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Türkiye’nin Laç’taki  
konutları temellendi

ADRİYATİK İTTİFAKI 
KURULUŞ YOLUNDA

Romanya’da Citu güvenoyunu aldı

¥   TOKİ tarafından Laç ken-
tindeki depremzedelere he-
diye edilecek konutların ge-
lecek eylül ayına kadar 
tamamlanıp Arnavutluk ma-
kamlarına teslim edilmesi 
planlanıyor. Arnavutluk Baş-

bakanı Edi Rama: "Türk 
Cumhurbaşkanı ve dostları-
mızın küçük Laç şehrinin kal-
bini yeni bir mahalle ile yeni-
den canlandırmak için 
verdiği söze şahitlik etmek 
için buradayız" dedi.   n 8’de

¥   İTALYA, Slovenya ve Hır-
vatistan dışişleri bakanları, 
Adriyatik denizindeki üçlü iş 
birliğini geliştirmeyi ele aldı. 
İtalya'nın kuzeydoğusundaki 
Trieste kentinde düzenlenen 

üçlü görüşmede, İtalya Dışiş-
leri Bakanı Luigi Di Maio, Slo-
venya Dışişleri Bakanı Anze 
Logar ve Hırvatistan Dışişleri 
Bakanı Gordan Grlic-Radman 
bir araya geldi.  n 9’da

¥   ROMANYA'DAKİ Macar 
azınlığın temsilcisi UDMR koa-

lisyonunun başbakan adayı 
Florin Citu hükümeti, 186’ya 
karşı 260 oyla güvenoyu ala-
rak görevine başladı.  n 9’da

¥  ŞENTOP, "Türkiye güçlü 
bir devlettir. Biz her alanda 
iyinin, güzelin, doğrunun ve 
adaletin yanında durmak için 
çaba sarf eden, gayret göste-
ren bir ülkeyiz. İçinden geçti-

ğimiz salgın sürecinde dost 
veya düşman herkes buna şa-
hitlik yaptı" dedi. TBMM Baş-
kanı Şentop, Kuzey Makedon-
ya’yı övdü şunları söyledi: 
“Kuzey Makedonya Cumhuri-

yeti sadece Balkanlar için de-
ğil, Avrupa için değil, bütün 
dünya için de örnek bir yapı 
ortaya koyuyor. Çok farklı et-
nik kökenden, çok farklı kül-
tür ve dillerden insanların bir 

arada yaşadığı ortamı tesis et-
miş bir örnek ülke. O bakım-
dan Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti Balkanlar'ın ve 
Avrupa'nın sigortası bir dev-
lettir." n 5’te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop Üsküp’te Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katıldı

¥  BULGARİSTAN'DA 
1984 yılındaki zo-
runlu asimilasyon gi-
rişimi sırasında çıkan 
olaylarda annesinin 
kucağında öldürülen 

1,5 yaşındaki Türkan 
Feyzullah için Edir-
ne'de anma töreni 
düzenlendi. Şükrü-
paşa Mahallesi'nde 
Türkan bebek anısına 

yaptırılan parktaki 
anıtın önünde düzen-
lenen törende, saygı 
duruşunda bulu-
nuldu, tüm şehitler 
için dua edildi. n 9’da

‘Kuzey MaKedonya  
dünyanın sigortasıdır’

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUZEY MAKEDONYA'DA TÜRKÇE EĞİTİM GÜNÜ'NDE KONUŞTU

Türkan katledileli 
TAM 36 YIL OLDU

‘Maarif 
Vakfı’nın  
destekçisi 
Türkiye’ 10’da

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...
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ROMANYA’DA

MOSTAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in güneyin-
deki Mostar şeh-
rinde yerel 

seçimler yapıldı. 
Yeni tip ko-
rona virüs 
tedbirleri çer-
çevesinde 
gerçekleşen 
seçim 12 yıl 
sonra bir ilk 
olma özelliğin taşı-
yor. Şehrin statüsüyle il-
gili siyasi anlaşmazlıklar 
nedeniyle en son 2008'de yapılan 
yerel seçimde, Merkez Seçim Ko-
misyonu (CIK) verilerine göre 
100 bin 864 kayıtlı seçmen bulu-

nuyor. Seçimde, 35 sandalyeli 
Şehir Konseyi Üyeliği için 22 si-
yasi parti, 4 bağımsız aday, 4 itti-
fak ve bağımsız listeden 370 
aday yarışıyor. Bosna Hersek'te 

15 Kasım'da yapılan 
yerel seçimlerden 

farklı olarak Mos-
tar'da yapılan 
seçim kapsa-
mında, 17 ül-
kede yaşayan 

Mostar kayıtlı 3 
bin 985 seçmenin 

de posta yoluyla oy 
kullanabileceği bildi-

rildi.  Önce 6 seçim bölgesinden 
22, ortak listeden ise 13 Şehir 
Konseyi Üyesi belirlenecek, daha 
sonra ise Konsey Üyeleri yeni 
belediye başkanını seçecek. (AA)

BÜKREŞ 
BALKAN  
GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'da 6 Ara-
lık'taki seçimlerin 
ardından oluştu-

rulan koalisyon hükü-
meti parlamentoda 
güvenoyu aldı. Ro-
manya Cumhurbaşkanı 
Klaus İohannis, Ulusal 
Liberal Parti (PNL), Ro-
manya Birliği-Özgürlük, 
Birlik ve Dayanışma 
Partisi (USR+PLUS) ve 
Romanya'daki Macar 
azınlığın temsilcisi 
UDMR  koalisyonunun 
başbakan adayı Florin 
Citu'ya hükümeti kurma 
görevini vermişti. Citu 
hükümeti, 186’ya karşı 
260 oyla güvenoyu ala-
rak görevine başladı. 
Yemin töreninin ardın-
dan Başbakan Citu yap-
tığı açıklamada, 
Rumenleri hayal kırıklı-
ğına uğratmayacaklarını 
ve önlerindeki zorlukları 
nasıl aşacaklarını bildik-
lerini söyledi. (AA)

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Ulusal Liberal Parti (PNL), 
Romanya Birliği-Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) 
ve Romanya'daki Macar azınlığın temsilcisi UDMR koalisyonunun 
başbakan adayı Florin Citu'ya hükümeti kurma görevini vermişti

Yunanistan’da mülteci  
çocuklara ırkçı saldırı
GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’da, Selanik 
yakınlarındaki Oreokas-
tro bölgesinde refakat-

siz mülteci çocukların kaldığı 
kampa ırkçı gruplar tarafın-
dan saldırı düzenlendi. Yunan 
basınındaki haberlere göre, el-
lerinde bıçak, demir çubuk ve 
sopalarla Kilise himayesinde 
faaliyet gösteren göçmen kam-
pının önünde toplanan kala-
balık grup ırkçı slogan atarak 
gösteri yaptı. Daha sonra, 
kampta çocukların bulunduğu 
bölgeye girmek isteyen saldır-

ganlar çevredekiler ve kamp 
görevlileri tarafından engel-
lendi. Kampın avukatı Thodo-
ris Karayannis basına yaptığı 
açıklamada, yaşanan olayla il-
gili bölge savcılığına suç du-
yurusunda bulanacağını 
belirterek, "Küçük çocukları, 
planlı şekilde nefret ve propa-
ganda yayan ve 12-15 yaşın-
daki çocuklara ölüm tehlikesi 
içeren şiddet uygulamaktan 
çekinmeyen insanlardan koru-
mamız lazım." dedi. Aynı böl-
gede 2016 ve 2017’de göçmen 
kamplarına itiraz eden grup-
larca düzenlenen ırkçı gösteri-
lerde de geniş çapta şiddet 
olayları yaşanmıştı. (AA)

Koalisyon hükümeti 
GÜVENOYU ALDI

Mostarlılar sandık başına gitti



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi, 
ana muhalefet partisi 

Vetvendosje Hareketi'nin 
(VV), Avdullah Hoti liderli-
ğindeki hükümetin kurul-
ması için önem taşıyan Ko-
sova Meclisi Milletvekili 
Etem Arifi'nin oylamasına 
ilişkin itirazına ilişkin karar 
verdi. Akşam geç saatlerde 
karar alan Kosova Anayasa 
Mahkemesi, Vetvendosje Ha-
reketi'ni haklı bularak hapis 
cezası kesinleşmiş milletve-
kili Etem Arifi'nin Hoti Hü-
kümeti'nin kurulması için 
kullandığı oyun geçersiz ol-
duğuna hükmetti. www.ha-

berler.com’a göre: Kosova 
Anayasası ve Genel Seçimler 
Yasasına göre, son 3 yıl içeri-
sinde mahkeme kararıyla 
mahkum edilen bir kişinin 
milletvekili adayı olamayaca-
ğını veya Kosova Parlamen-
tosunda geçerli oy kullana-
mıyor. Etem Arifi'nin 
oyunun geçersiz olmasıyla 
hükümet parlamentoda ço-
ğunluğa erişememiş oldu. 
Anayasa Mahkemesi'nin al-
dığı karar uyarınca, Koso-
va'nın 40 gün içinde seçim-
lere gitmesi bekleniyor. Hoti 
Hükümeti, 120 sandalyelik 
Kosova Meclisi Genel Kuru-
lunda Etem Arifi'nin oyuyla 
birlikte 61 oyla 3 Haziran 
2020 tarihinde yapılan oy-
lama sonucunda kurul-
muştu.
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da barış ve güven-
liğin tesisine 20 yıldan 
fazla katkı sağlayan NA-

TO'nun Barış Gücü KFOR bün-
yesinde görev yapan Türk 
askeri, ülkede birçok alanda ol-
duğu gibi sağlık alanına da des-
teklerini sürdürüyor. Prizren'de 
konuşlu Kosova Türk Temsil 
Heyeti Başkanlığınca Koso-
va'nın merkezi bölümündeki 
Klina şehrinde "Nene Tereza 
Aile Sağlığı Merkezi Hematoloji 
Bölümü" yenilenerek hizmete 
sunuldu. www.haberler.com’a 
göre; Kosova Türk Temsil Heyet 
Başkanlığı tarafından yapılan 
açıklamada "Kosova Türk Tem-
sil Heyet Başkanlığı sağlığın 
kıymetinin çok daha iyi anlaşıl-
dığı salgın döneminde insana ve 

insan sağlığına hizmet edecek 
bir projeyi daha Kosovalı kar-
deşlerimizle buluşturarak Tür-
kiye ve Kosova arasındaki birlik 
ve beraberliğe, dayanışma ru-
huna, tarihi dostluğumuza bir 
halka daha eklemiştir. Proje 
kapsamında Nene Tereza Aile 
Sağlığı Merkezine; İdrar Anali-
zör Cihazı, Kan Sayım Cihazı, 

Mikroskop, Santrifüj Cihazı, Su 
Distilasyon Cihazı, Kan Alma 
Koltuğu, Klima, Kesintisiz Güç 
Kaynağı, Bilgisayar, Lazer Ya-
zıcı, Masa, Sandalye ve Dolap 
alınmış, aynı zamanda bölümün 
aydınlatma sistemi, elektrik tesi-
satı, zemin ve duvar bakımları 
yapılarak fiziki şartları iyileşti-
rilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Priştine Büyük-
elçisi Çağrı Sakar, Koso-
va'da ana muhalefet partisi 

Vetevendosje Hareketi (VV) Ge-
nel Başkanı Albin Kurti'yi ziyaret 
etti. Kosova Anayasa Mahkeme-
si'nin ülkede erken parlamento 
seçimlerinin 40 gün içinde yapıl-
masını hükmeden kararının ar-
dından ülkedeki durumun ele 
alındığı görüşmede, Kosova ile 
Türkiye arasındaki iş birliğin 
daha da derinleşmesi imkanları 
üzerinde duruldu. www.haber-
ler.com’a göre; VV tarafından ya-
pılan yazılı açıklamada, görüş-

mede her iki tarafın da iki dost 
ülke arasındaki iş birliğin daha 
da pekiştirilmesinin ele alındığı 
kaydedildi. Görüşmede Büyük-
elçi Çağrı Sakar, Kosova'nın 
içinde bulun-
duğu ağır si-
yasi durumla 
birlikte, sal-
gınla karşı 
karşıya kalın-
dığı bu zor 
zamanlarında 
sosyal, devlet 
ve devletler-
arası dayanış-
manın öne-
mine değindi. 
VV lideri Al-

bin Kurti ise salgınla mücadele-
nin zor olduğu dönemde Koso-
va'ya sağladığı destek ve yardım-
lar dolayısıyla Türkiye'ye 
teşekkürlerini ifade etti.

Mehmetçik’ten sağlık  
alanında destek geldi

BÜYÜKELÇİ SAKAR'DAN  
ALBİN KURTİ’YE ZİYARET

Anayasa Mahkemesi kararı uya-
rınca Kosova'nın 40 gün içinde 
seçimlere gitmesi bekleniyor

Ramazan KURŞUNLU

KALECİ  
DOMATES  
DEĞİL Kİ!

