 
olarak kurulan, özel bir bilezik ve 
kolye ile irtibatlandırılan bir sistem-
den oluşuyor. Görme engelli vatan-
daşların evlerine kurulan kontrol pa-
nelleri vasıtasıyla, acil durumlarda 
engelli bireyler, kolye ve bilezikler-
deki düğmeye basarak, önceden be-
lirlenen telefon numaralarına otoma-

tik arama yapabiliyor ve evlerinde 
güvenli bir şekilde yardımın gelme-
sini bekliyor. Bölgenin engellilere 
yönelik görme engelinin tespitinden 
rehabilitasyonuna, görme engelli ki-
şilerin istihdamından eğitimine ve 

topluma entegrasyonuna kadar bir-
çok alanda hizmet veren ilk dernek 
olan Karlovac Körler Derneği’nin 
üyeleri, çoğu kırsal kesimlerde yaşa-
yan yaşlı ve yalnız kişilerden oluşu-
yor. Acil durum alarm sistemi ekip-

manlarının teslim töreninde konuşan 
Karlovac Körler Derneği Başkanı De-
nis Velimirovic, görme engelliler için 
zaten zor olan hayat şartlarının sal-
gın sebebiyle daha da ağırlaştığını, 
TİKA vasıtasıyla Türk Halkı’ndan al-
dıkları bu hediyenin kendileri için 
çok şey ifade ettiğini belirtti. Dernek 
üyelerinden Anita Milcic ise, çocuk-
luğundan beri görme engeli bulun-
duğunu ve çocukluğundan beri yal-
nız yaşadığını, fakat bu alarm 
sistemi ile hayatında ilk defa kendini 
yalnız hissetmediğini söyledi. TİKA 
Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut 
ise, TİKA’nın çalıştığı bütün coğraf-
yalarda toplumun kırılgan kesimle-
rine yönelik projeler geliştirdiğini, 
Hırvatistan özelinde de bu alanda ta-
lep odaklı ve sürdürülebilir projeler 
gerçekleştirmeye devam edeceklerini 
ifade etti.

HANOİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 
yapılması planlanan 57. Asya 
Pasifik Yayın Birliği (ABU) 

Genel Kurulu ve bağlantılı toplantı-
ları salgın nedeniyle bu yıl online 
platformda düzenlendi. 57. ABU Ge-
nel Kurulu Başkanlık seçimleri son-
rasında TRT Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren 
oy birliğiyle ABU Başkanı seçildi. İb-
rahim Eren, 72 ülkeden 271 üyesi ile 
dünyanın en büyük yayın birliği olan 
ABU'nun Başkanlığına Türkiye'den 
seçilen ilk isim oldu. Eren, 31 Aralık 
2023 tarihine kadar ABU Başkanlığı 
görevini yürütecek. Bu süreçte ABU 
Başkan Yardımcılığı koltuğunda 3 
isim oturacak. İbrahim Eren'in baş-
kanlığı döneminde yardımcısı olarak 
Japon Devlet televizyonu NHK'nın 
Başkan Yardımcısı Masagaki Satoru, 

Güney Kore Yayın Kurumu KBS'nin 
Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) 
Yang Sung-Dong ile Hindistan Kamu 
Yayıncısı Prasar Bharati'nin Üst Yö-
neticisi Shashi Shekhar Vempati gö-
rev alacak. Asya Pasifik Yayın Birliği 
Başkanlık adaylığı sürecinde İbrahim 
Eren, ABU bünyesinde son derece et-
kin rol alan kuruluşların başında 
olan Japon devlet televizyonu NHK 
tarafından Başkanlığa aday göste-
rildi. Ardından başta Kore Yayıncılık 
Sistemleri KBS olmak üzere birçok 
ülkeden Eren'in adaylığına güçlü 
destek geldi. İbrahim Eren'in ABU 
Başkanlığına seçilmesinde, Genel 
Müdür olduğu dönemde TRT'nin gi-
derek artan başarı grafiği, yurt dışı 
ses getiren etkinlikleri ile farklı dil-
lerde gerçekleştirilen etkin yayıncı-
lığı önemli bir etken oldu. ABU Baş-
kanlığına seçilmesinin ardından bir 
açıklama yapan İbrahim Eren, dün-

