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

Kosova 14 Şubat’ta  
sandık başına gidiyor

Namazgah Mehmetçik’le 
yeni çehresine kavuştu

¥  KOSOVA Cumhurbaşkanı 
Vekili ve Meclis Başkanı 
Vyosa Osmani, erken genel 
seçimin 14 Şubat'ta düzenle-
neceğini bildirdi. Cumhur-
başkanlığından yapılan açık-
lamaya göre Osmani, meclisi 
feshettiğini ve erken genel 
seçim tarihini 14 Şubat ola-
rak belirlediğini kaydetti. 
Kararı, anayasal sorumluluk-

ları çerçevesinde ülkedeki si-
yasi parti liderleriyle istişa-
rede bulunduktan sonra al-
dığını belirten Osmani, 
Kosova Merkez Seçim Ko-
misyonuna (KQZ) seçimlerin 
organize edilmesi ve düzen-
lenmesi için gerekli tüm ey-
lemleri üstlenmesi konu-
sunda talimat verdiğini 
ifade etti. n 4’te

¥  ERDOĞAN, "FETÖ'nün 
iki ülke arasındaki ilişkileri 
zehirlemesine izin vermeye-
ceğiz. Arnavutluk'ta altyapı 
ve turizm alanlarında yatı-
rımları artırmayı planlıyo-
ruz. Ekonomik iş birliğimizi 
yeni boyuta taşımayı öngö-
rüyoruz. Arnavutluk'ta 
Maarif Vakfı'nın devraldığı 
üniversite ile orada adeta 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
kurulmuş olacak" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Rama ile düzenlediği basın 
toplantısı öncesinde iki 
ülke arasında anlaşmalar 
imzalandı. n 5’te

¥  ABD Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, "istihbarat, 
gözlem ve keşif görevleri" 
için "MQ-9 Reaper" tipi in-
sansız hava araçlarını 
(İHA), 90 havacı asker ile 
Romanya'ya konuşlandıra-
cağını açıkladı. söz konusu 
araçların, Romanya'daki 
Campia Turzii Hava Üs-

süne konuşlandırılacağı ve 
filo tamamen işlevsel hale 
getirilene kadar İtal-
ya'daki Aviano Hava Üs-
sündeki 31. Filo’nun  yöne-
timinde olacağı 
kaydedildi. İHA'ların böl-
gedeki tatbikatlara da ka-
tılacağına değinilen açıkla-
mada, "MQ-9'un bu 

konuşlandırma ile ön cep-
hedeki varlığı, ABD'nin 
Avrupa'nın güvenlik ve is-
tikrarına olan bağlılığını 
ortaya koyuyor; NATO 
müttefikleri ve Avrupalı 
diğer ortaklarla olan ilişki-
lerimizi güçlendirmeyi 
amaçlıyor." ifadesine yer 
verildi. n 5’te

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

‘Türkiye-Arnavutluk 
kAdim dosTlArdır…’
Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama ile ortak basın 
toplantısında konuştu

ABD, ROMANYA'YA  
İHA konuşlandıracak

¥  PRİZREN'İN en eski ilk 
Osmanlı eseri özelliğini ta-
şıyan Namazgah, çevre dü-
zenlemesiyle yeni çehre-
sine kavuştu. Kosova'da 
NATO'nun Barış Gücü 

KFOR bünyesinde görev 
yapan  Türk askeri tarafın-
dan gerçekleştirilen Priz-
ren Namazgah Çevre Dü-
zenlemesi Projesi'nin açılışı 
gerçekleştirildi. n 4’te

Balkan Ortodokslar’ı 
Noel'i ayinlerle kutladı

¥  BOSNA Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hır-
vatistan ve Kuzey Makedonya'da yaşayan 
Ortodokslar, Noel kapsamında düzenlenen 
ayinlere katıldı. Hz. İsa'nın doğum günü 
kabul eden Ortodokslar, yeni tip korona 
virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen 
ayinlerde dua edip mum yaktı. n 3’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

EDİ RAMA’NIN  
TÜRKİYE ZİYARETİ  

BİRİLERİ İÇİN MESAJDIR
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Samsun Balkan Türkleri 
Derneği şimdi de süreç 
nedeniyle eğitimlerine 

evlerinde devam eden ve tab-
leti olmadığı için uzaktan eği-
timden yararlanmakta güçlük 
yaşayan öğrencilere tablet da-
ğıttı. www.timebalkan.com si-
tesine göre; pandemi 
sürecinde uzaktan eğitimden 
yararlanabilmeleri noktasında 
evinde gerekli cihazı veya tab-
leti olmayan ve uzaktan eği-
tim konusunda sorun 
yaşayan, kırsal kesimdeki yer-
leşim yerlerinde bulunan öğ-
rencilerin EBA canlı 
derslerden ve EBA portalın-
dan yararlanmalarını sağla-
mak amacıyla başlatılan 
"Öğretmenim Sınıf Tam" pro-
jesi kapsamında öğrencilerin 
EBA ve canlı derslere ulaşması 
için düzenlenen tablet kam-
panyasına Samsun Balkan 
Türkleri Derneği tüm imkan-
larını seferber ederek tam des-
tek verdi. 
 

‘GAZİ’NİN İŞARETİ’ 
 
Samsun Balkan Türkleri Der-
neği Başkanı Uğur Burak 
Özata, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün işaret ettiği gibi 
‘En büyük savaş cahilliğe karşı 

yapılan savaştır’. Bizlerde ata-
mızın bizlere göstermiş ol-
duğu yolda onun 
izinde ilerliyoruz. 
Geleceğimiz için en 
büyük yol gösterici 
olan eğitimin ışı-
ğında evlatlarımızı 
yarınlara hazırla-
mak için onları çağın 
bilgi ve becerileri ile ye-
tiştirmeliyiz. Samsun Bal-
kan Türkleri Derneği olarak 
bizim tüzüğümüzde ve misyo-

numuzda eğitim en ön sayfa-
larda yer almaktadır. Der-

neğimizde sağlık, tarih, 
siyaset, ekonomi, 

hukuk, kültür gibi 
daha birçok farklı 
alanlarda düzenle-
miş olduğumuz 

eğitimler ve söyleşi-
lerle üyelerimizi ve 

katılımcılarımızı bilgi-
lendirdik. Çıkartmış oldu-

ğumuz dergimiz vasıtasıyla 
kültürümüzü, faaliyetlerimizi 

ve tarihimizi gelecek nesillere 
aktarmaya çalıştık. Yine Sam-
sun’da ilk ve tek olan mübadil 
lezzetler kitabımız ile nineleri-
mizden kalan unutulmaya yüz 
tutmuş yemekleri günümüz 
sofralarına taşımayı başardık. 
Halk oyunları kurslarımız ile 
unutulmaya yüz tutmuş mü-
badil oyunlarını gelecek nesil-
lere öğrettik. Kısacası eğitimle 
ilgili çok önemli çalışmaları 
başarılı bir biçimde yürüttük” 
dedi.
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Halkbank Üsküp (Halk-
bank AD Skopje) İcra 
Kurulu Başkanı Bilal 

Sucubaşı  ile Kuzey Make-
donya Posta Genel Müdürü 
Yani Makraduli iş birliği an-
laşması imzaladı. İmza töreni 
sonrası açıklama yapan Sucu-
başı, Kuzey Makedonya'nın 
çok önemli ve köklü bir kuru-
luşu ile nakit akışları ve 
ödeme işlemlerini birlikte ger-

çekleştirecek olmaktan mutlu-
luk duyduklarını söyledi. Su-
cubaşı, "Geçmişte ülkenin en 
damar noktalarına kadar, en 
küçük beldelerine kadar hiz-
met veren posta teşkilatının 
Halkbank gibi güçlü bir banka 
ile birlikte çok daha iyi, daha 
gelişmiş ve daha uygun şart-
larda hizmet vereceğini düşü-
nüyoruz." ifadelerini kullandı. 
Kuzey Makedonya hükümeti 
ve postasına, Halkbank’ı bu 
ortaklığa uygun gördükleri 
için teşekkür eden Sucubaşı, 
Halkbank Üsküp'ün son 9 yıl-

dır ülkede hizmet verdiğini ve 
bankacılık sektöründe ilk 4'te 
yer aldığını söyledi. Sucubaşı, 
43 şube ile ülkedeki finans 
sektörüne destek vermeye ça-
lıştıklarını belirterek, Halk-
bank Üsküp'ün ana 
hissedarının Halkbank Tür-
kiye olduğunu ve dolayısıyla 
posta teşkilatının arkasında 
güçlü bir destek ve kaynak bu-
lunduğunu vurguladı. Makra-
duli de iş birliğinin 15 yıllık 
bir anlaşma olduğunu kayde-
derek, "Halkbankın 'İnsanlar 
önemlidir' diye bir sloganı var. 