Futbol, dünyadaki spor dalları arasında kuşkusuz en 
yaygın ve en popüler olan spor türüdür. Oyun alanı-
nın genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücade-

leyi gerektiren özelliği ile diğer branşlar içerisinde 
kendine has bir yer bulmuştur. Fiziksel ve fizyolojik özel-
likler bakımından diğer branşlardan farklılık göstermekte-
dir. Futbol oyunu geniş bir alanda oynanması ve 
oyunculara verilen görevlerin farklılıkları nedeni ile fizik-
sel ve fizyolojik gereksinimlere bağlı olarak mevkisel açı-
dan değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır. Futbolda 
kaleci sonucu etkileyen bir oyuncudur. Bir futbol müsaba-
kasının kazanılmasında kalecinin rolünün diğer saha 
oyuncuların rollerinden daha fazla olduğu düşünülmekte-
dir. Kalecinin başarısında da fiziksel performans özelliği 
büyük önem taşımaktadır. Erken yaşlarda kaleci olacak 
oyuncular seçilip eğitilirse daha başarılı kaleciler yetiştiri-
lebilir. Kaleci bulunduğu yer nedeniyle, önündeki oyun-
cuları yönlendirme özelliğine de sahip ikinci bir liberodur. 
Takım içinde özel bir pozisyona sahiptir. O, takım içinde 
topu elle tutabilen ve oynayabilen tek oyuncudur. Futbol 
alanındaki konumu nedeniyle kaleci oyun alanını en rahat 
izleme şansına sahip oyuncudur. Kendi takım arkadaşları 
yanında rakip takımın oyuncularının da defans ve hücum 
hareketlerini gözleme, değerlendirme olanağı sahiptir. Ka-
leciler oyun alanındaki görevleri gereği önemli bir yere 
sahiptirler. Bu da kalecinin kaleyi koruyan ve eli ile oy-
nama şansı olan son adam olmasından ileri gelmektedir. 
Diğer oyuncuların yapacağı hatalar, başka oyuncular tara-
fından giderebilir ve sonuca etki etmeyebilir. Fakat kaleci-
nin yapacağı küçük bir hata bile sonuca direkt etki eder ve 
gol sonuçlanma ihtimali yüksektir. Futbol oyununda 
önemli rol üstlenen kaleciler ile diğer mevkilerde oynayan 
futbolcular arasında; motorik özellik, reaksion ve zamanla 
anlamında farklı olması gerekmektedir. 
 

YALNIZ ADAM 
 
Maçı kazandıramayabilir ama kaybettirmeyedebilir. (gol 
atamaya bilir, gol yemeyebilir) Herkes kaleci olamaz, 
lider insanlardan,sinir sistemleri iyi, psikolojik anlamda 
güçlü olanlar kaleci olabilir, zeki insanların işidir kaleci 
olmak. Bir takımın geleceği, camianın geleceği her şeyi 
senin elindedir. 
Kaleci başarının yüzde 50’dir. Çok özel bir yerdir kale, 
kendi içinde başarıyı da, başarısızlığı da yaşarsın. O yüz-
den herkes kaleci olmak ister ama olamaz, başka bir me-
ziyettir kalecilik. Tabii ki bu surede kaleci antrenörü çok 
önemlidir, alacağı eğitim en az 10 yıl kadar olmalıdır. Ka-
lecilerin görevleri sadece kaleye yapılan atışları savun-
makla sınırlı değildir. Aynı zamanda 
hücumun başlatılmasında kalecile-
rin rolü büyüktür. Bütün bunlar dik-
kate alındığında kaleciler uzun 
boyludur. O yüzden; kaleci olmak 
veya yetiştirmek için önce sabır ve 
çok istemeli. Kaleci çalışması ça-
bukluk üzerine kurulu bir program 
takip etmeli ve antrenman periyotla-
rında devamlı çabukluğa dayalı ha-
reketler yapılmalıdır. O yüzden ünlü 
kaleci Hocası, Erol Camkıran hoca-
mızın lafıdır bu. 
‘KALECİ DOMETES DEĞİL Kİ 
ÜÇ GÜNDE YETİŞSİN’

ramez.kursunlu@hotmail.comKosova erKen 
seçime gidiyor

KDTP erken seçime hazır
Kosova Demokratik Türk Par-

tisi (KDTP) Genel Başkanı ve 
Milletvekili Fikrim Damka, 

erken seçime hazır olduklarını belir-
terek, "Tahminimiz Ocak ayı son 
haftası ya da Şubat ayının ilk haftası 
seçim tarihi olacaktır" dedi. 
www.haberler.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; Kosova Cumhur-
başkanlığı’na vekalet eden Vjosa 

Osmani, Meclisteki siyasi parti tem-
silcileri ile gerçekleştirdiği istişare-
leri kapsamında azınlıktaki 
toplulukların milletvekillerinden 
oluşan "6+" parlamento grubu üye-
leri ile bir araya geldi. Vjosa Os-
mani, ülkede 40 gün içinde erken 
genel seçimlerin yapılmasını öngö-
ren Kosova Anayasa Mahkeme-
si'nin kararının ardından seçim 

tarihinin belirlenmesi için "6+" par-
lamento grubu temsilcileri ile ger-
çekleştirdiği görüşmenin ardından 
Kosova Demokratik Türk Partisi 
(KDTP) Genel Başkanı ve Milletve-
kili Fikrim Damka açıklama yaptı. 
Erken seçime hazır olduklarını be-
lirten Damka, Cumhurbaşkanlığına 
vekalet eden Osmani ile seçim tari-
hini görüştüklerini dile getirdi.
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BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanı 
Mustafa Şentop, Kuzey 

Makedonya'nın başkenti Üs-
küp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim 
Günü  dolayısıyla düzenlenen 
kutlama programına katıldı. 
Kendini evinde hissettiğini be-
lirten Şentop, "Bu bir mübalağa 
değil çünkü hem dil dediğimiz 
mucizevi yapı bizi içine alır, 
ruhumuzun ve varlığımızın 
bütün hissiyatıyla orada yaşa-
rız hem ben kökenlerim itiba-
rıyla bu topraklara aitim. Dil 
varlığımızın evidir. Aynı dili 
konuşan insanların arasında 
coğrafi mesafe ortadan kalkar. 
Halbuki aynı dili konuşmayan, 
konuşamayan iki insan aynı di-
vanda otursalar bile aralarında 
bir uçurum vardır." diye ko-
nuştu. Öncü cetlerin Türk-
çe’nin Balkan bahçesinde 
buluşup ortak büyük hatıraları 
dil aracılığıyla yaşayıp aktardı-
ğını dile getiren Şentop, Yes-
evi, Dede Korkut, Yunus Emre, 
Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has 
Hacip, Ali Şir Nevai, Gülşehri 
ve Aşık Paşa gibi şahsiyetlere 
atıfta bulunarak, "Her biri ken-
dince Türkçemize gönül ve 
emek vermiştir" dedi. Türk-
çe’nin önemine de değinen 

Şentop, "Diyebiliriz ki Türkçe 
olmasaydı belki de bugünkü 
varlığımızı bırakın, tarihteki 
varlığımızdan bile söz edeme-
yecektik. Yazı dilimiz, edebi-
yatımız, eserlerimiz olmasa, 
birçok milletin başına geldiği 
gibi biz de tarihin durmayan 
akışı içinde unutulacak ve üze-
rimiz tozlu efsanelerle örtüle-
rek rafa kaldırılacaktı." 
ifadelerini kullandı. TBMM 
Başkanı Şentop, Osmanlı dö-
neminde Rumeli'den yalnızca 
devlet ve siyaset adamları 
değil, sanat ve edebiyat ala-
nında da değerli isimler yetiş-

tiğine dikkati çekerek, "Yahya 
Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif 
Ersoy gibi Türkçemizin ses 
bayrağı olan iki anıt şairimizin 
Türk edebiyatına yaptıkları 
katkıyı tarif etmek mümkün 
müdür?" ifadesini kullandı. 
Şentop, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "İstanbul-Üsküp ve 
Türkiye-Balkanlar arasında 
sesten bir gönül köprüsü 
kuran üstad Yahya Kemal, 
bugün de Türkçenin büyük 
kubbesi altında bıraktığı hoş 
sada ile hürmetle anılmakta-
dır. Edebiyatımız için yaptığı 
çok değerli hizmetler bakımın-

dan Balkanlar'daki bir başka 
değerli ismi anmak isterim; 
Şemsettin Sami. Biliyorsunuz 
kendisi modern anlamdaki 
geniş kapsamlı ilk Türkçe söz-
lüğün Kamus-ı Türkî, ilk 
Türkçe ansiklopedinin Kamus-
ul Âlam müellifi olmak ya-
nında, ilk Türkçe romanını da 
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 
adıyla yazan bir Türkçe fatihi-
dir. Bildiğiniz gibi bu büyük 
yazarımızın oğlu olan Ali Sami 
Yen, ismiyle Türk futboluna 
büyük hizmetler eden, Galata-
saray futbol takımı ile özdeşle-
şen bir isimdir." Şentop, 23 
Aralık 1944'te yayın hayatına 
başlayan "Birlik" gazetesinin, 
Latin harfleriyle basılan ilk 
Türkçe gazete olması bakımın-
dan ilginç olduğuna işaret ede-
rek, çağdaş Makedonya Türk 
edebiyatının ilk kuşağı olarak 
anılabilecek Necati Zekeriya, 
Şevki Vardar, Enver Tuzcu, 
Süreyya Yusuf, Mustafa Kara-
hasan, Şükrü Ramo gibi isim-
lerin genç yaşlarındaki 
ürünlerinin bu gazetede yayın-
landığını aktardı. Şentop, Tür-
kiye-Kuzey Makedonya 
dostluğunun daha da geliş-
mesi için sayısız sebep oldu-
ğunu belirterek, "Ama bu 
sebepler arasında kültürel ya-
kınlıklar ayrı bir ağırlığa sa-
hiptir" dedi.

‘Makedonya Balkanlar  
için örnek bir yapıdır’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop Üsküp’te Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katıldı

BOSNALI ÖĞRENCİLER  
İSTİKLAL MARŞI'NI  

İKİ DİLDE OKUDU
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'teki 
Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE), Milli Şair Meh-

met Akif Ersoy'un vefatının 
84'üncü yılı dolayısıyla İs-
tiklal Marşı'nın Türkçe ve 
Boşnakça okunduğu video 
yayımladı. YEE'den yapılan 
yazılı açıklamada, Mehmet 
Akif Ersoy'u Anma Haftası 
kapsamında çekilen vi-
deoda, ülke genelindeki 
Türk Dili Edebiyatı öğrenci-
leri ve YEE kursiyerlerinin 
İstiklal Marşı'nı hem Türkçe 
hem Boşnakça okuduğu be-
lirtildi. Açıklamada, Bosna 

Hersek'in tarihi ve doğal 
güzelliklerini gösteren 40 
farklı yerde çekimi tamam-
lanan videonun Bosna Her-
sek'i tanıtma videosu 
sıfatını da taşıdığı ifade 
edildi. Türk milletinin öz-
gürlük mücadelesinde milli 
ve manevi cephenin güçlen-
mesine omuz veren İstiklal 
Marşı şairi Mehmet Akif 
Ersoy, başta başkent Saray-
bosnaolmak üzere Mostar, 
Konjic, Stolac, Blagaj, Poci-
telj, Jablanica, Travnik, Jajce, 
Zenica, Gorazde, Tesanj, 
Tuzla, Srebrenik, Brcko, Foj-
nica, Neum, Cazin, Visoko, 
Kakanj ve Maglaj'daki öğ-
rencilerin duygu dolu katkı-
larıyla anıldı. (AA)
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Bu yazıyı kaleme aldığım tarih 
27 Aralık 2020. 36 yıl önce bu 
tarihte Bulgaristan Kırcaali ilin 