yanın en büyük yayın birliğine böy-
lesine güçlü bir destekle başkan seçil-
menin gurur verici olduğunu belirte-
rek, "Bu başarı, ülkemizin gücünden 
ve TRT olarak uluslararası arenadaki 

etkimizden kaynaklanıyor. Tüm 
ABU üyelerine ve çalışma arkadaşla-
rıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. 
(AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sisak şehrinde-
ki Braca Bobetko Kültürlü İlköğretim okulundaki öğrencilerin ortak 
kullanım alanlarını yenileyerek, öğrenci dolabı desteğinde bulundu

Hırvatistan’a 
tiKa desteği

KARLOVAC’TA ENGELLİLERİN  
YAŞAMI KOLAYLAŞIYOR…

İBRAHİM EREN ABU BAŞKANI 
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

-125 gr tereyağ 
-2 su bardağı yulaf unu veya 

istediğiniz un 
-1 paket vanilya 

-1 yumurta 
-2 -3 y.k hindistan cevizi şe-
keri veya bal veya pekmez 

veya dut tozu 
📌📌📌📌un ve soğuk tereyağını 
parmaklarınızla parçalayıp 
karıştırın. Diğer malzemele-
ride ekleyip iyice yoğurun. 
Kıvamı sert ve biraz parça-
lanan bir kıvamda oluyor. 

Streç filme sarıp 30 dakika 
buzdolabında hamuru din-
lendirin. Dinlenen hamuru 
alıp kelepçeli kalıpta veya 

tart kabında şekil aldırıp 180 
derecelik fırına yolluyoruz.

-500 ml süt 
-1 yumurta 

-5 y.k hindistan cevizi şekeri 
veya bal veya pekmez 

-2y.k pirinç unu 
-3 kaşık yulaf unu veya iste-

diğiniz bir un 
-1 limon kabuğu rendesi 

-1 dolu kaşık tereyağ 
📌📌📌📌süt, yumurta, yulaf unu 
,pirinç unu, ekliycekseniz 

hindistan cevizi şekerini ve 
limon kabuğu rendesini 

ocağa alıp karıştırma teliyle 
karıştırarak pişiriyoruz. 

Kıvam alınca tereyağını ek-
leyip ocağı kapatıyoruz. 

Ocağı kapatınca bal veya 
pekmezi ilave edebilirsiniz.

TART HAMURU

ozguryayinevi.com

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

🍓🍓🍓🍓 DAĞ ÇİLEKLİ TART 🍓🍓🍓🍓 

PASTACI KREMASI:

📌📌📌📌 Pişen tart 
hamurumuzun 
üstüne pastacı 

kremamızı 
ilave ediyoruz. 

Üstünü ben 
dağ çilekleriyle 

süsledim.  
İstediğiniz 

meyveyi kulla-
nabilirsiniz. 
Afiyet olsun
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KUZEY Makedonya 1. Ligi'nde 
mücadele eden FC Shkupi'de ikinci 
dönemini geçiren Türk teknik di-
rektör Ümit Karan, aldığı başarılı 
sonuçlarla zirve iddiasını sürdürü-
yor. Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde 
mücadele eden FC Shkupi'de ikinci 
dönemini geçiren Türk teknik di-
rektör Ümit Karan, aldığı başarılı 

sonuçlarla zirve iddiasını sürdürü-
yor. Sezonun ilk 7 haftasında 4 gali-
biyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti 
bulunan Shkupi, Karan'ın takımın 
başına geçmesinin ardından yenilgi 
yüzü görmedi. Shkupi, 15. haftası 
geride kalan 12 takımlı ligde, 33 pu-
anlı lider Shkendiya'nın ardından 
31 puanla ikinci sırada yer alıyor. 