Yeni başlattığımız kampanya-
mızla bizim de çok benzer slo-
ganımız var. O da postayı 
tekrar halka kazandırmak." 
dedi.İmzaladıkları anlaşmayı, 
şirketin mali istikrarına yöne-
lik bir adım olarak nitelendi-
ren Makraduli, bunun, posta 
hizmetlerini iyileştirme gibi 
temel önceliklere adanmaları 
için fırsat tanıyacağını kay-
detti. Halkbankın iki ay içeri-
sinde çalışmalara başlamaya 
hazır olduğunu aktaran Mak-
raduli, bankanın diğerlerine 
göre çok daha iyi şartlar sağla-

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, "Geçmişte ülkenin en 
damar noktalarına kadar, en küçük beldelerine kadar hizmet veren posta 
teşkilatının Halkbank gibi güçlü bir banka ile birlikte çok daha iyi, daha 
gelişmiş ve daha uygun şartlarda hizmet vereceğini düşünüyoruz" dedi

TİKA'dan Balkan  
ülkelerine destek
PETNİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) tarafından 

Karadağ’da yürütülen eğitim 
projeleri kapsamında Petnitsa 
Karma Lisesi'nde modern bil-
gisayar sınıfı kuruldu. Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından 
Karadağ’da yürütülen eğitim 
projeleri kapsamında Petnitsa 
Karma Lisesi'nde modern bil-
gisayar sınıfı kuruldu. Kara-
dağ’da öğrenci ve 
öğretmenlerin gereksinimle-
rine uygun modern ve kaliteli 
bir eğitim ortamına kavuşma-
ları ve Karadağ milli eğitimi-
nin modernizasyonu 
kapsamında ülkeye önemli 
katkılar sağlamaya devam 
eden TİKA tarafından Kara-
dağ’ın kuzey bölgesinde bulu-
nan 6 bin 800 nüfuslu Petnitsa 
şehrindeki Petnitsa Karma Li-

sesi'nde modern ekipmanlarla 
donatılan bilgisayar sınıfı ku-
ruldu. Petnitsa Belediyesi sı-
nırları içerisinde bulunan, 147 
öğrenci ve 30 öğretmene sahip 
lisede fen bölümü, ekonomi, 
satış teknik personeli, tarım 
teknisyenliği, veterinerlik ve 
meyve/sebze yetiştiriciliği bö-
lümleri bulunuyor. Bağımsız 
bir okul olarak faaliyet göste-
ren okulun içerisinde aynı za-
manda 176 öğrenci ve 25 
öğretmen ile eğitim faaliyetle-
rini sürdüren Mahmut Adro-
viç İlköğretim Okulu da 
bulunuyor. 
www.haberler.com’a göre; 
TİKA tarafından yürütülen 
proje kapsamında bilgisayar 
sınıfında kullanılmak üzere 
masaüstü bilgisayarlar, foto-
kopi makinesi, yazıcı cihazı, 
interaktif tahta, masa ve san-
dalye gibi teknik ekipmanlar-
dan oluşan malzeme temin 
edilerek okul yetkililerine tes-
lim edildi. 

Halkbank’tan ÜskÜp’te  
bir başarılı protokol daha

Samsun’dan Balkan Türkleri  
Derneği’nden eğitime destek 

Akkan Suver Karadağ 
Fahri Konsolos’u oldu
BALIKESİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yaklaşık on iki yıl İstan-
bul’da Karadağ Dev-
leti’ni Fahri 

Başkonsolos olarak temsil 
eden Marmara Grubu Vakfı 
Genel Başkanı Dr. Akkan 
Suver İstanbul’da Karadağ 
Devleti’nin resmi Başkonso-
losluk açmasıyla Ocak-2020 
tarihi itibarıyla görevinden 
ayrılmıştı.2008 ile 2020 yılları 

arasında İstanbul’da Kara-
dağ Devleti’ni Fahri Başkon-
solos olarak temsil eden Dr. 
Akkan Suver’i, bu defa Kara-
dağ Devleti Balıkesir Fahri 
Konsolosluk görevine atadı. 
Atanması Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından uygun görülerek 
onaylanan Marmara Grubu 
Vakfı Genel Başkanı 
Dr.Akkan Suver, Karadağ 
Balıkesir Fahri Konsolosluk 
görevine Şubat Ayı başında 
başlayacak.

Balkan Günlüğü Gazetesi olarak 
hem Türkcell Dergilikte ve hem de 
Türk Telekom e-Dergi’de yer alıyo-
ruz. Telefon hattınız Türkcell ise, 
Türkcell’in abonelerine ücretsiz olan 
kullandırdığı “DERGİLİK” isimli hiz-
metinden yok eğer Türk Telekom 
abonesiyseniz Türk Telekom’un abo-
nelerine sunduğu e-Dergi hizmetin-
den ücretsiz yararlanabilirsiniz. 

Türkcell abonesiyseniz, Google play 
Store veya Apple Store’dan “Dergi-
lik” uygulamasını veya Türk Telekom 
abonesiyseniz “e-Dergi “ uygulama-
sını telefonunuza ücretsiz ve ko-
layca indirin.Türkcell Dergilikte veya 
Türk Telekom e-Dergide gazeteler 
kısmından Balkan Günlüğünü seçin. 
Ücretsiz gazetemizi okuyun. Bu ta-
mamen ücretsiz bir uygulamadır. 

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ  
değerli okuyucularına duyuru
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Albay Denizer, NATO Saraybosna  
Karargahı Komutan Yardımcısı oldu

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in Mos-
tar şehrinde 12 yıl 
sonra ilk kez 20 Ara-

lık 2020'de yapılan yerel se-
çimin resmi sonuçları 
açıklandı. Merkez Seçim 
Komisyonunun (CIK) açık-
ladığı sonuçlara göre, 35 
üyeli Şehir Konseyinde 
Bosna Hersek Hırvat De-
mokrat Birliği (HDZ BIH) 
13, Mostar Koalisyonu 12, 
Bosna Hersek Bloku 6, Hır-
vat Cumhuriyet Partisi 3 ve 
"Burada Kalın" Sırp ittifakı 
da 1 sandalye kazandı. 
Şehir için "tarihi" bir öneme 
sahip yerel seçimde, yeni 
belediye başkanını seçecek 
Şehir Konseyi'ne girebil-
mek için 22 siyasi parti, 4 
bağımsız aday, 4 ittifak ve 1 
bağımsız listeden toplam 
370 aday yarışmıştı. Bosna 
Hersek'te 1992-1995'te yaşa-
nan savaşın ardından 6 be-
lediyeye bölünen Mostar, 
bu şekilde yönetiliyordu. 
Şehirdeki bölünmüşlüğü 

sonlandırmak üzere döne-
min Bosna Hersek  Yüksek 
Temsilcisi Paddy Ashdown 
tarafından 2004'te hazırla-
nan Mostar Statüsü ile şehir 
tek belediye haline getirildi. 
Yeni statüye göre, icranın 
başı belediye başkanı, ya-
sama organı ise Şehir Kon-
seyi oldu. Ancak bu 
düzenlemenin, Hırvatların 
karşı çıkması nedeniyle 
onaylanamaması şehirdeki 
birçok konunun "kilitlen-
mesine" neden oldu. Mos-
tar'da şehir statüsüyle ilgili 
sorun yüzünden 2008'den 
beri yerel seçim yapıla-
madı. Haziran 2020'de si-
yasi partilerin sağladığı 
anlaşma sonucu Mostar 
şehri 6 seçim bölgesine ay-
rılırken, seçimlere bu bölge-
lerden 6 liste ve bir ortak 
listeyle gidilmesi kararlaştı-
rıldı. Anlaşmaya göre, ilk 
olarak 6 seçim bölgesinden 
22 ve ortak listeden ise 13 
şehir konseyi üyesi belirle-
necek, daha sonra ise kon-
sey üyeleri yeni belediye 
başkanını seçecek. (AA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay 
Olcay Denizer'in NATO Sa-

raybosna Karargahı Komutan Yar-
dımcılığı görevine getirildiğini 
bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıkla-
maya göre, Bosna Hersek'te önemli 
görevler üstlenen Mehmetçik, pek 
çok destek faaliyetinin yanı sıra 
Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sü-
reciyle ilgili çalışmalarda da görev 
yapıyor. Bu kapsamda, NATO Saray-
bosna Karargahı Komutan Yardımcılığı kadro-
sunun Türkiye'ye tahsis edilmesi nedeniyle 

Butmir Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, 
Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun 

Koç, Avrupa Birliği Kuvveti (EUFOR) 
Komutanı Tümgeneral Reinhard 
Trischak, NATO Saraybosna Karar-
gahı Komutanı Tuğgeneral Eric 
Folkstad, Askeri Ataşe Albay Mus-
tafa Sıtkı Tatar, Türk Temsil Heyeti 
Başkanı Albay Selim Gökçegöz ile 
misyonda görev yapan Türk ve ulus-
lararası personel katıldı. Törenle Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay 
Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı 
Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.  (AA)

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) Başkan Yardımcılığı görevine 
Mahmut Çevik, Kütüphaneler Genel 

Müdürlüğü’ne ise Ali Odabaş getirildi. 
TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire 
Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Başkan 

Yardımcılığı gör-
evine, Ali Oda-
baş ise Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler 
Genel müdür-
lüğü görevine 
Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi 
ile getirildiler.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in Saraybosna 
Kantonu'nda yeni hükümet 
güvenoyu alırken, kabinenin 

yeni Eğitim Bakanı Naida Hota 
Muminovic, ülkenin ilk başörtülü 
bakanı oldu. Kasımda kanton hü-
kümetinin istifasının ardından ku-
rulan yeni koalisyon hükümeti, 
Saraybosna Kantonu Meclisinde 
güvenoyu aldı. Edin Forto'nun 
başbakan olarak görev aldığı hü-

kümet için yapılan oylamada 23 
milletvekili "evet", 6 milletvekili 
"hayır", 6 milletvekili de "çekim-
ser" oy kullandı. Halk ve Adalet 
Partisi (NİP), Sosyal Demokrat 
Parti (SDP), Bizim Parti (NS) ve 
bağımsız milletvekillerinin destek-
lediği yeni hükümeti oluşturan 
isimler şöyle: "Başbakan Edin 
Forto, İçişleri Bakanı Admir Ka-
tica, Ekonomi Bakanı Adnan 
Delic, Altyapı Çevre Koruma ve 
Düzenleme Bakanı Enver Hadzi-
ahmetovic, Çalışma Sosyal Politi-

kalar ve Göçmenler Bakanı İvana 
Prvulovic, Eğitim Bakanı Naida 
Hota Muminovic, Gazi İşleri Ba-
kanı Omer Osmanovic, Kültür ve 
Spor Bakanı Samir Avdic, Ulaşım 
Bakanı Adnan Steta, Sağlık Bakanı 
Haris Vranic, Maliye Bakanı 
Davor Cicic, Adalet Bakanı Lejla 
Brcic, Bilim Yüksek Öğretim ve 
Gençlik Bakanı Melika Husic 
Mehmedovic." Eğitim Bakanı 
Hota Muminovic Bosna Her-
sek'teki ilk başörtülü bakan olur-
ken, Kültür ve Spor Bakanlığı’na 