Mestanlı kasabasında Türk halkı ikinci 
gün Bulgar ve Hıristiyan olmak isten-
mediklerini köylerden inerek sokakları 
doldurarak kararlı bir şeklide haykırı-
yordu. Böylece Mestanlı halkı iki gün 
26 ve 27 Aralık’ta Bulgar askerinin si-
lahlarına karşı bağrını açıp dünya du-
yabilecek şekilde Bulgar ve Hıristiyan 
olmak istemediklerini haykırmışlardı. 
Mestanlı rejime toplam 9 şehit ver-
mişti. 25 Aralıkta Kirli, Kayalıoba kö-
yünde Bulgar milisin silahından çıkan 
kurşunla dedesinin ensesinde oturan 
Türkan bebek şehit düştü. 27 Aralık’ta 
Bulgar milisleri tutuklamalara başla-
mıştı. İki cip dolusu sivil bizim evi de 
basmışlardı. Evin her köşesini aradılar. 
Evi talan ettiklerinde bir şey bulama-
dıklarında beni cipin birine bindirip 
çalıştığım furgon ofisine götürdüler. 
Burada da bir şey bulamayınca milis 
dairesine götürerek ellerimi arkama 
bağlayarak duvarın dibine diktiler. 
Sabah beşte Volga araba modelle beni 
Sofya Razvigor Popov No 1 adresine 
teslim ettiler.  
Aynı akşam Mestanlı’dan İzet Güner  
Bürhan Mutlu 
Halil Kahraman  
Mümün Köseömer ile  
Abdullah Veli de tutuklanıp aynı dev-
let güvenlik binasına getirildi. 31 Ara-
lık’ta da Osman Salifoğlu ile Mustafa 
Ömer de tutuklanıp Sofya’ya getirildi-
ler. 
Mustafa Ömer Kırcaali Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nde 1985 yı-
lında şehit edildi. Cenazesi milis eşli-
ğinde sandık içinde kimselere 
gösterilmeden ailesinin nezaretinde 
Mestanlı Ayvalı köy mezarlığına def-
nedildi.  
Osman Salifoğlu ağır işkencelere da-
yanamayıp sağlığını kaybediyor. 2014 
yılında kansere yenik düşüp ahrete göç 
ediyor. Bulgaristan’da 1984,1989 yıl-
ları arasında Türk asıllı Bulgaristan 
vatandaşları benliklerini korumak için 
ciddi sınavdan geçmişlerdi. 1989 yılı 
300 binden fazla Türk, Bulgar komü-
nist rejimi tarafından Avrupa ve Türki-
ye’ye göçe zorlanmıştı. Birkaç yıl 
içinde bu rakam yarım milyonu aşa-
caktı. 1990 yılında Bulgaristan’ın 
Varna şehrinde Türkler tarafından 
HÖH kuruldu. Türkler top yekun ku-
rulan harekete destek vermekteydi. 
Artık bu destek minimuma indi bana 
göre. 1984 1989 Türkler 1963 yılı ve 
sonrası Müslüman Pomakların benlik-
lerini korumak için verdikleri müca-
dele ve şehitler BOŞUNA mıydı 
sorusu geliyor insanın aklına. 
Bulgaristan’a demokrasinin hakim ol-
duğu 30 yıldan bu yana Türk ve 
Pomak Müslümanlarının hayatlarında 
ne gibi değişiklikler oldu. Seçme ve 
seçilme hariç. Bulgar devletinin ku-
rumların tepelerinden hala Türkler so-
kulmuyor askeriyeye zaten izin yok. 
Türklerin çocukları resmi okullarda 
anadil zorunlu programda eğitim ala-
mıyorlar, dinden uzak yetiştiriliyorlar. 
Komünist rejim tarafından el konulan 
vakıf malları hala iade edilmiyor. 
Şehit Mustafa Ömer hayatını çocuklar 
anadil eğitimi kesintisiz almaları, di-
ninden uzak kalmamaları, vakıf malla-
rın şartsız iadesi için gelecekte hiç bir 
Bulgar liderin silah zoruyla isim değiş-
tirmeyeceğinin anayasada garanti al-
tına alınması için hayatını verdi.  
Sadece Mustafa Ömer değil bütün şe-
hitler ve ayaklanmalarda yer alan 
Türkler ve Müslüman Pomakları Bul-
gar askerin silahların namluların 
önüne gözlerini kırpmadan durup ha-
yatlarını hiçe saydılar.    
Bu gün aynı geçmiş 30 yıllardaki gibi 
HÖH yönetimi siyasi çıkarlar için çe-
kinmeden şehitlerin anıtlarına çelenk 
bırakıyorlar. Anadil propaganda ya-
sağı Bulgar devleti tarafından kaldırıl-
ması için HÖH gençlik kolları başkanı 
ve AP milletvekili İlhan Küçük Av-
rupa Parlamentosu’na dilekçe vermesi 
hareketin 30 yıllık değişmeyen yo-
lunda kayma mı oluyor sorusu da daha 
sık sorulan sorulardan biri. HÖH yö-
netiminin 30 yıldan bu güne kadar 
Türklerin var olmak mücadelesinde 
uzak durduğu politikasından vazgeçe-
rek aktif politika yapması beklen-
mekte. Kaybettiği 90 ruhuna dönmeye 
başarırsa parlamentoda ana muhalefet 
partisi olarak yerini kesin sabitleyebi-
lir. Bu tamamen bundan sonraki izle-
yeceği politikaya bağlıdır.  

İsmet TOPALOĞLU

36 YIL ÖNCE  
BULGARİSTAN

22 Aralık 1914 yılında bir des-
tan oldu. Ama ne destan.. 
Bugün bizler bu şehitlerimizi 

anarken necip bir milletin torunu 
olmanın gururunu bir kez daha 
yaşıyoruz. Hadi kısaca bu destan 
nasıl yazıldı neler oldu? Hatırla-
yalım. Bu anlatacaklarımız bir 
film, bir masal değil. Gerçek bir 
destan. I.Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı İmparatorluğu ve Rus 
İmparatorluğu arasında Sarıka-
mış'ta gerçekleşen kara çatışması-
dır. 1914 yılının Kasım ayında 
Azap ve Köprüköy, Rus orduları 
tarafından saldırıya uğradı. Ancak 
saldırıyı destansı bir mücadeleyle 
3. Ordu Komutanı Hasan İzzet 
Paşa püskürtmüş ve Rus ordu-
sunu dağıtmıştır. 
 

‘HAREKÂTIN AMACI’ 
 
Harekatın amacı, dağılan Rus or-
dusunu tamamen yok edip, Bakü 
petrollerine ulaşmak ve Alman 
İmparatorluğu'nun sanayi ihtiya-
cını karşılamaktı. Aynı zamanda 
1877 yılındaki 93 Harbi'ni Os-
manlı İmparatorluğu kaybetmiş 
ve Batum, Sarıkamış, Kars, Arda-
han ve Artvin Ruslara verilen  
toprakları geri almak amacıyla 
1914 yılında dönemin Başkomu-
tan Vekili olan Enver Paşa, 19 
Aralık tarihinde "Sarıkamış Hare-
katı" planlarını kurmaylarına 
sundu. İlk iki günü başarıyla 
geçen taarruz sonrasında olumsuz 
hava koşulları nedeniyle seyrini 
değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak 1915 ge-
cesi daha da şiddetlendi. 
Fırtına ile yağan kar, 
yolları tıkayıp, ça-
dırları yıktı. Ar-
kasından da 
dondurucu 
soğuklar bas-
tırınca, Al-
lahu Ekber 
Dağlarında 
60 bin Os-
manlı askeri 
donma, di-
zanteri ve tifo 
gibi hastalık-
lardan dolayı 
hayatını kaybetti. 
Bu harekatta Ruslar 
da 32 bin askerini kay-
betti. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkur-
may Başkanlığına göre Sarıka-
mış’ta Osmanlı zayiatları 60 bin 
ve Rus zayiatları 30 bindir. Sava-

şın en hazin kısmı ise Osmanlı ka-
yıplarının birçoğunun Ruslar ile 
yapılan çarpışmalarda değil de 

ağır soğuk hava koşulları yüzün-
den şehit olmasıdır. Rus-

lar; Türklerden 200 
subay, 7 bin eri 

esir, 20 makineli 
tüfekle 30 
topu ganimet 
olarak almış-
lardır. 5 bin 
kişi civa-
rında esir 
alınmıştır.  
 
Bunun ya-

nında şu bil-
giyi de 

aktarmakta 
fayda var diye 

düşünüyorum. Ta-
rihçi-yazar Mehmet Ni-

yazi, Sarıkamış Harekâtı'ndaki 
ölü sayısının tüm belgelerde top-
lamda 23 bin olduğunu, 90 bin ra-
kamının 60 bin kayıp veren 
Rusların yalanı olduğunu kayde-

der. 90 bin askerin öldüğü iddiası 
ilk olarak Sarıkamış Harekâ-
tı'ndan sekiz yıl sonra Binbaşı 
Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer al-
maktadır. Osman Mayatepek 75 
bin muharip kuvvetin bulunduğu 
tarafın 90 bin askerinin ölmesinin 
matematiksel olarak imkânsız ol-
duğunu ifade etmektedir. 
Savaştan sonra İstanbul'a dönen 
Enver Paşa uzun bir süre Sarıka-
mış hakkında herhangi bir haber, 
bildiri veya yayın yapılmasını en-
gelleyerek sansür uygulamış ve 
Osmanlı halkı savaşta olup biten-
leri uzun yıllar sonra öğrenebil-
miştir. 
Ermeni gönüllü tümenlerinin çok 
ciddi desteği Rus kuvvetlerinin 
başarısında önemli etken olmuş-
tur.1918 Mart ayında Brest-Li-
tovsk Antlaşması ile Sarıkamış ve 
Kars geri alınmış, ama aynı yılın 
Ekim ayında Mondros Mütarekesi 
uyarınca eski sınırlara dönülmüş 
ve topraklar elden çıkmıştı. 
Allah'tan şehitlerimize rahmet di-
liyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı tarihi açısından en drama-
tik sayfalarından biri olan Sarıkamış Harekâtı'nın başlama-

sının üzerinden 104 yıl geçti. Peki Sarıkamış ta ne oldu? 

BİR DESTAN: 
SARIKAMIŞ

Vahap DABAKAN

HEPİMİZ FİNANS 
OKURYAZARI MI 

OLDUK?

Son zamanlarda o kadar çok 
değişkenlik yaşıyoruz ki, Akşam 
yatarken bir gündemi 

öğreniyoruz. Sabah uyandığımızda 
gece boyunca iki gündem ortamı 
değiştirtmiş. Gazeteciler olarak gün-
demi takip etmeye yetişemiyoruz… 
       ABD Başkanı üşütüp hapşuruyor, 
Dolar şaha kalkıyor. Başkan Çin ile 
sözlü tartışmaya giriyor dolar 
fırlıyor… 
       Yunanistan, Ege Denizinde kıta 
sahanlığını 12 mile çıkartmaya 
kalkıyor. Türkiye – Yunanistan 
arasında savaş çıkacak diye, AB para 
birimi Avro fırlıyor. Türkiye Mavi Ak-
deniz Projesi çerçevesinde Ak Denize 
Sismik araştırmalar ve petrol aramak 
isteyen Türkiye’nin gönderdiği “Oruç 
Reis” Gemisi Akdeniz sularına giriyor. 
Yunanistan Avrupa Birliği’ne şikâyet 
ediyor. Avro bir anda tavan yapıyor… 
       Bana göre öğrenmenin yaşı ve 
sınırı yoktur. Bizler kendi tecrübeler-
imizi ve öğrendiklerimizi bizden sonra 
gelen nesillere ve küçük büyük deme-
den aslında herkese aktarabilmeyi ve 
paylaşmayı kendimize ilke edin-
meliyiz. Okul sıralarında bizleri 
yetiştiren Değerli Öğretmenlerim, bil-
ginin gücünü ve gerekliliğini en iyi 
şekilde öğretti. Ben bu yaşımda hala 
bir şeyler öğrenmek için devamlı 
araştırıyorum ve öğrenmek için 
çalışıyorum…    
       Bilgilerimizi kendimize 
saklamayalım. Bilgi  paylaştıkça değer 
kazanır. Bu nedenle dilimin 
döndüğünce sizlere burada 
öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. 
Aslında ne kadarımız finansal konular 
açısından okuryazarız? Finansal an-
lamda yaptıklarımızı doğru mu anlayıp 
yapıyoruz, Yoksa başkalarından fikir 
mi alıyoruz? Konumuz tam da bu “fi-
nansal okuryazarlık!” 
       Örneğin son günlerde takip 
ettiğim dövizdeki değişiklikler için 
okurlarımdan ne yapmalıyız? Sorusu 
geldi. Bende tanıdığım Odak Döviz 
Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal 
Doğan’a soruyorum. Öğrendiklerimi, 
özetle döviz ve krediler için yapılması 
gereken ve gerekmeyenleri aşağıda si-
zler için toparlıyorum. 
- Kredi alırken bankanızdan toplam 
masraf ne olacak diye sorun. 
- Kredi sözleşmesine veya herhangi bir 
sözleşmeye imza atarken mutlaka 
okuyun. 
- Kredinizde döviz veya TL cinsinden 
kullanılan kredi oranlarını güncel 
olanlar ile kıyaslayın. 
- Döviz alacak iseniz piyasa 
yorumlarından en azından iki tanesini 
okuyun. 
- Okumaya vaktiniz yoksa günümüzde 
teknoloji çok gelişti, kısa çekilen 
piyasalar ile ilgili yorum videolarını da 
izleyebilirsiniz.  
Yapılmaması gerekenler: 
- Ödemeleriniz (kredi, taksit, verecek, 
vs.) hangi para cinsinden ise o para 
cinsinde kalın. 
- Döviz almışsanız bu noktada 
maliyetiniz önemli, döviz aldığınız 
maliyet kurunun altında yeniden TL’ye 
dönmeyin.  
- Kredi faiz oranınız, yeni 
kullanacağınız orandan düşük ise kre-
dinizi yeniden yapılandırmayın. 
- Belirsizlik ortamlarında çok uzun 
vadeli kredilere girmeyin. 
- Geliriniz hangi cinsten ise farklı bir 
para biriminden kredi almayın.  
       Finansal okuryazar olabilmeniz, 
tüm piyasa bilgilerine kolayca 
ulaşabildiği günümüzde, artık 
mümkün. Bu konuda pandemi 
sürecinin de etkisi ile çeşitli yayınlar 
ve eğitimleri ücretsiz olarak internet-
ten bulmak ve bilgiye ulaşabilmek 
aslında kolaylaştı. Benim önerim oku-
maktan ve öğrenmekten korkmayın; 
Sor ve araştır… 
       Okul yıllarımda, meslek 
hayatımda ve yaşamımda bana bildik-
lerimi öğretenler için, Başöğretmen 
Atatürk’ün sözleriyle teşekkür etmek 
istiyorum… 
       “Eserinin üzerinde imzası ol-
mayan yegâne sanatkâr 
öğretmendir.”