Teknik direktör Ümit Karan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, ge-
çen sezon sonuncu sırada aldığı ta-
kımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ter 
döktüklerini hatırlattı. Genç ve di-
namik bir kadroya sahip oldukla-
rını belirten Karan, takımının ba-
şına geçtiği günden bu yana 
mağlup olmadıklarını dile 

getirdi.Şampiyon olmayı hedefle-
diklerini belirten Karan, "Hayalimi 
yarıda bırakmıştım, tamamlamak 
için 8 hafta önce FC Shkupi'ye gel-
dim. Sonuç itibarıyla ülkemizi tem-
sil ediyorum burada. 8 haftada 3 
beraberlik alırken, 5 maçtan galip 
ayrıldık. Hedefim bu takımı Şampi-
yonlar Ligi'nde görmek" dedi. (AA)

LONDRA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İngiltere Premier Lig ekibi West 
Bromwich Albion'da Hırvat teknik 
direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıl-

dı. West Bromwich Albion Kulübü, 52 
yaşındaki teknik direktör Bilic'in görevi-
ne son verildiğini duyurdu. Bir dönem 
Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri 
boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülke-
sinin Hajduk Split, Rusya'nın 
Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West 
Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-
İttihad ekiplerinde görev yapmış, 
Haziran 2019'da ise West Bromwich 
Albion'ın başına geçmişti. Bilic yöneti-
minde geçen sezon İngiltere 
Championship'te ikinci sırayı alan West 
Bromwich Albion, Premier Lig'e yüksel-
mişti. Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 
7 puan elde eden West Bromwich 
Albion, 19. sırada yer alıyor. (AA)

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup etti

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa’da namağlup unvanını koru-
yan Türk Hava Yolları Spor Ku-
lübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 

CEV Challenge Kupası son 16 turu ma-
çında, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj ta-
kımını 3-0 mağlup ederek, adını son 8 ta-
kım arasına yazdırdı. 2019 ve 2020 
yıllarında namağlup Balkan Kupası Şam-
piyonu olan ve Avrupa’da oynadığı tüm 
maçlarından galibiyetle ayrılan Türk Hava 
Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 
turu maçında Romanya temsilcisi C.S.M. 
Lugoj ile İspanya’ya bağlı Kanarya Adala-
rı’nın Las Palmas şehrinde bulunan Centro 
Insular de Deportes’te karşı karşıya geldi. 
THY'li voleybolcular rakibini 25-5, 25-19 
ve 25-11’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup et-

meyi başardı ve böylece çeyrek finale yük-
seldi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 
19 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, Polen 
Ünver 15, Daly Santana 7 ve Özge Nur Çe-
tiner 6 sayıyla temsilcimize katkı sağladı. 
Türk Hava Yolları çeyrek final maçını, İs-
panya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın Las 
Palmas şehrinde Centro Insular de Depor-
tes’te oynayacak. Temsilcimiz, tek maç 
üzerinden oynanacak olan çeyrek final eta-
bını geçmesi halinde 2021 CEV Challenge 
Kupası’nda adını ikinci kez son dört takım 
arasına yazdırarak, yarı finale yükselecek. 
2020 CEV Challenge Kupası’nda namağ-
lup giden Türk Hava Yolları’nın şampi-
yonluk hedefi COVID-19 pandemisi nede-
niyle sezonun sona ermesinden dolayı 
yarım kalmıştı. Bayrak taşıyıcının bu yıl 
hedefi, kupayı Türkiye’ye getirmek. (AA)

Türk Hava Yolları  
Romenler’i de geçti

West Bromwich 
Albion'da Bilic 

dönemi sona erdi

Shkupi, şampiyonluk yarışına devam ediyor