da 1990'lı yıllarda Türk takımla-
rında forma giymiş olan eski bas-
ketbolcu Samir Avdic seçildi. 
Bakanlar, meclisteki güven oyla-
masının ardından yemin ederek 
görevlerine başladı. Bosna Hersek, 
1992-1995 yıllarındaki savaşı son-
landıran Dayton Barış Anlaşması 
ile Bosna Hersek Federasyonu 
(FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) 
entiteleri ile Brcko Özerk Bölge-
si'ne ayrılırken, FBIH entitesi de 
her birinin ayrı hükümet ve mecl-
isleri olan 10 kantona bölündü. 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkeleri Bosna Her-
sek, Sırbistan, Karadağ, 
Hırvatistan ve Kuzey Ma-

kedonya'da yaşayan Ortodoks-
lar, Noel kapsamında 
düzenlenen ayinlere katıldı. Hz. 
İsa'nın doğum günü kabul eden 
Ortodokslar, yeni tip korona 
virüs tedbirleri çerçevesinde 
düzenlenen ayinlerde dua edip 
mum yaktı.  Ortodoks nüfusun 
en yoğun olduğu bölge ülkesi 
Sırbistan'ın başkenti Belg-
rad'daki Aziz Sava Kilisesi'nde 
düzenlenen Noel ayinini  Met-
ropolit Hrizostom yönetti. Sırp 
Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği 
İrinej'in Kovid-19 nedeniyle ya-
şamını yitirmesinin ardından, 
Hrizostom'un yeni patriğin se-
çimine kadar görevi devraldığı 
bildirildi. Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'daki Ortodoks 

Kilisesi'nde düzenlenen ayine 
de çok sayıda kişi katılırken, ba-
rışın dünyadaki en önemli ol-
gulardan birisi olduğu mesajı 
verildi.  Karadağ'daki Orto-
dokslar başkent Podgoritsa'daki 

kilisede düzenlenen ayine katı-
lırken, diğer bölge ülkelerine 
göre daha az Ortodoks nüfusa 
sahip Hırvatistan'da da başkent 
Zagreb'deki kilisede Noel ayini 
düzenlendi.  Kuzey  Makedon-

ya'nın başkenti Üsküp'teki Aziz 
Kliment Ohridski Kilisesi'nde 
düzenlenen ayine de çok sayıda 
Ortodoks katılırken, ayini  Ma-
kedonya  Başpsikoposu Stefan 
yönetti. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

EDİ RAMA’NIN  
TÜRKİYE ZİYARETİ  

BİRİLERİ İÇİN MESAJDIR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da 
yaşayan Ortodokslar, Noel kapsamında düzenlenen ayinlere katıldı

Balkanlar’ı Noel 
ayinleri buluşturdu

TÜRKAKIM'IN SIRBİSTAN  
AYAĞI FAALİYETE GEÇTİ
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Rus doğal gazını Türki-
ye'ye ve Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya iletecek  

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hat-
tı'nın Sırbistan ayağı, düzenle-
nen törenle faaliyete geçirildi. 
Ülkenin kuzeyindeki Zabalj Be-
lediyesi’ne bağlı Gospodjin-
ci'deki törene Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vu-
cic'in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Tomislav Mo-
mirovic, Rusya'nın Belgrad Bü-
yükelçisi Bocan Harcenko ve 
Sırp doğal gaz şirketi Srbija-

gas'ın üst yöneticisi (CEO) 
Dusan Bajatovic katıldı. Vucic, 
törende yaptığı konuşmada, bu-
günün ülkesi için büyük önem 

taşıdığını belirterek, projenin Sır-
bistan'ın sanayi ve ekonomisinin 
gelişimine büyük katkılar sağla-
yacağını ve Sırbistan halkının 

yaşam kalitesini artıracağını 
ifade etti. TürkAkım Doğal Gaz 
Boru Hattı'nın, Sırbistan'a enerji 
alanında istikrar ve güvenlik 
sağladığını dile getiren Vucic, 
boru hattı üzerinden tedarik edi-
lecek doğal gazın daha ucuza 
mal olacağının altını çizdi. Proje-
nin Sırbistan'a yatırımları artıra-
cağına dikkati çeken Vucic, 
doğal gazın Sırbistan üzerinden 
Macaristan ve Bosna Hersek'e 
ulaştırılacağını kaydetti. Bajato-
vic de faaliyete geçen boru hattı 
üzerinden gün içinde Sırbistan'a 
yaklaşık 6 milyon metreküp 
doğal gazın ulaştırılacağı bilgi-
sini paylaştı. (AA)

Türkiye-Yunanistan-
Arnavutluk arasın-
daki Bermuda 

stratejik üçgenini bir ön-
ceki yazımda ( https://bal-
kangunlugu.com.tr/2020/1
2/kroniklesen-yunanistan-
sorununa-karsi-turkiye-ar-
navutluk-iliskileri/ ) 
detaylı olarak belirtmeye 
çalıştım. Türkiye’nin böl-
gede Yunanistan’ın şey-
tanca planlarına karşı 
stratejik Arnavutluk dost-
luğunu iyi kullanması ge-
rektiğini yazdık. Bu 
yazımın hemen ertesinde 
tevafuk mudur?  Bilemi-
yorum, Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama 
Türkiye’yi ziyaret etti. 
İşin doğrusu tabiki biz 
yazdık diye değil ama 
bölgedeki satranç oyu-
nunu okuyup bir sonraki 
hamleyi tahmin ettik sa-
dece.  
Ege denizinde Türkiye’ye 
karşı emsal teşkil edebile-
cek olan Yunanistan’da, 
Yanya ( İyon )  Deni-
zi’nde kara sularında Ar-
navutluk’a karşı 6 milden 
12 mile çıkarılmasıyla il-
gili kararname, Yunanis-
tan Resmi Gazetesinde 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmesiyle fitil ateşlendi. 
Arnavutluk Başbakanı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Baş-
kanı arasındaki buluşma 
özel bir anlam kazandı. 
Sayın Edi Rama’nın Tür-
kiye ziyareti renklilik ve 
ses getirme açısından 
farklı oldu. Açıkçası son 
dönemde Türkiye’yi ziya-
ret eden Katar, Ukrayna, 
KKTC, Özbekistan gibi 

ülkelerin Cumhurbaşkanı 
veya Devlet Başkanı sta-
tüsündeki temsilcilerinden 
çok daha özel ve güzel bir 
karşılama oldu. Arnavut-
luk Başbakanı Edi 
Rama’nın Cumhurbaşkanı 
statüsünde harika bir tören 
ve programlarla karşılan-
ması birçok yere güzel bir 
mesaj oldu. Peki, kimlere 
mesaj verildi?  
 
-En başta Yunanistan’a 
önemli bir mesaj verildi. 
Umarım o mesaj alınmış-
tır. 
-Başta Arnavutluk olmak 
üzere Kosova ve K.Make-
donya gibi ülkelerdeki 
Feto yapılanmalarına 
karşı mesaj verildi. 
-Balkan ülkelerinde dağı-
nık olarak yaşamakta olan 
10 milyondan fazla Arna-
vut’a dostluk mesajı ve-
rildi 
-ABD, Rusya, AB ve Sır-
bistan’a ve de  Uluslar-
arası kamuoyuna güçlü 
Türkiye mesajı verildi.  
-Türkiye’de yaşayan yak-
laşık 5 Milyon Arnavut 
kökenli Türk vatandaşına 
güzel bir mesaj verildi. 
 
Kısacası güzel oldu. Edi 
Rama onuruna Külliyede 
küçük bir Arnavutça kon-
ser de olmuş diye duyduk. 
Bu da işin kaymağı diye-
lim. Birileri içerde ve dı-
şarda Türkiye’yi 
eleştiriyor. Olsun be ya 
ağzı olan konuşuyor. Bu 
çalışmalar Türkiye’nin 
Dış ve İç politikada attığı 
çok önemli hamleler. 
Neler olduğunu bilen bili-

MUMİNOVİC 
BOSNA’NIN  

İLK BAŞÖRTÜLÜ 
BAKANI OLDU 

Mahmut Çevik TİKA’nın  
Başkan Yardımcısı oldu

Dr. Mahmut 
ÇevikAli Odabaş

Mostar'daki seçimin  
sonuçları açıklandı
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PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Prizren’in turistik bir şehir 
olarak gelişmesi için 
önemli bir bölge oldu-

ğunu kaydeden Türkiye’nin 
Kosova Büyükelçisi Çağrı Sa-
kar, projenin hayata geçirilmesi 
vesilesiyle Kosova'da görev ya-
pan Türk askeri ve Türk Ordu-
su'na teşekkür etti. Kosova'nın 
tarihi şehirlerinde Prizren'in en 
eski ilk Osmanlı eseri özelliğini 
taşıyan Namazgah, çevre dü-
zenlemesiyle yeni çehresine ka-
vuştu.  
Kosova'da NATO'nun Barış 
Gücü KFOR bünyesinde görev 
yapan Türk askeri tarafından 
gerçekleştirilen Prizren Na-
mazgah Çevre Düzenle-
mesi Projesi'nin açı-
lışı 
gerçekleştirildi. 
Osmanlı Dev-
leti'nin 500 
yıla yakın 
hüküm 
sürdüğü 
ve bugün 
bağımsız 
bir ülke 
olan Koso-
va'nın hemen 
her köşesinde 
görülmesi müm-
kün olan Osmanlı dö-
nemine ait eser olan ve 
Prizren halkı arasında "Kırık 
Cami" olarak da anılan Namaz-
gah'ın çevre düzenlemesi proje-
sinin açılışına, Kosova Bölgesel 