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin kente armağanı 
nostaljik tramvaylardan 

Çiğdem, yılbaşı öncesi led 
ışıklarla donatılarak süs-
lendi. Birinci Kordon’a canlı-
lık getiren araç yeni yıla dair 
umutları ve olumlu beklenti-
leri de temsil ediyor. Alsan-
cak Limanı ile Cumhuriyet 
Meydanı arasında gezi 
amaçlı hizmet veren lastik 
tekerlekli nostaljik tramvay-
lardan Çiğdem, yılbaşı süs-

leri ve led ışıklarla donatıldı. 
2021 yılına dair umutları ve 
olumlu beklentileri besleyen 
görüntüsüyle Çiğdem, yolu 
Birinci Kordon’dan geçenle-
rin büyük ilgisini çekiyor. 
Her yaştan İzmirlinin, özel-
likle gün batımı ve nostaljik 
tramvay fonunda fotoğraf 
çektiği ve özçekim yaptığı 
gözleniyor.  İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı İZEL-
MAN Anaokulları’nın öğ-
rencileri de “yılbaşı gezileri” 
kapsamında gruplar halinde 
Çiğdem’le nostaljik tramvay 
gezisine katıldı. 

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi 
Belediyesi’nin 
Uluslararası 

Göçmenler Günü dolayı-
sıyla hazırladığı ‘Bursa ve 
Göç’ sergisi açıldı. 
Panorama 1326 Bursa 
Fetih Müzesi’nde açılan 
sergide 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı (93 
harbi) ile başlayan ve 
1989-1990 Soydaş Göçü’ne 
kadar uzanan göç olayları-
na ve göçmenlerin 
Anadolu’ya ulaşana kadar 
karşılaştıkları zorlukların 
anlatıldığı eserler yer alı-
yor. Yaşanan göçlere iliş-
kin fotoğraf, belge, yazılı 
metin ve çeşitli göç temalı 
ögelerden oluşan sergi, 18 
Ocak tarihine kadar 
Bursalıların ziyaretine açık 
olacak. Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 

Dündar’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen serginin 
açılışına, Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği Başkan 
Yardımcısı Orhan Faik, 
BAL-GÖÇ Başkanı Veli 
Öztürk, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Müzeler Şube 
Müdürü Nazım Enes 
Altan, Fetih Müzesi Genel 
Direktörü Orhan 
Mollasalih ile birlikte göç-
men derneklerine üye 
vatandaşlar katıldı. (AA)

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca’da vakaların en üst seviyeye 
çıktığı zaman ile günümüz vaka haritasını paylaşarak düşüşe dikkati çekti 
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Korona virüs vakası ilk çıktığı 
günden beri tedbirleri en üst 
düzeyde tutan Buca Belediye 

Başkanı Av. Erhan Kılıç, vakalarda-
ki düşüşe dikkat çekerek vatandaş-
ları uyardı. Tedbirlerin en üst 
düzeyde tutulması için tüm birim-
lere talimat veren Başkan Kılıç, 
Hayat Eve Sığar uygulaması üze-
rinden Buca’nın 11 
Kasım 2020 
zamanındaki 
vaka haritasıyla 
22 Aralık 
2020’deki vaka 
haritasını paylaş-
tı. Kent genelinde 
pazaryerleri, iş 
yerleri, hizmet 
binası gibi vatan-
daşların yoğunluk 
gösterdiği yerlerde 
korona virüs tedbir-
lerinin uygulanma-
sından taviz verme-
diklerini ifade eden 
Başkan Kılıç, 
“Hepimiz, çok zorlu 
bir sürecin içindeyiz. 
Her gün, Buca’nın vaka 
haritasındaki değişimi titizlikle 
inceliyoruz. Çalışmalarımızı yoğun-
luk gösterten bölgelere yönlendiri-
yoruz.  Sürecin başından beri kay-

makam-
lığımızla birlikte Buca’da ted-

birlere uyulması, herkesin bilinçle-
nerek önlemlerini alması için dene-
timlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Dezenfekte çalışmalarıyla virüsü 
Buca’dan uzak tutmaya çalışıyoruz. 

Ama her şeyden öte, en büyük 
mücadelenin, hemşehrilerimizin  
maske mesafe ve hijyen kurallarına 
uyduğunda gerçekleştiğini biliyo-
ruz” diye konuştu. Tüm hemşehri-
leri tedbirlere uymaya davet eden 
Kılıç, “Kararlı mücadelemiz sonuç̧ 
vermeye başladı. Buca, korona 
virüs yoğunluk haritasındaki ‘çok 

riskli bölge’ konumundan, ‘orta 
riskli bölge’ konuma düşmeyi 
başardı.  Bunu hep birlikte başar-
dık. Yine her zamanki gibi güçlü 
olma zamanı.  Haydi Buca! Maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına her 
zamankinden daha sıkı uyarak tüm 
kentimizi maviye boyayalım” ifade-
lerini kullandı.

Buca’nın haritası  
maviye dönüyor 

İsmet ARAS

HEPİMİZİ  
BEKLEYEN TEHLİKE: 

SUSUZLUK

Bu günlerde bildiğiniz gibi çok 
zor günlerden geçiyoruz. 
Ülkemizi hatta dünyayı etkisi 

altına alan virüs nedeniyle her gün 
yüzlerce insanımız hayatını kaybedi-
yor. Ülkemizde ve tüm dünyada sos-
yal hayat ve düzen alt üst olmuş 
durumda. Fakat bu durumda bir şey 
daha gün yüzüne çıktı. Yaşanan acılar 
gösterdi ki, her şeyin başı su, sabun 
ve temizlik. Yıl 2020’yi gösterdiği bu 
günlerde dünyanın özellikle ülkemi-
zin gözlerden kaçan çok önemli bir 
sorunu daha var. Önümüzde bekleyen 
“SUSUZLUK” tehlikesi. Ülkemiz her 
ne kadar görünürde ırmaklar, nehirler, 
göller ve barajlar bakımından  hiç bit-
meyecek su zengini bir ülke görünü-
münde ise de; aslında  Ortadoğu’nun 
su zengini fakat Avrupa ve 
Amerika’ya göre su fakiri bir ülkedir. 
Dünyanın yüzde 70’i su ile kaplıdır 
fakat yüzde 3’ü içilebilecek nitelikte 
sudur. Ülkemizin 110 milyar metre-
küp su rezervleri olmasına rağmen 
bunun yüzde 16’sı içme suyu niteli-
ğindedir. Su kullanımının yüzde 72’si 
tarımda sulamada kullanılmaktadır, 
bu kullanımın yüzde 88’i salma sudur 
(vahşi sulama) bu da yanlış bir uygu-
lamadır. Bu gün Güneydoğu 
Anadolu’da(GAP) yapılan bu sulama 
uygulamasıyla topraktaki tuz oranı 
yüzeye çıkmış toprak verimi düşmüş-
tür. 
Günlük yaşantımızda bir insan ortala-
ma 37 litre su tüketmektedir. Bunun  
ortalama yüzde 35’i duş yaparak, 
yüzde 9’u tuvaletlerde, yüzde 13’ü 
çamaşır yıkayarak harcanmaktadır. 
Duşta ortalama 15 litre su harcan-
maktadır. Eğer bir musluğu 2 dakika 
açık bırakırsak ortalama 25 litre su 
israfımız olmaktadır. Sifonun büyük 
haznesi 12 litre, küçük haznesi 8 litre 
su almaktadır. Sifon çekmeyle ortala-
ma 15 litre su harcanmaktadır. Eğer 
bulaşıklar elle yıkanırsa 103 litre, 
makineyle yıkanırsa 9 litre su harca-
ması yapılmaktadır. Vücudumuzun 
yaşaması için günde 3 litre su tüketi-
mine ihtiyacımız vardır. 
 
        Ülkemizin nüfusu her ne kadar 
83 milyon biliniyor olsa da aslında 
Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden 
gelen sayısız göçmen nedeniyle tah-
min edilemeyen aşırı su tüketimi 
meydana gelmektedir. Ayrıca küresel 
ısınma, iklimlerin her yıl giderek 
değişmesi nedeniyle yağışların azal-
ması, su kaynaklarının bilinçsiz kulla-
nılması, yanlış sulama nedeniyle; yer 
üstü ve yeraltı su kaynakları ile göl-
ler, nehirlerde ve barajlarda sular 
günden güne azalmaktadır. Bilim 
insanlarının görüşlerine göre Arap 
ülkelerinin petrol ömrü 40 yıl,  
Ülkemizin su ömrü ise 30 yıl olarak 
hesaplanmaktadır. Yani önlem alın-
mazsa 30 yıl sonra susuz kalacağız. 
Her ne kadar çok uzak gibi görünse 
de aslında çok yakın, çok önemli ve 
hayati bir sorun. Doğada yaşayan tüm 
canlıların yaşayabilmesi için(insanlar, 
hayvanlar, bitkiler) suya ihtiyacı var-
dır. Belki de ileri bir tarihte su sorunu 
ülkeler arası anlaşmazlıklara hatta 
savaşlara dahi neden olabilecektir. 
 
NE YAPILABİLİRİZ: Aslında her 
şeyden önce bireysel olarak işe tasar-
rufla başlanmalıdır. Duşta fazla kalın-
mamalı, diş fırçalarken, tıraş olurken 
su kontrollü kullanılmalı yerel yöne-
timler(belediye vb.) yağmur sularını 
denizlere akıtmak yerine kullanabil-
mek için çalışmalar yapılmalı, ayrıca 
çatılardan akan yağmur suları için site 
ve apartmanlar da kullanılmak üzere 
devlet desteğiyle depolama sistemleri 
geliştirilmeli. Çiftçiler salma sulama-
dan (vahşi sulama) vazgeçerek damla 
sulamaya yönlendirilmeli,  tarla sula-
mada kullanılan elektrikte indirime 
gidilmeli. Ülkemizin 3 tarafı denizler-
le çevrili olduğu halde kullanılama-
maktadır. Her ne kadar pahalı olsa da 
deniz suyu arıtma sistemleri geliştiril-
meli en azından kullanma suları bu 
yöntemle elde edilmeli. Su ile ilgili 
sorunların daha kolay çözülmesi ve 
yatırımların daha hızlı ve planlı yapı-
labilmesi için en önemlisi SU 
BAKANLIĞI kurulmalıdır.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Türkleri’nin direni-
şinin sembolü 'Türkan Bebek' 
ölümünün 36. yılında 

Bornova’da adını taşıyan parkta 
anıldı. Türkan Bebeğin annesinin 
kucağında tasvir edildiği anıta kır-
mızı karanfiller bırakıldı. Anma 
töreninde konuşan Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
birliktelik vurgusu yaparak; 
“Türkan Bebeği unutmamalı, unut-
turmamalı ve böylesi acıların tekrar 
etmemesi için gereken her şeyi yap-

malıyız” diye konuştu. 
Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimi-
lasyon girişimi sırasında çıkan olay-
larda annesinin kucağında öldürü-
len 18 aylık Türkan Feyzullah ölü-
münün 36. yılında Bornova 
Belediyesi tarafından Atatürk 
Mahallesi’nde adının verildiği park-
ta düzenlenen törende anıldı. Tören, 
Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
Genel Merkez Başkanı Abdürrahim 
Nursoy, Ege Balkan Türkleri 
Federasyonu ve  Bornova Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman, 
Balkan Göçmenleri Kültür  ve 
Dayanışma Derneği Bornova Şube 
başkanı Nihat Yağbasan ve vatan-
daşların katılımıyla gerçekleşti. 
 

‘ACILARI PAYLAŞMAK’ 
 
Anma töreninde konuşan Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
“Ülke olarak yapmamız gereken 
birlikteliğimize sahip çıkmaktır. Bu 
acıyı da birlikte paylaşmalı, unut-
mamalı, unutturmamalı ve böylesi 
acıların tekrar etmemesi için gere-
ken herşeyi yapmalıyız. Türkan 

Bebeği ve benzeri şekilde katledilen 
tüm canlarımızı saygı ve rahmetle 
anıyorum” dedi. 26 Aralık 1984’ü 
bir kara gün olarak nitelendiren 
Balkan Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Genel Merkez 
Başkanı Abdürrahim Nursoy, 
“Türkan Bebek ve Annesi gibi 
Türklük uğruna canlarını kaybeden 
tüm şehitlerimizi saygıyla anıyo-
rum. Bulgaristan’da yaşanan bu asi-
milasyonu asla unutmayacağız. 
Yaşananlarının unutulmaması 
O’nun adını bu parka veren 
Bornova Belediyesi’ne teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Direnişin sembölü 
adını taşıyan  

parkta anıldı…

GÖÇÜN BAŞKENTİNİN  
GÖÇ TARİHİ BU SERGİDE

NOSTALJİK TRAMVAY  
ÇİĞDEM SÜSLENDİ
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Mehmet HASAN

2020'YE  
VEDA EDERKEN

Zor bir yıl geçirdik. Pandemi 
nedeniyle yaşamımız büyük 
ölçüde sınırlandı. Salgının 

hem maddi hem de manevi zararla-
rını gördük. Sevdiklerimizi kaybet-
tik, virüse kurbanlar verdik. 
Bazılarımız işlerinden oldu, bazıları-
mız sağlıklarından. Birçoğumuz yaz 
talinde sıla-ı rahim yapamadık. 
Memleketimizi, orda yolunumuzu 
gözleyen anne, babalarımızı, yakın 
akrabalarımızı ziyaret edemedik. 
2020'yi endişe, kaygı ve sıkıntılarla 
geçirdik. 
 
Ancak aşının geliştirilmiş olması içi-
mizi biraz da olsa rahatlattı. Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tanımla-
masıyla “Tünelin ucunda ışık gö-
ründü”. Bu ışık aşıların başlamasıyla 
etkisini ve gücünü daha da artıracak. 
Nitekim aşının mimarı, Almanyalı 
bir Türk olan Prof. Dr. Uğur Şahin 
bir demecinde, son baharın ardından 
normal yaşamımıza dönebileceğimi-
zin müjdesini vermişti. Bu müjdenin 
bir an önce gerçekleşmesi hepimizin 
ortak dileği.  
 
Ama o zamana kadar lütfen sosyal 
mesafe kurallarına uyalım. Maske 
takmayı ihmal etmeyelim. Hijyeni 
ise asla aklımızdan çıkarmayalım. 
Yaşadığımız ülkelerde getirilen kısıt-
lamalara harfiyen uyalım. Bu kısıtla-
malar keyfi uygulamalar değildir. 
Zorunlu olduğu için getirildiğini asla 
unutmayalım. Sonuçta ucunda insan 
yaşamı var. kendi canımız olduğu 
gibi yakınlarımızın, başkalarının da 
yaşamı mevzuu bahis.  
 
Önümüzdeki yıl aşıların etkisini gös-
termesiyle daha rahat bir yaşam or-
tamı oluşacaktır. O zaman 
ertelediğimiz tüm güzel işlerimizi 
kaldığı yerden devam ettirebiliriz. 
Her şeyin tekrarı olabilir. Ama sağı-
lımızı, canımızı kaybedersek bunun 
tekrarı yok. Gidenleri geri getirmek 
ne mümkün. O yüzden, şimdilik 
bütün sosyal temaslarınızı erteleyin. 
Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı 
olan yakınlarınızla mümkün  oldu-
ğunca az bir bir araya gelin. Buna 
mecbur olursanız, sosyal mesafe ku-
rallarına dikkat edin.  
 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm okur-
larımızın yeni yılını tebrik eder, 
Cenab-ı Mevla'dan sağlıklı ve hu-
zurlu bir yaşam dilerim.

RODOS - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dışişleri Bakanlığı, Türki-
ye'nin Rodos Başkonsolos-
luğu’nda sözleşmeli sekre-

ter olarak görev yapan Sebahattin 
Bayram'ın casusluk iddiasıyla yü-
rütülen soruşturma kapsamında 
tutuklanmasını kınadı. Bakanlık-
tan yapılan açıklamada, "Rodos 
Başkonsolosluğumuzda görevli 
sözleşmeli sekreter Sebahattin 
Bayram’ın, Yunan makamlarınca 
gemi fotoğrafları çekilmesine yö-
nelik casusluk iddialarıyla yürü-
tülen soruşturma kapsamında tu-
tuklanmasını kınıyoruz." ifadeleri 
kullanıldı. Yunanistan vatandaşı 
Bayram'ın tutuklanmasına giden 

süreçte uluslararası sözleşmelerin 
ihlal edildiği belirtilen açıkla-
mada, "Yunan vatandaşı persone-
limizin tutuklanmasına giden sü-
reçte Yunanistan tarafından, 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında 
Viyana Sözleşmesi hükümleri ile 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde yer alan 
özgürlük ve güvenlik 
hakkı ile özel ve aile ha-
yatına saygı hakkı ihlal 
edilmiştir." ifadelerine 
yer verildi. Olaya ilişkin 
Yunanistan medyası ta-
rafından yapılan yayın-
lara da değinilen açıkla-
mada, "Yunan medyası 
tarafından olaya ilişkin 

yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal 
edilerek adı geçen personelimiz 
ve ailesi ile Yunanistan’daki tem-
silciliklerimizi ve çalışanlarını he-
def haline getiren yayınlar da kay-
gıyla karşılanmaktadır." 
değerlendirmesi yapıldı.  

LAÇ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'un Laç şehrinde 
Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) tarafından 

inşa edilecek deprem konutlarının 
temeli törenle atıldı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın da video konferansla 
bağlandığı törene,  Arnavutluk  
Başbakanı Edi Rama, Türkiye 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum,  Arnavutluk Yeniden İnşa 
Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ 
Başkanı Ömer Bulut ve 
Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet 
Yörük de katıldı. Tö-
rendeki konuşmasına 
Türkçe "Hoş geldi-
niz" diyerek başlayan 
Başbakan Rama, Laç 
şehrinde inşa edilecek 
yeni mahallenin iki 
halk arasındaki özel iliş-
kinin bir kanıtı olacağını 
vurguladı. Türkiye ve Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın geçen yıl 26 
Kasım'da yaşanan trajedinin ar-
dından hemen gösterdikleri ola-
ğanüstü dayanışmaya şahitlik 
ettiklerini anlatan Rama, "Türk 
Cumhurbaşkanı ve dostlarımızın 
küçük Laç şehrinin kalbini yeni 
bir mahalle ile yeniden canlandır-
mak için verdiği söze şahitlik 
etmek için buradayız" ifadelerini 
kullandı. Yeni mahallenin, iki ülke 
ve halklarının yanı sıra iki hükü-
met arasındaki özel ilişkilerin de 
kanıtı olacağını söyleyen Rama, 
"Türkiye ilk andan itibaren kendi-
lerini sözlü olarak ifade etmenin 
yanında, insanların hayatı yıkıntı-
lar yüzünden tehdit altındayken 

de hemen insani 
ve maddi kay-
naklarını devreye 

sokan dost ülkeler 
ağının bir parçası 

oldu." diye konuştu. 
 

DOSTLUK SEMBOLÜ 
 
Bakan Ahmetaj ise projeyi "iki 
ülke arasındaki dostluğun anlamlı 
bir sembolü" olarak nitelendire-
rek, bu projenin yalnızca bir yıl 
önceki depremin yıkıntılarından 
yükselen bir şehrin kentsel ve sos-
yal dönüşümünün örneği olmadı-
ğını, aynı zamanda iki ülke 
dostluğunun anlamlı bir simgesi 
de olduğunu vurguladı. Kurbin 
Belediye Başkanı Majlinda Cara 
da Türkiye'nin projesinin şehrin 
dönüşümüne katkı sağlayacağını 
ve gelişime yeni bir ivme kazandı-
racağını belirterek, "Arnavutlar 
arasında 'İyi dost kötü günde belli 
olur' diye bir söz var. Bu sözün 

Türk halkının, hükümetinin ve 
Cumhurbaşkanının Kurbin'deki 
insanlara verdiği tüm yardım ve 
desteği özetleyen en anlamlı ifade 
olduğuna inanıyorum" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arna-
vutluk'ta 26 Kasım 2019'da mey-
dana gelen depremin hemen 
ardından depremzedeler için 500 
konut inşası talimatı vermiş, Tür-
kiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ile Arnavutluk 
Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı 
arasında afet sonrası konut yapım 
alanında iş birliği protokolü imza-
lanmıştı. Arnavutluk'taki 6,3 bü-
yüklüğündeki depremde 51 kişi 
hayatını kaybetmiş, 900'den fazla 
kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin 
kişinin evlerini terk etmesine 
neden olan depremden 202 bin 
291 kişi etkilenmişti. TOKİ tarafın-
dan gerçekleştirilecek proje kapsa-
mında 522 konut, 37 ticari ünite ve 
375 araçlık otopark inşa edilecek. 
(AA)
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk Kızılay'ın Bosna Her-
sek'e gönderdiği insani yar-
dım malzemelerini taşıyan 

iki TIR, başkent Saraybosna'ya 
ulaştı. İçinde gıda, ev eşyası, ba-
rınma malzemeleri, koruyucu 
ekipman, kışlık kıyafetler, tıbbi 

malzeme, ilaç, tekerlekli sandalye, 
oyuncak ve muhtelif tıbbi sarf 
malzemelerinin bulunduğu 
TIR’lar,  Türk Kızılay Bosna Her-
sek Delegasyonu tarafından karşı-
landı. Türk Kızılay Bosna Hersek 
Delegasyon Şefi Suat Sokullu, yar-
dımın Bosna Hersek'te ikamet 
eden mültecilerin hayatını kolay-
laştıracağını söyledi. Saraybos-

na'ya ulaşan yardımların Kızılhaç 
depolarına indirildiğini aktaran 
Sokullu, "Geçtiğimiz günlerde Kı-
zılhaç'a araç arkası römork yardı-
mında bulunduk. Mülteciler için 
ihtiyaçları vardı çünkü. Yarın da 
salgından ve kış şartlarından etki-
lenen yerel halk için 350 adet gıda 
paketi teminimiz var, onu dağıta-
cağız." ifadelerini kullandı. So-
kullu, delegasyonun 
kurulmasından bu yana Bosna 
Hersek'e 18 TIR yardım ulaştırıl-
dığını anımsattı. Bosna Hersek Kı-
zılhaç Genel Sekreteri Rajko Lazic 
de Türk Kızılay tarafından gönde-
rilen yardımın, hem mülteci krizi 
hem yeni tip korona virüs salgını-
nın neden olduğu sağlık krizi ile 
mücadele ettikleri zor bir dö-
nemde ulaştığını ifade etti. Söz 
konusu yardımın, Türk Kızılay ile 
Kızılhaç arasındaki güçlü bağların 
göstergelerinden biri olduğunu 
kaydeden Lazic, "Sahada ne 
zaman ihtiyaç duysak Türk Kızı-
lay yardımımıza koşuyor" diye 
konuştu. (AA)

Türk Kızılay'ın gönderdiği  
TIR’lar Saraybosna'ya ulaştı

Damla Selin TOMRU

YENİ BİR  
ŞEYLER LAZIM 

Tarih sıfırlanacak, bir sene 
daha ilerlemiş olacağız ama 
yine Ocak, yine Mart kapıda 

bekleyecek bizi. Tüm yaşanmışlık-
lar, tüm acılar unutulup gitmesin 
diye, aldığımız derslerle hayata 
daha sıkı sarılalım diye yeni bir 
şeyler lazım. Kimi zaman yeni bir 
kelime, kimi zaman sürekli ertele-
diğimiz bir adım… Her ne olursa 
olsun yeni bir şeyler lazım 2021’de.  
 
Daha önce başkaları ne der diye dü-
şünüp yapamadığın her neyse, artık 
yapmanın zamanı. Çünkü hepimiz 
biliyoruz ki yaşamın ve Dünya’nın 
kontrolü biz de değil. Elimizde olan 
sadece o kıymetli anları nasıl kulla-
nabileceğimizin kararı. İşte bu ne-
denle yeni kararlar almak lazım. 
Önceliklerimizi gözden geçirmek, 
eğer yarın bu Dünya’dan ayrılacak 
olsaydık bugünü nasıl yaşardık diye 
bir düşünüp adımlar atmak lazım. 
Başkalarının gönlü hoş olsun diye, 
sinirlenmesinler, problem çıkmasın 
diye zorla, istemeden yaptığımız 
her ne varsa artık bırakıp, kendi 
gönlümüzü hoş tutmamız lazım. 
 
Daha çok sevgi, daha çok neşeyle 
hayata sımsıkı sarılmak, sevdikleri-
mize sevgi dolu cümleler kurmak 
lazım. Kimi zaman nasıl diye sor-
sak da, dertlerine çözüm arasak da, 
sevdiklerimize “seni seviyorum” 
diyemiyoruz kolayca. Ancak bu 
sene yaşadıklarımız bize her an her 
şeyin olabileceğini bir kez daha 
gösterdi. O zaman kelimeleri içi-
mizde tutmak niye? 
 
Çocukken hayalini kurup da ger-
çekleştiremediğimiz her neyse onu 
yeniden hayata dahil etmek lazım. 
İçimizde bir yerlerde hala bizimle 
olan o çocuğu artık mutlu etmek 
lazım. Belki bir şarkı söylemek, 
belki dans etmek belki de horoz şe-
keri yemek lazım. Çünkü içimiz-
deki çocuk bizim en umutlu, en 
neşeli, en masum halimiz. Onu 
uyandırıp, hayatı onunla beraber 
yaşamak lazım. 
 

ÖTELEMEDEN 
 
Özel bir gün için sakladığımız ta-
bakları, kıyafetleri dolaptan çıkarıp 
kullanmak lazım. Nefes alabiliyor-
sak eğer, sevdiklerimiz yanımız-
daysa her gün, her an özel idrak 
etmek lazım. 
Ertelemeden, ötelemeden anı yaşa-
mak lazım. 
 
Rutinlerimizin arasına sıkışıp yaşa-
maya çalışıyoruz çoğu zaman. Fark 
etmeden, hissettirmeden hapsediyo-
ruz kendimizi. Kurallar ve şartlar-
dan oluşan parmaklıkların 
arasından doğaya bakıyoruz, özgür 
olmak istiyoruz ama olamıyoruz. 
Şimdi bir kez bile olsa parmaklık-
ları hiçe saymak lazım, özgürce do-
yasıya doğada olmak, ne istiyorsak 
onu yapmak lazım. 
 
Hayat, doğru dersleri alıp dönüşün-
ceye kadar tekrarlardan ibarettir. 
Ne zaman ki dersler alırız o zaman 
hayatı da değiştirmeye başlarız. 
Eğer çıkmaz bir döngünün içinde 
hissediyorsan kendini, adım atma-
nın tam vakti. Çünkü artık hepimiz 
biliyoruz Dünya ve yaşamın kont-
rolü hiç kimsenin elinde değil ve 
her an her şey olabilir, işte tam da 
bu yüzden her anı minnetle ve dolu 
dolu yaşamanın tam vakti. 
 