Kal-
kınma Ba-

kanı Enis Kervan, Türkiye'nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sa-
kar, Kosova Demokratik Türk 

Partisi Genel Başkanı 
ve milletvekili Fikrim 
Damka, T.C. Prizren 
Başkonsolosu Serdar 

Özaydın, Prizren Bele-
diye Başkanı Mytaher 

Haskuka, Kosova Türk 
Temsil Heyet Başkanı Al-

bay Savaş Yanar ve diğer da-
vetliler katıldı. Açılışın ardın-
dan davetliler Namazgah 
avlusunda fidan dikti. Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçisi 
Çağrı Sakar törenin ardından 
yaptığı açıklamada, Prizren 

kenti için hem Türkiye ile Ko-
sova arasındaki kardeşlik ve ta-
rihi açısından önemli bir me-
kanda bulunduklarını 
belirterek, bizim Kosova'daki 
ortak tarihimiz açısından 
önemli olduğunu vurguladı. 
Bu kentin turistik bir şehir ola-
rak gelişmesi için önemli bir 
yer olduğunu kaydeden Bü-
yükelçi Sakar, projenin hayata 
geçirilmesi vesilesiyle Koso-
va'da görev yapan Türk askeri 
ve Türk Ordusu'na teşekkür 
etti. (AA)

4 Kosova Haberleri 11 Ocak 2021 
Pazartesi

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın Ferizovik şeh-
rindeki bir restoranda ön-
ceki gün meydana gelen 

tüp patlamasında ağır yarala-
nan 4 kişiden 2’si tedavi için 
Türkiye'ye getirildi. 4 kişiyi Tür-
kiye'de tedavi etmek için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatıyla Koso-
va'ya bir ambulans uçak gönde-
rildi. Buradan yaralıların 2’sini 
alan ambulans uçak, Atatürk 
Havalimanı Genel Havacılık 
Terminali'ne indi. Yaralılar ter-
minaldeki ambulanslara alına-
rak hastaneye sevk edildi. 
Ambulans uçağın diğer 2 yara-
lıyı da getirmek için Kosova'ya 
doğru yola çıkacağı açıklandı. 
Yaralıların tedavileri Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir 
Hastanesi’nde yapılacak. Ferizo-
vik'teki bir restoranda önceki 
gün meydana gelen tüp patla-
ması sonucunda 40'tan fazla kişi 

yaralanmış, vücutlarında ciddi 
yanıklar oluşan 14 kişi başkent 
Priştine'deki Kosova Üniversi-
tesi Klinik Merkezi'ne sevk edil-
mişti. (AA)

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza 
Haradinaj-Stublla, Kosova-Sırbistan Diyalog 
Süreci çerçevesinde ülkesinin mevcut sınır-

lar içerisinde karşılıklı tanıma içeren ve Kosova'nın 
sahip olduğu anayasal çerçeve dahilinde nihai bir 
anlaşmaya varılmasını desteklemeye devam etti-
ğini bildirdi.  Haradinaj-Stublla, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu'yla ikili görüşmelerinin ardın-
dan düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 
Türkiye'de yeni tip korona virüs salgını ve İzmir 
depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için baş-
sağlığı dileklerini ileten Haradinaj-Stublla, Koso-
va'nın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Ha-
radinaj-Stublla, "Türkiye'ye bize pandemi 
döneminde ve bu zor yıl boyunca, başka bir ülke-
nin göstermediği dayanışmayı gösterdiği için çok 
teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. (AA)

Ferizovik’teki patlamada  
yaralananlar Türkiye’de

Kosova Dışişleri Bakanı’ndan 
Türkiye’ye pandemi teşekkürü

Prizren'in en eski ilk Osmanlı eseri özelliğini taşıyan Namazgah, çevre 
düzenlemesiyle yeni çehresine kavuştu. Kosova'da NATO'nun Barış Gücü 
KFOR bünyesinde görev yapan  Türk askeri tarafından gerçekleştirilen 
Prizren Namazgah Çevre Düzenlemesi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Prizren’deki Osmanlı eseri  
Namazgah'a yeNi çehre

Erken genel seçim 
14 ŞUBAT’TA
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı 
Vekili ve Meclis Baş-
kanı Vyosa Osmani, er-

ken genel seçimin 14 Şubat'ta 
düzenleneceğini bildirdi. 
Cumhurbaşkanlığından yapı-
lan açıklamaya göre Osmani, 
meclisi feshettiğini ve erken 
genel seçim tarihini 14 Şubat 
olarak belirlediğini kaydetti. 
Kararı, anayasal sorumluluk-
ları çerçevesinde ülkedeki si-
yasi parti liderleriyle istişa-
rede bulunduktan sonra 
aldığını belirten Osmani, Ko-
sova Merkez Seçim Komisyo-
nuna (KQZ) seçimlerin orga-
nize edilmesi ve 
düzenlenmesi için gerekli 
tüm eylemleri üstlenmesi ko-
nusunda talimat verdiğini 
ifade etti. Kosova Cumhur-
başkanı Hashim Thaçi, geçen 
yıl kasım ayında Lahey'deki 
Kosova Özel Savcılığının ha-

zırladığı savaş suçları iddia-
namesinin mahkeme tarafın-
dan kabul edilmesi üzerine is-
tifa etmişti. Ülkedeki yasalar 
gereği cumhurbaşkanlığı gör-
evini vekaleten Meclis Baş-
kanı Vyosa Osmani yürütü-
yordu. İstifa eden Thaçi'nin 
görevi Nisan 2021'de sona 
erecekti. Lahey'deki özel sav-
cılık, Thaçi ve eski Meclis Baş-
kanı Kadri Veseli'nin de arala-
rında bulunduğu Kosova 
Kurtuluş Ordusunun (UÇK) 
üst düzey isimleri hakkında 
Kosova'daki savaşta (1998-
1999) "insanlığa karşı suç" ve 
"savaş suçu" işledikleri gerek-
çesiyle geçen yıl 24 Hazi-
ran'da iddianame hazırlamış 
ve özel yetkili mahkemeye 
sunmuştu. İddianamede adı 
geçenlerin, 100 kişinin ölü-
münden sorumlu oldukları 
öne sürülürken, şüphelilerin 
cinayet, sürgün ve işkence 
gibi savaş suçlarıyla da itham 
edildikleri bildirilmişti. (AA)
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ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 
her iki ülke için de tehdit oluş-

turduğu noktasında Arnavutluk ma-
kamlarıyla hemfikir olduklarını 
belirterek, "FETÖ'nün iki ülke ara-
sındaki ilişkileri zehirlemesine izin 
vermeyeceğiz." dedi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve Arnavutluk Başba-
kanı Rama, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler 
arası görüşmenin ardından ortak 
basın  toplantısı düzenledi. Arnavut-
luk'un dost ve kardeş müttefik bir 
ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, 
Türkiye ve Arnavutluk'un asırlar 
boyunca birlikte yaşamış, birlikte 
mücadele etmiş, tarihe silinmez izler 
bırakmış iki kardeş ülke olduklarını 
belirtti. Asırlara uzanan ortak tari-
hin izlerini, edebiyattan sanata, dü-
şünce hayatından mimariye kadar 
uzanan geniş bir alanda görmenin 
mümkün olduğunu aktaran Erdo-
ğan, bugün Elbasan'dan Korça'ya 
(Görice), İşkodra'dan Vlore'ya kadar 
Arnavutluk'un her köşesinde ortak 
tarih ve kültüre ait birçok izler görü-
lebileceğini söyledi. İlhamını kadim 
tarihten alan bu bağları daha da 
güçlendirmeyi görev edindiklerine 
dikkati çeken Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Başbakan Rama ile gerçekleştirdiği-
miz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi 
kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziya-
ret vesilesiyle az önce Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İş birliği Konseyi 

kurulmasına ilişkin ortak siyasi bil-
diriyi imzaladık. Böylelikle ilişkileri-
mizi stratejik ortaklık seviyesine 
çıkardık. Attığımız bu adım her 
alandaki iş birliğimizin daha da ge-
liştirilmesine imkan tanıyacaktır. 
Sayın Başbakan ile görüşmeleri-
mizde ikili konuların yanı sıra böl-
gesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, 
askeri, ekonomik, kültürel her türlü 
alanda bundan sonraki süreçte neler 
yapabiliriz bunları ele alma fırsatı 
bulduk. Önümüzdeki dönemde ha-
yata geçirilebilecek projelere ilişkin 
fikir teatisinde bulunduk." 
 

‘YARDIMA KOŞTUK’ 
 
Erdoğan, Arnavutluk'un Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
dönem başkanlığını başarıyla yürüt-
mesinin hemen ardından 1 Ocak iti-
barıyla Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği dönem başkanlığını üstlen-
diğini anımsattı. Rama'ya bu önemli 
görevde başarılar dileyen Erdoğan, 
21 Eylül ve 26 Kasım 2019'da  Arna-
vutluk'un iki büyük deprem yaşadı-
ğını ifade etti. Geride acı, yıkım ve 
gözyaşı bırakan her iki depremden 
sonra Türkiye olarak Arnavut halkı-
nın imdadına koştuklarını, arama 
kurtarma çalışmalarından diğer yar-
dımlara kadar ellerindeki tüm im-
kanları Arnavutluk halkı için 
seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, 
ayrıca evleri yıkılanlar için 522 
konut inşa etme kararı aldıklarını 
dile getirdi. TOKİ'nin Arnavutluk'ta 
inşa edeceği deprem konutlarının 
temel atma törenini 23 Aralık'ta hep 

birlikte gerçekleştirdiklerini hatırla-
tan Erdoğan, inşaatı Ağustos 
2021'de tamamlayıp bu konutları ih-
tiyaç sahiplerine teslim edeceklerini 
vurguladı. Konutların Türkiye ve 
Arnavutluk arasındaki kader birliği-
nin yeni bir sembolü olacağına inan-
dığını aktaran Erdoğan, depremde 
hayatını kaybeden Arnavutlara Al-
lah'tan rahmet, yakınlarına baş sağ-
lığı diledi. Rama ile görüşmelerde 
bu hususların yanı sıra ekonomik 
ilişkileri de değerlendirme fırsatı 
bulduklarına işaret eden Erdoğan, 
Türkiye'nin Arnavutluk'un en 
büyük dördüncü ticari ortağı oldu-
ğunu vurguladı. 
 