Yeni bir seneye yeni bir fikirle, 
yeni bir adımla girmemiz  
dileğiyle… 

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

ARNAVUTLUK’TA

Deprem konutlarının 

Yunanistan’a Rodos tepkisi



EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da 1984 yı-
lındaki zorunlu asi-
milasyon girişimi sı-

rasında çıkan olaylarda 
annesinin kucağında öldü-
rülen 1,5 yaşındaki Türkan 
Feyzullah için Edirne'de 
anma töreni düzenlendi. 
Şükrüpaşa Mahallesi'nde 
Türkan bebek anısına yaptı-
rılan parktaki anıtın 
önünde düzenlenen tö-
rende, saygı duruşunda bu-
lunuldu, tüm şehitler için 
dua edildi. Anma törenine 
katılanlar anıta çelenk 
sundu ve karanfil bıraktı. 
Edirne Balkan Türkleri Fe-
derasyonu Başkanı Erhan 
Pekkan, Bulgaristan'da 45 
yıl iktidarda kalan komü-
nist rejimin, Bulgarlaştırma 

girişimleri sonucu 1985 yılı 
sonuna kadar Türklerin  
isimlerini değiştirmeye zor-
ladığını söyledi. Türkçe ko-
nuşanlara para cezalarının 
kesildiğini belirten Pekkan, 
"Türklerin dini vecibelerini 
yerine getirmesi engellendi, 
Türk kültürüne ait unsurla-
rın kullanımı yasaklandı.  
Bu uygulamalara direnip 
milli kimliğe sahip çıkanlar 
cezaevlerine hukuksuz bir 
şekilde kapatıldı, işkence 
adası olan Belene'ye sü-
rüldü." diye konuştu. Dire-
niş sırasında çıkan olay-
larda Türkan bebeğin 26 
Aralık 1984 yılında şehit 
edildiğini hatırlatan Pek-
kan, şunları kaydetti: 
"Kırcaali'ye bağlı Kırkova 
ilçesi Magilyane köyünde 
isim değiştirme, baskı ve 
asimilasyon politikalarını 

ve uygulamalarını protesto 
etmek için toplanan ve yü-
rüyüşe geçen kadın, erkek, 
yaşlı, genç ve çocuklar ko-
münist Todor Jivkov rejimi-
nin askerleri tarafından  ab-
luka altına alınarak rastgele 
yaylım ateşine tutuldular. 
İlk olarak Musa Yakub, 18 
aylık Türkan Feyzullah, 
Ayşe Hasan şehit oldu ve 
onlarca kişi yaralandı. Kat-
ledildiği vakit 18 aylıktı he-
nüz. Ne Türklük biliyordu, 
ne Bulgarlık. Ne vatanse-
verlik duygusundan tat-
mıştı ne de ihanet etmişti. 
Kendisi kadar küçüktü 
dünyası. Doğduğu köyün 
havası suyu, bağrı yanık 
annesinin gözyaşları gibi 
temizdi ve annesi Fatma 
Küçük'ün kucağında vuru-
larak şehit olmuştu."(AA)
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Yıl  2011; 
Yer Suriye, sokakta arkadaşlarıyla koşturan, oyma ka-
pılarının önünde oyuncaklarıyla oynayan, babalarının 
getireceği ekmeği heyecanla bekleyen çocuklar, daha 
önce hiç duymadıkları ama çok geçmeden kanıksaya-
cakları silah sesleriyle, patlayan bombalarla, atılan ro-
ketlerle tanıştı. 
Muhammed, nasıl olduğunu anlamadığı bir roket sal-
dırısında bacağını kaybetti, bir daha koşamadı... 
Ali, pazarda köşe başında yiyeceği meyveleri hayal 
ederken, atılan bombayla babasının diri diri yanışını iz-
ledi… 
Rana, bir sabah tanımadığı adamlar tarafından abisi-
nin, ablasının zorla evden çıkarılıp kaçırılışıyla uyandı. 
Bir daha hiç haber alamadı… 
Savaş sadece evlerini değil hayatlarını da yıktı… 
** 

ÇOCUKLAR AÇ KALDI 
 
Suriyeli küçük bir çocuk tabutun içinde kendini tasvir 
eden bir resim çizdi. Resmin yanına yazdığı vasiye-
tinde; 
“Bu benim vasiyetimdir. Canım annecim! Senden 
benim güzel gülüşlerimi hatırlamanı ve yatağımı ol-
duğu gibi bırakmanı istiyorum. Ve sen ablacığım! Ar-
kadaşlarıma de ki: ’O açlıktan öldü...’ Ve sen abiciğim! 
Üzülme; ama, ikimiz birlikte, ’Biz açız!..’ dediğimizi 
hatırla. Ey Ölüm meleği! Acele et ve ruhumu al ki 
artık Cennette yemek yiyeyim. Ben çok açım. Ve ey 
ailem! Benim için korkmayın. Ben sizin yerinize de 
Cennette yiyebildiğim kadar çok yiyeceğim" dedi… 
Artık, kendi vatanında yaşayamaz oldu çocuklar, göç 
zamanı gelmişti 
  
Savaştan aileleriyle kaçmak zorunda kaldılar... 
Çocukluklarını, anılarını, koşturdukları sokakları, yu-
valarını bıraktılar, birkaç parça eşya ile yollara düştüler. 
Rula el Farah, “O geceye dair sadece 3 şey hatırlıyo-
rum: Çok karanlıktı, yanımda oyuncak bebeğim vardı 
ve annemle babam sürekli “Daha hızlı, daha hızlı yü-
rüyün çocuklar” diyordu. Gece boyu korkuyla yürü-
dük ve sabah Türkiye’deydik.” 
Aylan bebek bu yolculukta boğuldu… 
Bu çocuklar, aç kaldılar, yetim kaldılar öksüz kaldılar 
ama en acısı vatansız kaldılar… 
*** 
  
  
İbrahim de ailesiyle Gaziantep’e yerleşmişti. 
Gazianteplilerin ve Gaziantep’i yönetenlerin mükem-
mel ev sahipliği ile tanıştı.  
Ama o akranlarının okula gidiş gelişlerini izledi hep 
sessizce… 
Bir gün ona sihirli değneğin olsa neyi değiştirirsin de-
diler. 
Yutkundu, sustu… İki dileğim var dedi. 
İlki babamın dönmesi. 
İkincisi yeniden okula başlamak. 
Ne güzel demiş Mevlana…. “Senin dert saydığını 
nimet sayanlar var!” 
Bir yandan okuldan kaçmak isteyenler diğer yandan 
savaşın içinde en önemli isteklerinden biri okula git-
mek olanlar… 
Savaşın asıl kaybedenleri çocuklardı… 
*** 
Cafer savaştan sonra rüyasında hep canavarlar, hep ka-
ranlık yerler görür olmuştu. 
Ama bir gün güzel bir rüya gördü… 
Bütün dünyada muhtaç insanlara yardım eden bir kah-
raman… 
Bu rüyadan sonra bir el uzandı bu çocuklara. 
Koruyan, kollayan, doyuran, kendi çocukları olarak 
gören Türk Devletinin eli. 
Savaşın sebepleri, sonuçları tartışılır elbette… 
Ama çocuklar tarafından bakıldığı zaman, bu çocuklar 
okullara devam etmeliydi. 
UNICEF’e göre savaş vb durumlarda öğrenimlerine 
devam edemeyen çocuklar “kayıp nesil” olarak tanım-
lanıyordu. 
Türk Devleti hiçbir devletin yapamaya cesaret edeme-
yeceği projeler geliştirdi. 
Gaziantep’te yaşamaya devam eden Suriyeli Sana,  
Serpil DENİZ öğretmen sayesinde TUBİTAK ortaöğ-
retim yarışmasında önce bölge birincisi sonra Türkiye 
ikincisi seçildi ve ödül aldı. 
Bu ödül göç ve entegrasyon bağlamında dünyada ör-
neği olmayan müthiş bir başarı öyküsünün adıydı as-
lında… 
Abdülmalik Seyfi; savaşta yıkılan binaların altında ka-
lanlara yardım edecek kurtarma ekibi robotu hayal etti 
ve geliştirmeye başladı... 
Abdurrahman El Savas, kimliği Suriye’de kaldığı için 
okula kayıt olamıyordu. 
Müdür Ali çocuğun gözyaşlarına dayanamadı ve 
tamam “misafir olarak derslere” katıl dedi. Karne günü 
geldiğinde karne alamayacağı için çok üzgündü. 
Ama öğretmenleri karneyi kendi elleriyle hazırlayarak 
ona sürpriz yaptı. 
 Türk Devleti kayıp nesilleri kazanılmış nesillere dön-
üştürme yolunda nice canları hayata döndürdü… 
*** 
PIKTES projesi ve öğretmenleri… 
Türk Devleti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygu-
lanan projelerden biri “Suriyeli Çocukların Türk Eği-
tim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi 
olan PİKTES’ti 
Mesleğe yeni adım atacak olan öğretmen adaylarına, 
Suriyeli çocuklara öğretmenlik yapar mısınız dediler? 
Çocukların yaralarına şifa olmaya gönüllü öğretmenle-
rimiz hiç düşünmeden kabul ettiler. 
KPSS puanı, mülakat ve güvenlik soruşturması yapıla-
rak görevlerine başladılar. 
Adanmışlık düzeyinde, fedakârlık ederek Suriyeli ço-
cukların yıkılmış hayatlarını tekrar kazanmaları için 
savaştılar. O çocuklarla ağlayıp, o çocuklarla güldü-
ler… 
Bu öğretmenler hiçbir eğitim sürecinde kazanılmaya-
cak deneyimlere sahip olmuşlardı.   
2021 yılı sonunda bu projenin sonlanması ve bu öğret-
menlerin görevlerine son verilmesi planlandı. Yıllardır 
bu zorlu görevi yapan PIKTES öğretmenlerinin kad-
roya geçmeleri de haklarıydı. 
PIKTES muazzam bir başarı öyküsüydü ve öğretmen-
ler de bu öykünün asıl kahramanlarıydı. 
*** 
Ez cümle; 
Allah anamın da sürekli dediği gibi “kim olursa olsun 
kimseyi gördüğü günden geri koymasın”…

Prof Dr. Erdal BAY 
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İtalya, Slovenya ve  
Hırvatistan, Adriyatik'te  
İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ
TRIESTE 
 BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İtalya, Slovenya ve Hırva-
tistan dışişleri bakanları, 
Adriyatik denizindeki 

üçlü iş birliğini geliştirmeyi 
ele aldı. İtalya'nın kuzeydo-
ğusundaki Trieste kentinde 
düzenlenen üçlü görüş-
mede, İtalya Dışişleri Ba-
kanı Luigi Di Maio, 
Slovenya Dışişleri Bakanı 
Anze Logar ve Hırvatistan 
Dışişleri Bakanı Gordan 
Grlic-Radman bir araya 
geldi. Üçlü görüşmeye dair 
İtalya Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndan yapılan ortak açık-
lamada, bakanların, 
Adriyatik Denizi’ndeki üçlü 
iş birliğini geliştirmek için 
operasyonel yöntemlerle, 
öncelikli alanları tartıştığı 
bildirildi. Açıklamada, hali-
hazırdaki koordinasyon me-
kanizmalarından başlamak 
üzere İtalya ve Hırvatis-
tan'ın Adriyatik'te münhasır 
ekonomik bölge (MEB) ilan 
etme niyetlerini paylaştığı, 3 
ülke arasındaki işbirliğinin 

pekiştirilmesine dair verimli 
görüş alışverişinde bulunul-
duğu kaydedildi. Savunma-
sız ve yoğun deniz 
trafiğinin olduğu Adriya-
tik'te çevreyi korumak, risk-
leri önlemek ve 
sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için entegre bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyul-
duğu belirtilen ortak açıkla-
mada, Adriyatik denizinin 
bölge halklarını birleştiren 
bir köprü ve herkes için 
refah kaynağı olduğu gö-
rüşü yinelendi. Görüşmede 
İtalyan ve Hırvat taraflar, 
MEB ilanına ilişkin Birleş-
miş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi ve Avrupa Bir-
liği (AB) hukuku ilkelerine 
tam uyumlu adımlar ata-
caklarını belirtti. Üç bakan, 
üçlü formatta görüşmelerini 
sürdürme ve uzman düze-
yinde gelişmiş bir işbirliği 
mekanizması oluşturma ka-
rarı aldı. Bakanların, bir 
sonraki üçlü toplantıyı 
2021'in ilk çeyreğinde dü-
zenleme konusunda muta-
bık kaldığı bildirildi. (AA)

Yabancı uyruklu öğrenciler  
sokak hayvanlarını besledi
EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Uluslararası Öğ-
renci Derneği üyesi 
yabancı uyruklu öğ-

renciler, yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle uy-
gulanan kısıtlamada yiye-
cek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarını besledi. 
Salgın döneminde Edirne'de 
kalan Kosova, Mısır, 
Türkmenistan, 
Makedonya 
ve Yunanis-
tan uy-
ruklu 
öğrenci-
ler, kedi, 
köpek 
ve kuş-
lar için 
atık pet 
şişeler-
den yem-
lik 
hazırladı. Ha-
zırladıkları 
yemlikleri Kent Or-
manı'nda ağaçların yanına 
yerleştiren öğrenciler, salgın 
nedeniyle uygulanan kısıt-
lamada yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanlarını 
besledi. Derneğin başkanı 
Hakan Çalışkan, her şeyin 

sevgiyle başladığını söyledi. 
Sokak hayvanlarının salgın 
döneminde yiyecek bul-
makta zorlandığını belirten 
Çalışkan, şöyle konuştu: 
"Farkındalık oluşturmak 
amacıyla kedi, köpek ve 
kuşlar için etkinlik yapmak 
istedik. Öğrencilerimiz atık 
pet şişelerden pratik mama 
ve suluk kapları ürettiler. 
Biliyoruz ki çetin kış şartları 

insanları olduğu 
kadar hayvanları 

da etkiliyor. 
Herkes bu 

minik can-
ların ya-
şaması 
için ya-
pacağı 
küçük 
şeyler 
oldu-

ğunu 
unutma-

malı. Kent 
Ormanı'nda 

kuşlar için 
ağaçlara yemlikle-

rimizi astık, isteyen bu 
kapları daha sonra yem ile 
doldurabilir. Yine kedi ve 
köpekler için de mama ve 
su kaplarını uygun yerlere 
bıraktık. Herkesi duyarlı ol-
maya davet ediyoruz." (AA)

🌲🌲🌲🌲YILBAŞI KURABİYELERİ 🌲🌲🌲🌲

📌📌📌📌1	tatlı	kaşığı	tarçın	📌📌📌📌1	tatlı	kaşığı	zencefil	📌📌📌📌istediğiniz	
oranda	bal	veya	pekmez	veya	hindistan	cevizi	şekeri	veya	

şeker	(ben	hindistan	cevizi	şekeri	kullandım)	📌📌📌📌2	yumurta	📌📌📌📌
2	su	bardağı	istediğiniz	un	(ben	tam	buğday	unu	kullandım)

YAPILIŞI
Tüm	malzemeler	bir	kapta	karıştırılır.	Hamur	streçlenip	30	

dakika	dolapta	bekletilir.	Sonrasında	hamur	açılıp	şekil	verilir	ve	
180	derecede	fırınlanır.	Ben	kurabiyeleri	fırından	çıkardıktan	

sonra	pasta	reyonundan	aldığım	süs	malzemeleriyle	süsledim.
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KALKANDELEN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkçe Eğitim Günü dolayısıy-
la Kuzey Makedonya’da 
bulunan TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop, Türkiye Maarif 
Vakfına bağlı ülkenin kuzeybatı-
sındaki Kalkandelen’de bulunan 
Uluslararası Maarif Okullarını 
ziyaret etti. Okuldaki farklı labora-
tuarları gezerek okul çalışmaları 
hakkında yetkililerden bilgi alan 
Şentop ve beraberindeki heyet, 
ardından okulun konferans salo-
nunda bu vesileyle düzenlenen 
programa katıldı. Türkiye ve 
Kuzey Makedonya milli marşları-
nın okunmasıyla başlayan progra-
ma, Şentop ve beraberindeki heye-
tin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 
Kuzey Makedonya Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Salih Murat, 
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi 
Hasan Mehmet Sekizkök, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Sabri Demir, siyasiler, akademis-
yenler, ülkedeki Türk kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile öğrenciler 
katıldı. Şentop, buradaki konuşma-
sında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamla-
rını ileterek, "83 milyon 
Türkiye’nin kalbinin sizlerle bera-
ber attığını ifade etmek isterim" 
dedi. Öğrencilere hitap ederek 
dünyayı saran salgın nedeniyle çok 
daha fazla dikkatli hareket etme 
mecburiyeti olduğunu belirten 
Şentop, "Talebelik makamının 
gereği olarak öğretmenlerinizden 
en iyisini, en güzelini talep etmeye, 
bilgi ve ruh dünyanızı zenginleştir-
meye devam ediniz. Sahip olduğu-
nuz ana diliniz şükür ki yaşadığı-
nız huzurla dolu ülkenizde eğitim-

de ve günlük hayatınızda sizin 
kimliğinizin bir nişanesi olarak var-
lığını sürdürüyor." diye konuştu. 
Kuzey Makedonya Türklerinin 
milli kimlikleri, sahip oldukları 
maddi ve manevi değerleri, en 
önemlisi de ana dilleri olan 
Türkçede eğitim ve öğretim arzula-
rı kökeni itibarıyla çok eskiye giden 
bir tarihi geçmişe sahip olduğunun 
altını çizen Şentop, şöyle devam 
etti: "Tefeyyüz mektepleriyle yakla-
şık 125 yıl kadar önceye dayanan 
bu tarih, 1944’ten sonra kesintiye 
uğramadan bugünlere kadar 
devam etmiştir. Sizler bu topraklar-
daki kimliğinizi, sahip olduğunuz 
milli ve manevi değerleri, dininizi, 
tarihinizi bu okullarda öğreniyor-
sunuz."  Kalkandelen’deki Maarif 
Okullarının bu yıl ilk lise mezunla-
rını verdiğini anımsatan Şentop, 
"Şu an yaklaşık 545 öğrencisi bulu-

nan ve modern eğitim anlayışıyla 
hizmet okulunuzda sizler gibi biz-
ler de bütün Türkiye olarak gurur 
duyuyoruz. Bu yıl ülke çapında 
düzenlenen bilim yarışmasında 
dört ödül kazandınız. Bu başarıla-
rın devamını Cenab-ı Hakk'tan 
niyaz ediyorum. Kalkandelen’de 
faaliyet gösteren Maarif 
Okullarının başkent Üsküp’ten 
başlamak üzere Kuzey 
Makedonya’nın diğer şehirlerinde 
de açılması durumunda Maarif 
Vakfı Okulları büyük bir aileye 
dönüşecektir." diye konuştu. 
Şentop, "Türkiye olarak bizler 
Maarif Vakfı Okullarının destekçi-
siyiz. Devlet olarak sonuna kadar 
arkasındayız. Bu hususta Kuzey 
Makedonya Hükümetinden gerekli 
desteği beklediğimizi kendilerine 
ifade ettim. Huzurlarınızda da 
bunu tekrar ediyorum." dedi.

Süheyl ÇOBANOĞLU

BULGARİSTAN  
TÜRKLERİ’NE 
(1984-1985)   

ASİMİLASYONU

1944-1989 yıllarında iktidarda kalan 
komünist rejimin Bulgaristan’daki  
Türkler’e uyguladığı asimilasyon kam-

panyasının yol açtığı zorunlu göçün üzerin-
den 30 yıl geçti.  Yaklaşık 360 bin Türk 
Türkiye'ye göç etti. Asimilasyon kampanya-
sıyla ilgili 1991'de açılan dava ise zaman 
aşımına uğradı. Biz olayın sonucu olan 
1989 Zorunlu Göçünü biliyor ve hatırlıyo-
ruz ama, olayların başlangıcı ve sebebi olan 
“SOYA DÖNÜŞ PROGRAMI”  24 Aralık 
1984’tebaşlamıştır. 
Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğinin (SSCB) desteğiyle 1944'te hükü-
meti devirerek yönetimi ele geçiren 
Bulgaristan Komünist Partisi (BKP), ikti-
darda kaldığı 45 yıllık dönemin son yılların-
da ülkedeki Türk ve diğer Müslümanları 
asimile etmeye çalıştı. 
Tek milletli bir devlet yaratma çabasındaki 
komünistler tarafından Türkler’in isimleri 
değiştirilmeye zorlandı, Türkçe konuşanlara 
para cezaları kesildi. İbadet yasağı getirile-
rek, dini vecibelerini yerine getirmeleri 
engellendi. Türk kültürüne ait unsurların 
kullanımı yasaklandı. Bu uygulamalara 
direnip milli kimliğine sahip çıkan Türkler, 
işkence adası olarak bilinen Belene'ye gön-
derildi. "Bulgarlaştırma" girişimleri sonucu 
1985 sonuna dek 310 bin kişinin isimleri 
değiştirildi.  
26 Aralık 1984'te Bulgaristan'ın Kırcaali 
iline bağlı Killi bölgesinde isim değiştirme 
uygulamasını protesto etmek için toplanan 
Türk ahalinin içinde annesinin kucağında 
bulunan Türkan bebek, Bulgar kolluk kuv-
vetlerinin kalabalığın üzerine rastgele açtığı 
ateş sonucunda henüz 18 aylıkken şehit 
oldu. Bulgaristan Türklerinin direniş sembo-
lü haline gelen TÜRKAN BEBEK, her yıl 
çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Cebel şehri 
civarında başlayan direniş, tüm ülkeye 
yayıldı. Asimilasyon kampanyasına dire-
nenlerden 24 kişi hayatını kaybetti. 
Olayların büyümesi Türkiye’nin de tepkisi-
ne yol açtı. Köşeye sıkışan komünist rejimin 
Lideri Todor Jivkov, amacına ulaşamayınca 
29 Mayıs 1989'da Türkleri göç etmeye zor-
ladı ve sınırları açtı.  
Yaşanan sürecin en başından itibaren soyda-
şının yanında olan Türkiye, Bulgaristan 
Türklerine kapılarını açtı.  Haziran-
Temmuz-Ağustos 1989 döneminde yoğun-
laşan göç trafiği 1 yılda 345 bin 960 kişinin 
Türkiye'ye gelmesiyle sonuçlandı. 1990 
yılının ikinci yarısında yaşanan göç hareke-
tiyle de yaklaşık 360 bin soydaş Türkiye'ye 
geldi. 
1989 göçü, sadece Bulgaristan Türklerinin 
tarihi açısından değil, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dönemde Avrupa tarihi açısından 
değerlendirildiğinde de kıtanın en büyük 
kitlesel göç dalgası özelliğini taşıyan insani 
trajedilerinden biri oldu. Olayların yıldönü-
münü yaşadığımız bu günlerde 
RUBASAM – Rumeli Balkan Stratejik 
Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan 
kınama bildirisini de değerli bilgilrinize 
sunuyorum; 
BULGARİSTAN  Komünist  Rejim döne-
minde; 1984’te  başlatılan  “SOYA 
DÖNÜŞ”  programı  sürecinde; “TÜRKLE-
RE ZORLA AD DEĞİŞTİRME, MÜSLÜ-
MAN DİNİ İBADET VE VECİBELERİN 
YASAKLANMASI, TÜRK ÖRF VE 
ADETLERİ İLE TÜRKÇE KONUŞMA 
YASAKLARI”  şeklindeki ASİMİLAS-
YON UYGULAMALARI, uluslararası 
hukukta “ETNİK VE KÜLTÜREL KIRIM 
SUÇU” olarak tanımlanırken , devamında 
yaşanan “ZORUNLU GÖÇ” de “ETNİK 
ARINDIRMA SUÇUNU”  teşkil etmekte-
dir. 
Bulgaristan’da Türklere uygulanan 
Asimilasyon Politikalarına ilk karşı 
koyma24.12.1984 tarihinde Sütkesiği 
(Mleçino) Bölgesinde başlamış ve bu tarih 
Türklerin Direnişinin simgesi haline gelmiş 
ve her yıl saygıyla anılmaktadır. 
Bulgaristan’da belirtilen dönemde uygula-
nan asimilasyon politikaları, Birleşmiş 
Milletler, ABD, AB ve diğer Uluslararası 
Forumlarda tespit ve kabul edilerek 
KINANMIŞTIR.  Ayrıca 11.01.2012 tari-
hinde BULGARİSTAN CUMHURİYET 
PARLAMENTOSU tarafından kabul edilen 
“BİLDİRİ” ile geçmişte “BULGARİS-
TAN’DA TÜRK VE MÜSLÜMANLARA” 
yapılan asimilasyon uygulamalarının yanlış 
olduğu “İLAN VE KABUL EDİLMİŞ-
TİR”, Ancak devamında yargılama süreci 
tam olarak işletilmediği için ilerleme sağla-
namamış ve buna sebebiyet veren suçlular 
hala cezalandırılmamıştır. 
Bulgaristan’da halen bazı Irkçı Parti, Çevre 
ve Grupların, Türk ve Müslümanlara karşı 
ırkçı saldırıları devam etmektedir. 
Müslüman Cemaat Vakıflarının mal varlık-
ları iade edilmemekte, harap olan kültürel 
varlıklarının bakımı engellenmektedir. 
Anadilde eğitime yönelik kısıtlamalar 
devam etmekte, Türkçe yer adları değiştiril-
mektedir. 
AB ülkesi olmasına rağmen Bulgaristan’da 
yapılanlar AB normlarına da aykırı olup, 
etnik düşmanlığın körüklenmesi anlamına 
gelmektedir. Bütün bunlar bizi halen orada 
yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz 
adına endişelendirmektedir. 