FETÖ İLE MÜCADELE 
 
FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit 
oluşturduğu noktasında Arnavutluk 
makamlarıyla hemfikir olduklarını 
aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 
"FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişki-
leri zehirlenmesine izin vermeyece-
ğiz. Bu vesileyle Türkiye başta 
Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere il-
gili tüm kurumlarıyla Arnavut-
luk'un yanındadır. Yine bu arada 
Türkiye Maarif Vakfı olarak devralı-
nan Tiran'daki üniversitenin yarın 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
Sayın Başbakan'ın da rektörle bir 
araya gelmesi suretiyle adımı da atı-
lacaktır. Zira şu anda İstanbul Tek-
nik Üniversitesi'nde 100 civarında 
Arnavut evladımız eğitim, öğretim 
görüyorlar. Bu adımla beraber şu 
anda eğitim öğretimde Türkiye ve 
Arnavutluk arasında çok güçlü bir 

adım atılmış olunuyor. Bu düşünce-
lerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek 
genel seçimlerin Arnavutluk ve Ar-
navut halkına hayırlı olmasını te-
menni ediyorum." 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya 
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Endişe etmesin, İstanbul'da 
Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancak-
tepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki 
ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı 
için '3 ay' dedik, bu leblebi çekirdek. 
Tabii MR, ultrasonografi ve röntgen 
cihazları gibi teknik donanımları da 
olacak. İstanbul'daki hastanelerde 
18'er ameliyathane var, buradaki 
ameliyathane sayısı tabii daha 
düşük olabilir." ifadelerini kullandı. 
 

ARNAVUTLUK’TA  
HASTANE 

 
Arnavutluk'a yapılacak hastaneyle 
birlikte burada artık sıkıntı yaşan-
mayacağına işaret eden Erdoğan, 
Sağlık Bakanlığının, geçici bir süre 
Türkiye'den doktor, hemşire ve sağ-
lık memuru gibi sağlık elemanlarını 
da göndereceğini ve Türklerin, Ar-
navutluk'taki sağlık ekibine öğreti-
cilik yapacağı bilgisini verdi. 
Arnavutluk'ta yapılacak hastaneyi 
çok önemsediklerini vurgulayan  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 
çok kısa bir zamanda Arnavutluk 
bu hastaneyi inşallah kendi halkına 
kazandırmış olacak, bunu çok 
önemsiyoruz." dedi. Erdoğan, Maa-
rif Vakfı'nın Arnavutluk'ta devral-
dığı üniversite ile ilgili de şu 
değerlendirmede bulundu: "Arna-
vutluk'ta Maarif Vakfı'nın devral-
dığı üniversite ile orada adeta 
İstanbul Teknik Üniversitesi kurul-
muş olacak. Bununla beraber de öğ-
retim üyeleri ile her şeyle 
Arnavutluk'ta böyle bir üniversite-
nin kazanılmış olması ki şu anda 
bile 100 Arnavut öğrencimiz İstan-
bul Teknik Üniversitesi'nde var. 
Tabii bunlar da bizim için ayrı bir 
kazanım ve bu adımı da atmak su-
retiyle Türkiye-Arnavutluk arasın-
daki bu Yüksek Düzeyli Stratejik 
Konsey adımı adeta uygulama ala-
nına girmiş olacak." Türkiye Cum-
huriyeti ile Arnavutluk 
Cumhuriyeti arasında Sağlık ve Tıp 
Alanlarında İşbirliğine Dair An-
laşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Ko-
ruma Bakanı Ogerta Manastirliu 
arasında imzalandı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu

WASHİNGTON 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ABD Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, "istihbarat, göz-
lem ve keşif görevleri" için 

"MQ-9 Reaper" tipi insansız hava 
araçlarını (İHA), 90 havacı asker ile 
Romanya'ya konuşlandıracağını 
açıkladı. Hava Kuvvetlerinden ya-
pılan açıklamada, söz konusu araç-
ların, Romanya'daki Campia 
Turzii Hava Üssüne konuşlandırı-
lacağı ve filo tamamen işlevsel hale 
getirilene kadar İtalya'daki Aviano 
Hava Üssü’ndeki 31. Filo’nun  yö-

netiminde olacağı kaydedildi.  Kaç 
adet MQ-9 gönderileceği bilgisi 
paylaşılmayan açıklamada, keşif 
kabiliyetlerinin yanı sıra MQ-
9'ların aynı zamanda, ABD'nin 
yeni devreye soktuğu daha küçük 
birliklerle hızlı harekat icra etmeyi 
öngören "Hızlı Muharebe Konsep-
tinin (ACE)" işletilmesine destek 
vereceği ve bölgede Rusya'ya karşı 
"serbest manevra görevlerine" de 
katılacağı belirtildi. İHA'ların böl-
gedeki tatbikatlara da katılacağına 
değinilen açıklamada, "MQ-9'un 
bu konuşlandırma ile ön cephe-
deki varlığı, ABD'nin Avrupa'nın 

güvenlik ve istikrarına olan bağlılı-
ğını ortaya koyuyor; NATO mütte-
fikleri ve Avrupalı diğer ortaklarla 
olan ilişkilerimizi güçlendirmeyi 
amaçlıyor." ifadesine yer verildi. 
ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Jeff Harrigian da konuyla ilgili 
açıklamasında, "MQ-9'ların ileri ve 
harbe hazır bir pozisyona konuş-
landırılması ortak ve müttefikleri-
mize güvence verirken, 
hasımlarımıza ortaya çıkabilecek 
herhangi bir tehdide çok hızlı yanıt 
verebileceğimize dair açık bir 
mesaj göndermektedir." dedi. (AA)

‘Arnavutluk’la dostluğumuzu 
FETÖ asla zehirleyemeyecek’

ABD’den Romanya’ya 
insansız hava araçları

Bosnalı Bakan Cikotic  
göçmen kampını gezdi
BİHAÇ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo 
Cikotic, Hırvatistan sınırındaki 
Bihaç şehri yakınında bulunan 

"Lipa" göçmen kampını ziyaret ederek, 
kampta kalan göçmenlerin durumları ko-
nusunda bilgi aldı. Kampta çıkan yangı-
nın arkasından etkili olan soğuk havayla 
yaşam koşulları daha da ağırlaşan göç-
menler için Bosna Hersek Silahlı Kuvvet-
leri tarafından kurulan çadırları da gezen 
Cikotic'e Avrupa Birliği (AB) ve Uluslar-
arası Göç Örgütü (IOM) yetkilileri ile 
yerel temsilciler eşlik etti. Yaklaşık 1000 
göçmenin kaldığı kampı ziyaret eden Ci-
kotic, son günlerde yaşanan göçmen me-
selesinin insani, güvenlik ve siyasi bir 
konu olduğunu belirterek, daha önce 
Konjic'e götürülmek üzere yola çıkan 
ancak Lipa'ya geri gelen göçmenlerin 
bundan sonraki süreçte burada kalmaya 
devam edeceğini söyledi.

Vahap DABAKAN

DÜNYA 2021  
EKONOMİSİNDEN 
NELER BEKLİYOR?

Kovid-19 pandemi ile 2020 yılında 
karşı karşıya kaldık. 21. Yüzyıl’da 
ekonomik sistemin üretimden 

daha fazla hizmete aldığımızı biliyoruz. 
Bu virüs sonucunda ülkelerde ekonomik 
darboğaz kaçınılmazdı. Bu krizin diğer 
küresel krizlerden en belirgin tarafı, evden 
çıkma yasakları. Talep yok. Dünya 
ülkeleri bu dönemde Keynesyen politikası 
uyguladı…  
 
       OECD, Aralık ayı başında 2020 için 
küresel ekonomide küçülme tahminini 
4,2'ye olarak açıkladı. Aynı raporda, 2021 
için büyüme tahmini %5’ten %4,2'ye çek-
ilirken, 2022 için de yüzde %3,7 büyüme 
öngörüyor. 2021 yılı ise gerek sağlık 
gerekse ekonomi kullanılmaya başlanan 
aşılara bağlı olacaktır. Bunlar 2021 
yılında küresel ekonomiyi etkilemesi bek-
lenen muhtemel gelişmeler…  
 
       Aşılama Programının Başarısı: 
Hizmet sektörünün 2021 performansı bu 
konu ile yakından ilişkilidir. Uluslararası 
Çalışma Örgütünün raporuna göre; 
2020’nin 3. Çeyreğinde bir önceki yıla 
göre çalışma saatlerinde %17,3’lük bir 
düşüş söz konusu ayrıca çalışanların gelir 
kaybı dünya GSMH’sinin %5,5’e tekabül 
eden 3,5 trilyon Dolardır. Bu seviyede bir 
gelir kaybı, iç tüketimin düşük kalması, 
kamu bütçelerinin sağlanacak desteklerle 
zayıflaması ayrıca düşük vergi ile kamu 
bütçelerinin çift yönlü negatif olarak etk-
ilenmesi demektir…  
 
       20 Ocak 2021’de görevi devralacak 
olan 46. ABD Başkanı Joe Biden önce-
likle Demokrat Partili bir başkandır. 
Demokratlar genelde harcamalar yolu ile 
ekonomi politikalarını oluştururlar. 
Demokratlar döneminde sağlık ve eğitime 
fazla pay ayrıldığını biliyoruz...      
 
       Cumhuriyetçiler, ekonomik büyü-
menin ve refah artışının vergi indirimi ile 
gerçekleşeceğini savunmaktırlar. Trump, 
ABD’de %35 olan kurumlar vergisini 
%21’e indirmişti. Biden’nın seçim vaat-
leri arasında bu oranın %28’e çıkarılıp, 
sağlık ve eğitime daha fazla bütçe 
ayrılacağı biliniyor. ABD’nin başlıca tale-
pleri arasında Çin’de kurulacak olan fir-
malarda %51 Çinli ortak şartının 
kaldırılması ve Çin’in fikri mülkiyet 
hakkını tanımasıdır. Çin’in bu talepleri 
kabul etmesi beklenmemektedir. 
Biden’nın seçilmesi ile birlikte Çin ile 
olan ekonomik ilişkilerde üslup değişmesi 
yaşanacaktır. Fakat Biden’nın konjonktür-
den dolayı Trump’ın politikalarından çok 
farklı bir yol izlemeyecektir. Ticaret ve 
kur savaşlarının hüküm süreceği bir yıl 
olacaktır. Emtia fiyatları da etkilenecek-
tir…  
 
       Brexit Sonrası AB ve Dünya 
Ekonomisi: Dünyanın 6. ve AB’nin büyük 
ekonomisinin yaklaşık 50 yıllık bir birlik-
telik sonucunda AB’den ayrılması dünya 
ekonomisini etkileyecektir. Birleşik 
Krallığın artık AB mevzuatına bağlı 
olmaması bazı ülkeler için yeni fırsatlar 
doğuracaktır. Türkiye ve Birleşik Krallık 
arasında imzalanan Serbest Ticaret 
Antlaşması buna örnektir. Ayrılığın AB 
bütçesi üzerinde olumsuz etkileri 
olacaktır. AB ve Çin Arasında İmzalanan 
Yatırım Onayı Anlaşması: 30 Aralık’ta 
imzalanan anlaşma ile Çin, iç pazarını AB 
yatırımcıları için daha fazla açacak...  
 
       LİBOR, Londra para piyasalarındaki 
bankaların belirlediği bankalar arası borç 
verme faiz oranıdır. LİBOR dünyadaki 
faiz oranlarının temel belirleyicisidir. 
2021 sonuna kadar LİBOR'una kademeli 
olarak ortadan kalkması, dünyada dalgalı 
faiz rejiminin başlayacağının gösterge-
sidir…   
 
       Yukarda bahsettiğim gelişmeler, 
dünya ekonomisi ve Türkiye 
ekonomisinin beklentilerini yazmaya 
çalıştım…    
 
       2020 yılını Orhan Gencebay’ın 
şarkısı “Batsın Bu Dünya” ile uğurladık. 
2021’i Ahmet Okan ve Acar Akalın’ın 
“Güzel Günler Hangi Dağın Ardındadır?” 
eseri ile karşıladık. Nazım Hikmet’in 
dediği gibi “Güneşli Günler Göreceğiz”. 
2021 yılı Sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl 
olsun... 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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Eğitimin yerlerde süründüğü, 
ÖSYM’de 500 bin öğrencinin, 
YKS’de 550 bin öğrencinin sıfır 

çektiği, ülkemizde, en temel konumu-
zun giderek daha niteliksizleştiğini gör-
mek 21. yüzyılın ıskalanması endişesini 
de beraberinde getirmektedir. Türk  
eğitim  sistemi  yaklaşık 16  milyon  
öğrencisi, 600 bin  öğretmeni  olan  çok  
büyük  bir  eğitim  sistemidir.  Bu  sis-
temin  geliştirilmesi,  eksikliklerin  gi-
derilmesi,  yanlışların  düzeltilmesi  
için  birçok  düzenleme  yapılsa  da  
eğitim  sisteminin  bazı  sorunları  hala  
devam  etmektedir.   
Merkezi sınavlar, kalabalık sınıflar, ez-
berci eğitim, donanım ve fiziki yapı  
eksikliği, kız çocuklarının eğitime ulaş-
masında yaşanan sorunlar, mevcut  öğ-
retmenler in  niteliği, eğitime 
erişimdeki eşitsizlikler, siyaset  (ideolo-
jik  ayrım ve kayırmalar), öğretmen 
atama sistemi, finansman ve mesleki   
teknik   eğitim   sorunlar çözüm bekle-
mekteyken, dindar ve kindar nesil ye-
tiştirme projesi nedeniyle normal 
liselerin birçoğunun imam hatipe dön-
üştürülmesinin 21.yüzyıl Türk eğitim 
sistemine etkileri tartışmaya açık bir 
konudur. Sorgulayan değil, tekrarlayan 
bir zihniyetin gelecekte küresel rekaetin 
gerisinde kalacağı aşikardır. Ezberci-
likle, gelişme ve ilerleme olamayaca-
ğını tüm uzmanlar ifade 
etmektedir.Gedikoğlu’na  göre  (2005)  
Türkiye’de  hiçbir  zaman  partiler  üstü  
bir  eğitim  politikası oluşturulamamış;   
stratejik    bir    öneme   sahip   olduğu   
halde   eğitim   hiçbir    zaman   devlet   
bütçesinden  hak  ettiği  payı  alama-
mış,  çoğu  zaman  olanaksızlıklar  içe-
risinde  mücadelesini  sürdürmüş; 
yüksek nüfus artşı hızlı ve kırsal kesim-
den kentlere göç eğitim sistemini ciddi 
bir biçimde  zorlamıştır.  Ayrıca,  eği-
tim  sistemine  ezbercilik  egemendir  
ve  öğretmen  yetiştirmede  çok  ciddi  
sorunlar  yaşanmış,  öğretmenlerimize  
gerekli  olan  yaşam  standardı  ve  
mesleki  gelişme olanakları sağlanama-
mıştır. 
Kadınlara;  eğitimde,  hukukta, siya-
sette  ve  toplumsal  alanda  eşitlik  ta-
nıyan, Türk Milleti’ni dünya milletleri 
arasında yükseklere taşımayı amaçla-
yan Atatürkçü dünya görüşünden uzak-
laşılması da rekabette geri kalmamıza 
sebep olmuştur. 
 

SIFIR ÇEKMEK 
 
Atatürk, ülkemiz için batının bilim ve 
teknolojisini örnek alarak çağdaşlaşma-
nın yolunu açmış ve bir dizi inkılabı 
hayata geçirmiştir. Sonrasında her ikti-
dar döneminde yapılan değişikliklerle 
bir türlü rayına oturtulamayan eğitim 
sistemimiz, yap boz tahtasına dönmüş 
ve sonuçta yüzbinlerce çocuğumuzun 
sınavlarda SIFIR ÇEKMESİNE, ulus-
lararası değerlendirmelerde alt sıralara 
düşmemize sebep olmuştur. Vikipe-
dia’daki tanıma göre; Eğitim, bireyin 
doğumundan ölümüne süregelen bir ol-
gudur. Politik, sosyal, kültürel ve birey-
sel boyutları aynı anda içinde 
bulundurmaktadır. Bireylerin toplumun 
standartlarını, inançlarını ve yaşama 
yollarını kazanmasında etkili olan tüm 
sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı top-
lum içinde değeri olan, yetenek, tutum 
ve diğer davranış biçimlerini geliştir-
diği süreçlerin tümüdür. Seçilmiş ve 
kontrollü bir çevrenin (özellikle oku-
lun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve 
optimum bireysel gelişmeyi sağlayan 
sosyal bir süreçtir. Boğaziçi Üniversite-
si’nde bazı yıkıcı ve bölücü eylemlerin 
geçmişte zemin bulduğu, basına yansı-
yan haberlerde görülmektedir. Eğer 
sorun o ise, yasal çözümleri vardır. 
Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı 
yoldan ayrılmadan, küresel rekabete 
uygun standartları sağlayacak, Türk 
Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine 
sıtkı sadakatle hizmet edecek, yüksek 
nitelikli bireyleri yetiştirmek amaçlan-
malıdır. Geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızı ve gençlerimizi, her türlü 
yıkıcı, bölücü, aşırı uçların maşası ol-
maktan uzak tutmak, akademik çalış-
malarda, bilimde, kültürde, sanatta, 
sporda, tarım, hayvancılık, sanayi, tica-
ret gibi ekonominin tüm alanlarında ge-
leceğimizi inşa edecek aydınlık  ve 
çağdaş nesiller olarak yetiştirmek temel 
hedefimiz olmalıdır. Biat ve itaatten zi-
yade liyakat ve ehliyet sahibi kadrolarla 
yol almalıyız. Türk yüzyılı olacağını 
düşündüğümüz 21. yüzyılı ıskalama 
lüksümüz yoktur.

Süheyl ÇOBANOĞLU

EĞİTİM
suheylc@yahoo.com

Sevgili okurlar,  
 
Herkese mutlu, en önemlisi sağlıklı yeni bir 
yıl dilerim.  
 
Umarım ki 2021 hepimiz için sağlıklı, mutlu 
ve umut dolu bir yıl olur.  
 
Aşının bulunması ve uygulanmaya başlaması 
dolayısıyla dünyaca yeni yıla umutla girdik.  
 
Bu umut hepimiz için ışık oldu.  
 
Zira pandemiyle mücadele kapsamında alı-
nan önlemler gereğince Noel ve yılbaşı tatil-
lerini evlerimizde geçirmek zorunda kaldık.  
 
Herkes gibi ben de ailemle, evimdeydim.  
 
Ailemle keyifli anlar yaşadık.  
 
Birlikte yemek yaptık, aynı masanın etra-
fında yemeklerimizi yiyip uzun uzun sohbet 
ettik. 
 
Akşamları film izledik, kimi zaman oyunlar 
oynadık.  
 
Birlikte geçirdiğimiz bu keyifli zamanların 
yanı sıra kendi köşelerimize çekildiğimiz za-
manlarımız da oldu.  
 
Bu anlardan birinde sanal ortamda gezinirken 
Türk müziği dinleyeyim dedim, bir şarkıya 
tıkladım, aşina olduğum bir melodi kulağıma 
çalındı.  
 