suheylc@yahoo.com

Mustafa KÖKMEN

TÜRKİYE’YE  
ÇİFTE  

STANDART

Geçtiğimiz günlerde 
AİHM’nin Türk milletini 
kızdıran açıklamasına şahit 

olmuştuk. AİHM’nin Selahattin 
Demirtaş için; “Derhal tahliye 
edilmelidir”  açıklaması bir ihanet 
ortaklığının sonucudur. Bu karar 
hukuk dışı siyasi bir karardır. 
Hüseyin Nihal Atsız’ın da söyledi-
ği gibi; “Bir hainin affını istemek 
merhamet duygusundan değil, 
ancak ihanete ortak olmaktan 
doğan aşağılık bir davranıştır.” 
Geçmişte olduğu gibi bugün de 
Avrupa, Türk düşmanlığını yaptığı 
açıklama ve eylemleriyle sürdür-
mektedir. Avrupa Konseyinin için-
de uluslararası bir mahkeme olan 
AİHM, bir teröristi hangi gerekçe 
ve savunmaya bağlı olarak destek-
leyici açıklamalar yapmaktadır? 
AİHM her fırsatta Türkiye aley-
hinde söylemler ve eylemler yap-
maktayken,  şimdilerde ise 
Türkiye’nin kendi iç politikasına 
karışmakta ve bağımsız Türk yar-
gısına müdahale etmektedir.  
Geçmişte AİHM, İspanya’da Eta 
terör örgütü ile irtibatlı olduğu 
gerekçesiyle Batasuna Siyasi parti-
sinin kapatılması hakkındaki kara-
rındaki gerekçeler ve çalışmaları 
öne sürmüşken, aynı AİHM şimdi-
lerde  Türkiye de bir teröristin tah-
liye edilmesini İstediğini ifade 
etmektedir. Bu çifte standart ve 
tutarsızlığın altında yatan ana 
etken elbette Tarihten gelen Türk 
düşmanlığıdır.  
Dolayısıyla AİHM, kararını ver-
miş ve topu Türkiye’ye atmıştır. 
Bu durum, Türkiye’nin de taraf 
olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin kararlarının bağla-
yıcılığı ve bir dayatmasıdır. Bu 
noktada asıl önemli soru işareti; 
Türkiye bu karara uymadığı tak-
dirde, Avrupa hükümetlerinin 
tutumu ne olacaktır? AİHM kabul 
edilemez skandal bir karar almış-
tır.  Mevcut Kavala ve Demirtaş 
davaları aynı sonuca doğru git-
mektedir. Kavala ve Demirtaş 
kararları Ankara tarafından uygu-
lanmaz veya Ankara nasıl uygula-
yacağına dair bir eylem planı sun-
maz ise, işler daha da farklı bir 
hale dönüşebilir. Süreç analizi 
bakımından, Türkiye 1949’dan bu 
yana üyesi olduğu Avrupa 
Konseyi’nde kurucu üye olarak 
kabullenilmektedir. 1950’li yıllar-
da AİHM’yi kuran 12 Avrupa 
ülkesinden biri olma özelliğine 
sahiptir. Avrupa Konseyi siyasi 
planda Türkiye’nin “Avrupalı” 
kimliğinin tescil edildiği yer ola-
rak bilinmektedir. Tüm AB ülkele-
ri aynı zamanda Avrupa Konseyi 
üyesidir. Bu bir bakıma AB – 
Türkiye iletişimidir. Avrupa 
Konseyi ile bağların zedelenmesi 
veya kopması AB ile zaten gergin 
olan ilişkileri daha da çıkmaza 
sokacaktır. Bu anlamda Türkiye, 
elbette bir teröristi serbest bırak-
mamalı ancak bununla beraberinde 
iyi bir diplomasi üreterek AB ve 
AİHM’ne karşı iyi ilişkiler geliş-
tirmelidir. 21. Yy. Yeni Dünya 
düzeninde iyi cümleler iyi eylem-
lerden daha etkin diplomasi oluş-
turmaktadır. Genel anlamda 
Uluslararası Sistem içerisinde 
etkin bir yere sahip olabilmek için 
iyi ilişkiler geliştirilmelidir. Bu 
gibi gerginlikler, ikili ve çok taraf-
lı siyasi ve diplomatik ilişkilere 
yansımaktadır. Ekonomik ve ticari 
ilişkiler de tüm bu tartışmalardan 
ister istemez etkilenmektedir. 
Dolayısıyla sonuç olarak, diplo-
matik planlarımızın peşindeyiz 
ancak iç politikamızda teröre, 
terör destekçisine ve terör seveni-
ne asla müsamaha göstermeyece-
ğimiz çok nettir.  
Selam ve Dua ile... 

Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya’da bulunan TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı ülkenin kuzeybatısın-
daki Kalkandelen’de bulunan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti

‘Maarif ile Türkçe  
Unutulmayacak…’

SIRBİSTAN'DA KORONAYA 
KARŞI AŞILAMA BAŞLADI
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Sırbistan'da 
yeni tip korona virüse karşı 
aşılama başladı. 

Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 
800 dozdan oluşan ilk partisinin 
ulaştığı Sırbistan'da, öncelikle 
yaşlı bakım evlerinde kalanların 
aşılanması yapılacak. Sırbistan'da 
ilk aşıyı başkent Belgrad'da 
Başbakan Ana Brnabic oldu. 
Brnabic'in ardından Çalışma 
Bakanı Darija Kisic Tepavcevic de 
aşı oldu. Başbakan Brnabic, salgı-
nın sona erdirilmesi noktasında 
bu anın Sırbistan için çok önemli 

olduğunu belirtirken, Bakan Kisic 
Tepavcevic ise Sırbistan'ın 
Balkanlar'da aşılamayı başlatan 
ilk ülke olduğunu kaydetti. Bu 
arada, Sağlık Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, Sırbistan İlaç 
ve Tıbbi Malzeme Ajansının 24 
bin doza onay verdiği ve kalan 

dozların da en kısa sürede ülkeye 
ulaştırılacağı ifade edildi. 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic, daha önce yaptığı açıkla-
mada, şubat ayı sonuna kadar 
350 bin doz aşının ülkeye getiril-
mesini planladıklarını belirtmişti. 
(AA)

TÜGVA İZMİR ŞUBESİ’NDEN  
‘KÜTÜPHANE’ KAMPANYASI
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

“Boş kalan rafları 
kitapla dolduruyo-
ruz” sloganıyla baş-

latılan kampanya hakkında 
yazılı bir açıklama yapan 
TÜGVA İzmir Şubesi yetkileri 
şu bilgileri verdi; 
“İlk emri “Oku!” olan bir 
dinin inananları olarak oku-
malı ve okutmalıyız! 
Okullarında kitap ihtiyacı 
olan Genç kardeşlerimize 
kitap bağışlamak ister misi-
niz? Aşağıdaki adresten bize 
ulaşa bilirsiniz. Kitap ve oku-
mak. İkisi de bir vücudun aza-
ları gibi. 
Birisi olmadan diğerinin olma-
sı pek mümkün olmuyor. 
Kitap varsa okuyan, okuyucu 

olması; okuyan varsa da 
kitapların olması zaruridir. 
Ülkemizde kitap basılma 
oranları dünya standartlarının 
üzerinde olsada maalesef 
okunma oranları nerede ise 3. 
Dünya ülkeleri düzeyinde. 
Gurubumuzun amacı TÜGVA 
Aile Koordinatörlüğü ile 
ortaklaşa OKUL KÜTÜPHA-
NELERİ oluşturmak. Grubu 
kurmaktaki amacımız; siz 
değerli arkadaşlarımız ile 
milli ve manevi değerleri ön 
planda tutan basılmış eserler 
ile evlatlarımızı kitaplarla 
buluşturmak. Bunun bir diğer 
ayağı da inşallah değerli 
yazarlarımız ile bu evlatları-
mızı buluşturmak ve onlarla 
sohbetler etmek. 
Niyet iyi. Akıbette, Rabbimin 
izni ile inşallah iyi olur.”
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2021 yılından umutlu 
Korona virüs salgını ile mücadele ederken 6,9 şiddetindeki depremle de sarsılan ve or-

taya koyduğu “Kriz Belediyeciliği” ile fark yaratan Bornova Belediyesi 2021’den umutlu

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

2020’de tüm imkânlarını sal-
gının yayılımını önlemek, 
ihtiyaç sahiplerine destek 

olmak ve depremin yaralarını 
sarmak için seferber ettiklerini 
söyleyen Bornova Belediye Baş-
kanı Dr. Mustafa İduğ, “Korona 
virüs salgını ve deprem ‘Halkçı 
Belediyecilik’ anlayışının ne 
kadar önemli ve değerli ol-
duğunu ortaya 
koydu. Oluşturdu-
ğumuz güçlü 
mali yapımızla 
Bornovalıların 
ve depremzede 
İzmirlilerin ya-
nında olduk. Yeni 
yılda bu sıkıntılara 
karşı mücadelemiz sü-
rerken, ilçemizi geleceğe taşıya-
cak önemli yatırımlarımız 
olacak” dedi. 
 

 ‘KİRALAMA,  
SATIN AL’ 

 
 İduğ,  “2019 yılı Nisan ayında 
Bornova’mızı büyütmek için çık-
tığımız yolda büyük sıkıntılarla 
karşılaştık. Ekonomide büyük sı-
kıntılar yaşandı. Biz bu süreçte 
ilk mali disiplinimizi sağlayacak 
çalışmalara imza attık. Bunlar-
dan ilki kiralamadan satın alma 
modeline geçişimiz oldu. 105 
araç ve iş makinası aldık. Bu 

alıma ödediği-
miz ücreti 1 yıl 

içinde karşıla-
dık. En 10 yıl kul-

lanacağımız araçlar 
sayesinde 300 milyonluk 

tasarruf sağlamış olduk. Günü-
müz ekonomik koşullarında 
yeni hizmet binası projesinden 
vazgeçerek önemli bir tasarruf 
daha gerçekleştirdik. Bunun ye-
rine Özkanlar Yeni Bornova Pa-
zarı gibi kaynağı kendi içinde 
projelerle ve daha az maliyet-
lerle yeni hizmet binaları satın 
aldık” diye konuştu. 
 

 ‘EĞİTİME  
TAM DESTEK’ 

  
Başkan İduğ diğer hizmetler 
hakkında da şu bilgileri verdi: 
“Dijital Sınıf ve Altın Bilezik gibi 

vizyon projelerimizi hayata ge-
çirdik. Bornova’daki ortaokul ve 
lise öğrencilerine uzaktan eğitim 
desteği verdiğimiz Dijital Sınıf 
ile özellikle korona virüs salgını 
nedeniyle yüz yüze eğitime ara 
verilen dönemde büyük bir ek-
sikliği giderdik. İlk etapta 60 bin 
öğrenciye ulaştığımız projemize 
ilkokul öğrencilerini de dahil 
edip öğrenci sayımızı 80 bine çı-
kardık. Altın Bilezik projemiz sa-
yesinde ise özellikle 
gençlerimize ve kadınları-
mızı meslek sahibi 
yapıp istihdam 
sağladık.” 
  
‘ÜRETİM VE 

BAŞARI’ 
  
Başkan İduğ, 
“Altın Bilezik tekstil 

atölyemizde maske üretime baş-
ladık ve 2020 yılında 1 milyon 
maske dağıttık. İmal ettiğimiz 
maskelerin yanı sıra sağlık kuru-
luşlarına önlük, eldiven ve siper-
lik gibi malzemelerle destek 
olduk. Bornova’daki hastaneler 
için muayene kabinleri temin 
ettik. Aile Sağlığı Merkezleri’nin 
bahçelerine triyaj çadırları kur-
duk. Aynı şekilde ihtiyacı olan 
esnafımıza ve 65 yaş üzeri vatan-
daşlarımıza hijyen paketleri da-

ğıttık. Uzman ekiplerimiz 
ile işyerlerini ve okul-

larımızı dezen-
fekte ettik. 
Geçtiğimiz 
Mart ayından 
bu yana yakla-

şık 50 bini aşkın 
yardım paketi da-

ğıttık” diye konuştu. 

  
‘YARA SARDIK’ 

  
İzmir’de yaşanan korkutucu 
depremin ardından da tüm im-
kanlarını seferber ettiklerini söy-
leyen Başkan Mustafa 
İduğ, “Depremin 
hemen ardından 
tüm ekip, ekip-
man, araç ve iş 
makinelerimiz 
ile felaket bölge-
sindeydik. Hem 
arama kurtarma, 
hem de enkaz kal-
dırma çalışmalarına des-
tek verdik. İki büyük 
çadırkent ilçe sı-
nırlarımız içinde 
kurulmuştu. 
Acil ihtiyaçları 
vatandaşları-
mıza ulaştırıp, bu-
rada tutanakla 
teslim aldığımız bağış-
ları koordinasyon içinde çalıştı-
ğımız Büyükşehir Belediyemize 
gönderdik” şeklinde konuştu. 
  

‘YENİ UMUTLAR’ 
  
Yeni bir yıla girerken Bornovalı-
ların şunu bilme-
sini isterim: 
“Korona virüsten 
depreme kenti-
mizde, ülkemizde 
ve dünyada yaşa-
nan tüm sıkıntı-
lara rağmen daha 

yaşanabilir bir kent yaratma yo-
lundaki bu hedefimizden vaz-
geçmedik. Çamdibi’ne yarı 
olimpik yüzme havuzu, Naldö-
ken Pazaryeri, 4 yeni fitness 
merkezi ve 19 km uzunluğunda 

bisiklet yolu yapılması, 
Bornova Merkez’de 

satın aldığımız bi-
nada BELGEM 
için ikinci bir 
merkez, aynı bi-
nada 8 odalı bir 

misafirhane ve 
teras katında Şehir 

Kulübü, İzmir Ticaret 
Odası, İzmir Ticaret Bor-

sası ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın 

Bornova şubele-
rinin açılması, 
artan inşaat ma-
liyetleri nede-

niyle taşeron 
firmanın tamamla-

yamadığı Çocuk Dün-
yası projesinin yerine bin kişilik 
kongre merkezi yapılması, asfalt 
plenti ve 5 megawatt’lık güneş 
enerjisi santrali kurulması bu yıl 
ki yatırım hedeflerimiz arasında 
en önemlileri. Tüm insanlık için 
sağlıklı bir yıl diliyorum”

BAŞKAN MUSTAFA İDUĞ 