Zülfü Livaneli’nin Leylim Ley Türküsü’nü 
dinlerken birden Ege’nin öteki yakasından, 
memleketimizden Maria Farandouri’nin se-
siyle şarkıyı Yunanca dinlemeye başladım.  
 
Sabahattin Ali’nin Ses öyküsünden hayat 
bulan Leylim Ley Türküsü Yunanca ve 
Türkçe kulağa o kadar güzel tınladı ki, büyü-
leyiciydi. 
 
Türkçe ve Yunanca seslendirilmiş diğer şar-
kıları da dinledim.  
 
Sonraki sabah yılbaşı akşamı yemeği için ta-
riflere bakarken de aynı şeyi yaşadık. Türk ve 
Yunan mutfaklarında o kadar çok aynı tarif 
vardı ki!   
 
Müziğimiz, yemeğimiz aynı! 
 
Yüz yıllardır birlikte yaşıyoruz!  
 
Tüm bunları düşünürken öyle dalmışım ki 
eşimin bana seslendiğini duymamışım.  
 
Eşimin “Çok derinlere daldın galiba!” sö-
züyle irkildim.  
 
Şaşkınlıkla eşime şöyle dedim: “Ülkemiz ve 
anavatanımızın insanlarının yemekleri aynı, 
müzikleri aynı! Hatta halk oyunları bile birbi-
rinin neredeyse aynısı! Aynı coğrafyayı pay-
laşmanın ötesinde bizler Batı Trakya, Rodos 
ve İstanköy’deki Türkler olarak bu ülkenin 
vatandaşlarıyız! Yüz yıllardır Maria ile Kosta 
ile aynı topraklarda yan yana yaşıyoruz. Ül-
kemizi seviyoruz, ülkemiz için savaştık, can 
verdik. Ne oldu da biz bu topraklarda düş-
man olarak görülür olduk? Evet, siyaset diye-
bilirsiniz. Ama bunun da ötesinde ne zaman 
bizler bu toplumda öteki olduk? Neden ülke-
mizin birliğine, bütünlüğüne tehdit olarak al-
gılandık? Oysa ülkemize hiçbir zaman ihanet 
etmedik, bir dakika bile ülkemizin kötülüğü 
için çalışmadık.”  
 
Evet, tam böyle dedim. 
 
Anlayamıyorum!  
 
Birini ötekileştirmenin, yok saymanın ne ge-
tirisi var?  
 
Bu topraklardaki Türkleriz! Tarihin getirdiği 
koşullar sonucunda yüzyıllardır yaşadığımız 
topraklarda azınlık olduk!  
 
Türk Azınlık olarak yaşarken gün geldi, ül-
kede Türk yok dediler.  
 
Derneklerimizin ismindeki “Türk” kelimesini 
kaldırdılar, derneklerimizi kapattılar.  
 
Şimdi de medreselerimizde “Azınlık” keli-
mesini kaldırıp yerine “Müslüman” koydular.  
 
Amaç ne? 
 
Kimliğimizi, Türklüğümüzü mü elimizden 
almak istiyorlar? 
 
Oysa Türk’üyle Yunan’ıyla ve diğer tüm 
milletlerle birlikte bir arada yaşamak değil mi 
bizi, bu dünyayı güzelleştiren? 
 
Çeşitlilik değil midir bizi zengin kılan? 
 
Olağanüstü bir yıla veda edip 2021’in ilk 
günlerini yaşadığımız şu günlerde yeni yılda 
aklın, mantığın, sağ duyunun egemen olma-
sını diliyor, ülkemizin bizi biz olarak gör-
düğü, kabul ettiği, kucakladığı günlerin yakın 
olmasını umut ediyorum!

Halit HABİPOĞLU

ANLAYAMIYORUM!

Milli 
Marşı-
mızın 

Şairi Mehmet 
Akif Ersoy’un 
hayatına dair 
kısa bir payla-
şımdan sonra 
asıl olarak, 
böyle müthiş 

bir değerin hazin sonuna asıl vur-
guyu yapmak istiyorum. Akif, Ça-
nakkale Zaferi’nin haberini Arap 
topraklarında aldığında öylesine 
bir heyecan duydu ki, hemen ka-
lemine sarıldı; “Çanakkale Des-
tanı“nı yazdı. 
 
1920’de Burdur vekili olarak mec-
lise girdi. 
 
12 Mart 1921 günü yazdığı okur-
ken yüreğimizi millet olarak titre-
ten şiir İstiklal Marşı mız oldu. 
TBMM tarafından “Milli Marş” 
olarak kabul edildi. 
 
Ne hazindir ki, Akif’in cenaze na-
mazı için herhangi bir resmi bir 
tören hazırlanmamıştı. Cenazeye 
resmi kişilerden ve kuruluşlardan 
katılan hiç kimse olmadı.  Mehmet 
Akif’in Cenaze namazına bir 
hukuk fakültesi öğrencisi iken ka-
tılan Prof. Dr. Sulhi Dönmezer  5 
Ocak 1987 de Tercüman gazete-
sinde  “ Akif’in Cenaze Töreni” 
başlıklı yazısında o günü şöyle an-
latacaktı: 
 
‘…O zamanların ülkemizde 
egemen tek partinin oto-
riter düzeni içinde 
kimse idare ile çeliş-
kiye düşmek iste-
mediği için 
basında Mehmet 
Akif’in yurda dö-
nüşü ve hastalığı-
nın seyri 
hakkında pek 
fazla haber yayın-
lanmazdı…. 
 
ÇIPLAK TABUT 

 
Bizler alana geldiğimizde, 
namaz saatinin yaklaşmış bulun-
masına rağmen bir tabuta rastla-
madık, hep birlikte bekliyoruz. 
Birden lokantanın ön kısmını bir 
cenaze otomobilinin geldiğini gör-
dük, iki kişi üzerine örtü dahi 
konmamış bir tabutu indirdiler. 
Yoksul bir fakirin cenazesinin ge-
tirildiğini düşünerek bir kısım ar-
kadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. 
Fakat tabutun Mehmet Akif'e ait 
bulunduğu anlaşılınca bir anda 
yüzlerce genç ağlamaya başladı. 
…Gençler hemen Emin Efendi Lo-
kantası’nın bayrağını alarak tabu-
tun üstüne örttüler. Sonra 
merhumun bir kısım arkadaşları 
gelmeye başladı ama ne vali, ne 

belediye reisi ve ne de tek partinin 
zimamdarlarından hiç kimse orta-
larda yoktu.” 
 
Cenaze törenine katılan Midhat 
Cemal Kuntay ise Beyazıd Mey-
danı’ndaki dakikaları şöyle anlatı-
yor: 
 
‘Cenaze Beyazıd’dan kalkacak. 
Oraya gittim. Kimseler yok; bir ce-
nazenin geleceği belli değil.  Çok 
sonra birkaç kişi göründü biraz 
sonra çıplak bir tabut geldi. Bir fı-
kara cenazesi olmalı dedim. O 

anda Emin Efendi Lokanta-
sı’nın sahibi Mahir Usta, 

elinde bir bayrakla ce-
nazeye koştu. Sebe-

bini anlamadım. 
Yine o anda yüz-
lerce genç peyda 
oldu. Üniversite-
nin büyük sanca-
ğına çıplak 
tabutu sardılar. 
Ellerimi yüzüme 

kapadım. Cena-
zeyi tanımıştım.’ 

 
O tarihlerde Milli Türk 

Talebe Birliğinde görevli 
bulunan Prof. Dr. Abdülka-

dir Karahan da cenazeye katılmış 
ve bir konuşma yapmıştı. ‘Akif’in 
Ebediyete Uğurlanışı ve Sonrası’ 
başlıklı bir yazıda hatıralarını an-
latan Karahan cenaze töreni son-
rasında başına gelenleri şöyle 
anlatıyordu: 
 
‘Burada bir olaya daha değinmek 
isterim. Benim o eşi az bulunur 
Milli Marşımızın eli öpülecek şai-
rimizin kabir başındaki hitabemi, 
takdir yerine adeta tekdirle karşı-
lanmak istenmesini ben bugün 
bile bir muamma gibi çözemedi-
ğimi de işaret etmek isterim. 
Çünkü 3 gün sonra beni Yüksek 
Öğretmen Okulu’ndan Emniyet 

Müdürlüğü’ne istediler. Bir şube 
müdürü beni sorguya çekti. “ Ne 
sıfatla resmi makamların törene 
gerek görmediği bir şairin kabri 
başında konuşma yaptığımı sor-
muştu. Cevabım yaklaşık olarak 
şöyleydi: Ben herhangi bir şairin 
değil, Türk Bayrağı göndere çeki-
lirken, yazdığı İstiklal Marşı ile 
göklere seslenen bir zatın kabri 
başında milletimizin duygusunu, 
saygısını dile getirdim. Beni bu-
raya çağırmakla hata işlemiş bulu-
nuyorsunuz.” 
 
Dönemin yöneticileri her ne kadar 
Mehmet Akif'e bir cenaze töreni 
hazırlamamış olsalar da sevenleri 
ve binlerce üniversite öğrencisi 
onu son yolculuğunda el üstünde 
Edirnekapı mezarlığına kadar ta-
şıdı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Er-
soy’un  
 
ESERLERİ: 
 
-Safahat 
 
-Süleymaniye Kürsüsünde 
 
-Hakkın Sesleri 
 
-Fatih Kürsüsünde 
 
-Hatıralar 
 
-Asım 
 
-Gölgeler 
 
“Allah bu Millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın”.. Koca yü-
rekli, tevazu abidesi İstiklal Şairi-
miz..Allah Rahmet Eylesin.. 
Mekanın Cennet Olsun.. 
 
Kaynaklar : M.Ertuğrul Düzdağ, 
Mehmet Akif Ersoy, Kültür Ba-
kanlığı Kültür Eserleri,  Mithad 
Cemal Kuntay,”Mehmed Akif,Ha-
yatı-Seciyes-Sanatı-Eserleri

ÖÖ 84 yıl önce 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğ-
lu’ndaki Mısır Apartmanı’nda kaldığı dairede 
hayatını kaybetti... Yerli, Milli bir şairimiz…

Milli Şair’in 
hayata vedası

Ergun DUR
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EĞRİDERE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kartal Belediyesi, kardeş beledi-
yelerden Bulgaristan Eğridere 
Belediyesi ile Hak ve 

Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) ziya-
ret gerçekleştirdi. 
İki belediye arasındaki kardeşlik bağ-
larının güçlenmesi ve karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunulması amacıyla 
gerçekleştirilen ziyarete; Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i 
temsilen Belediye Meclis Üyesi Olcay 
Özgön katıldı. 
Meclis Üyesi Olcay Özcan, Ardino 
(Eğridere) Belediye Başkanı İzzet 
Şaban'ı makamında ziyaret ederek, 
Başkan Gökhan Yüksel'in her iki 
belediye arasında ilişkileri geliştir-
mek amacıyla ilerleyen günlerde 
Eğridere'yi ziyaret etmek istediği ve 
her iki kardeş belediye arasındaki 
ilişkileri üst seviyede tutacakları 
mesajını iletti ve Kartal Belediyesi’nin 

hediyelerini taktim etti. 
 

HÖH’E ZİYARET 
 
Belediye ziyaretinin ardından Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanlığı görevine seçilen Resmi 
Murad'a da bir ziyaret gerçekleştiren 
Meclis Üyesi Özgön, Murad'a yeni 
görevinde başarı dileklerini ve Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 
selamlarını iletti. 

www.haberler.com’a göre; daha 
sonra HÖH Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve aynı 
zamanda Bulgaristan Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı Ahmet 
Amedov ve HÖH 10. Ulusal 
Kongresi’nde yeniden Genel 
Başkanlığa seçilen Mustafa 
Karadayı’yı da ziyaret eden Olcay 
Özgön, Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel'in başarı ve hayırlı 
olsun dileklerini kendilerine iletti. 

KARTAL BELEDİYESİ KARDEŞ  
BELEDİYELERİNİ UNUTMADI
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediye Meclisi’nin 
ocak ayı ikinci olağan top-
lantısı Kültürpark Fuar 

Evlendirme Salonunda gerçek-
leştirildi. Meclis gündemine, 14 
mahalleyi ve yaklaşık 200 hek-
tarlık bir alanı kapsayan 
Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı revizyonu 
önerisi damga vurdu. Konak 
Belediye Meclisi, oybirliği ile 
kabul ettiği ve parselasyon aşa-
masına gelen Gültepe İmar 
Planlarının ardından şimdi de 

Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, 
Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, 
Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 
1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan 
Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe 
mahallelerini kapsayan 
Beştepeler İmar Planı için görüş-
melere başladı. Belediyenin ocak 
ayı ikinci olağan meclisine sunu-
lan Beştepeler Bölgesi 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı 
revizyonu önerisi görüşülmek 
üzere İmar ve Kentsel Dönüşüm 
Komisyonlarına gönderildi. 
Konak Belediye Meclisinde bir 
önceki oturumda yeniden görü-
şülmesi kararlaştırılan akaryakıt 
istasyonu konusu da gündeme 

geldi. Belediyeye önemli gelir 
getirecek, Yenişehir’de daha 
önce kapatılan akaryakıt istasyo-
nunun açılmasına olanak sağla-
yacak imar planı değişikliği oy 
birliğiyle kabul edildi. Daha 
önce kiracı tarafından işletilen 
akaryakıt istasyonu, kira dönemi 
içerisinde kira bedelinin iki kez 
süresinde yatırılmamasından 
kaynaklanan ihtarlar sebebiyle 
açılan dava sonucu tahliye edil-
mişti. Oybirliği ile alınan meclis 
kararı ile akaryakıt ve servis 
istasyonunun yeniden açılması-
na, parselin kalan kısmının ise 
belediye hizmet alanı olarak kul-
lanılmasına karar verildi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923’te yapılan nüfus mübadelesi anlaşmasının sosyal alan-
daki yansımaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca’da dikilen anıtla sembolleşti

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Belaruslu sanatçı Sergei 
Oganov’un dönemin trajedile-
rini, üzerinde iki ayrı kültü-

rün motifleri bulunan ve zincirle 
birbirine bağlı iki kapıyla ölümsüz-
leştirdiği eser Buca Kasaplar 
Meydanı’nda yerini aldı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türkiye-Yunanistan Nüfus 

Mübadelesi sürecinde yaşananları 
bir anıtla ölümsüzleştirmek için 
başlattığı çalışma tamamlandı. 
Belaruslu sanatçı Sergei Oganov 
tarafından yapılan zincirle bir biri-
ne bağlı iki kapı, Buca Kasaplar 

Meydanı’ndaki Mübadele ve Anı 
Evi’nin önündeki alana yerleştirildi. 
Bir tarihi ölümsüzleştiren ve iki 
halk arasındaki dostluk bağlarını 
güçlendiren anıtın açılışı gelecek 
günlerde yapılacak.  
 

‘ACININ SEMBOLÜ’ 
 
“The Doors of The Native Home” 
adlı yapıt, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 8'incisi düzen-
lenen Uluslararası İzmir Heykel 
Çalıştayı’nın Ocak ayındaki birinci 
bölümünde “Mübadele” temasıyla 
47 eser içinden seçilmişti. Yapımı 
Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 
tamamlanan heykel, bronz malze-
meden oluşuyor. Heykeli tamamla-
yan sanatçı Sergei Oganov eserini, 
“Politik ve tarihi olaylar farklı olsa 
da bu her şeyden önce insanlar için 
bir trajediydi. Benim için bütün 
erkekleri, kadınları, çocukları ve 
yaşlıları birleştirecek bir sembol 
bulmak çok önemliydi. İnsanlar 
evlerini terk etmeye zorlandı. Ve 
kapıları kapanmış boş bir ev hala 
trajedinin ve acının sembolü. Ama 
farklı kültürlerin nesilleri ar asında-
ki bağlantı bugün bile etkisini sür-
dürüyor” sözleriyle yorumlamıştı.

Dr. Hakan Tartan

BİR İNSANLIK  
ABİDESİ:  

KEMAL BAYSAK

Her ölüm erken ölümdür.Acı, 
hüzün, gözyaşı doludur. Anılar 
yüklüdür. 

Ama..Güzel İzmir’in sembolü olmak 
ayrı bir şey.. 
Kaç kişi var ki, sağdan say, soldan 
say iki elin parmakları. 
Türkiye’nin öncü sanayicisi. 
Karşıyaka’nın efsane Belediye 
Başkanı. Tıpkı dinimizin öngördüğü 
gibi ‘sağ elin verdiği yardımları sol 
elin bilmediği’ bir gönül dostu. 
Atatürk ve Karşıyaka 
sevdalısı.Bosnalıların yüreği sevgi 
dolu ‘Oscar Schindler’i.’. Acımasız 
kurşunlara, zalimliğe neredeyse tek 
başına karşı duran bir ‘cesur yürek’. 
Yardımsever, hayırsever, insansever 
bir ‘can ağabey’. Kemal Baysak. 
Hizmetleri, dostluğu, yardımları, maz-
luma sahip çıkan kişiliği ve zerafeti 
ile ‘unutulmazların unutulmazı’. 
Yeri doldurulamayacak, sevgisi asla 
bulunamayacak bir devlet adamı.. 
Baba tarafından akrabayız, o yüzden 
yaşamım boyunca sevgi elini hep üze-
rimde hissettim, hep varlığı ile güç ve 
huzur buldum. 
20 Ağustos’ta(2020) işyerinde ziyaret 
ettik Fırat’la.(Tartan). Ne çok sevgi 
birikmiş konuşacak, ne çok hasret 
yüklenmiş anılarla yoğrulacak. Ve ne 
güzel insanlar varmış kubbede hoş 
sada bırakıp bizim bir saatlik sohbeti-
mizde devleştikçe devleşecek. 
Aileler, kayıplar, güzel günler özlemi, 
siyasette yenileşme. Ne dolu dolu soh-
bet olmuştu. Genç bir avukat olarak 
zorlu bir mücadeleye giren Fırat’a 
öğütleri herkesin örnek alması gere-
ken türdendi: 
‘Ne güzel bir mesleğin var. Hukuk 
herkese lazım. Hak, hukuk, adalet 
olmazsa toplum ve devlet olmaz. 
Millet yaralanır. Onun için birey ola-
rak bu yoldaki emeklerini küçümse-
me. Adalet birer birer büyür, toplu-
mun huzuru olur. Atatürk’ü rehber bil 
kendine.’. 
Yorgundu, belinden rahatsızdı. 
Kapıda karşıladı bizi, yine kapıda 
uğurladı, ‘inmeyin’ diye yalvarmamı-
za rağmen. Bu nezaket ve zerafet; 
Bülent Ecevit’te, Süleyman 
Demirel’de, İsmail Cem’de, Erdal 
İnönü’de, Necmettin Erbakan’da gör-
düğümüz türdendi, tanıdıktı. 
31 Aralık günü aradım, yeni yılı kut-
lamak için. Döndü Hanım, ‘Biraz 
rahatsız, ileteceğim, çok sevinecek’ 
dedi, hüzünlendim, dua ettim. 
Ne çok anılarımız var, ne çok hizmeti. 
Onurla taşıdığı Bosna Hersek hamiliği 
ne olacak? 
Kim doldurabilecek? 
Bir anı; İzmir Milletvekiliyim, 
TBMM İdare Amiri’yim. Her zaman 
ki nezaketi ile ‘hayırlı olsun’a geldi 
Meclis’e. Bosna dramı sonrası. Acılar 
hala taze. Ben de Kemal Ağabeyin 
önderliği ile seferber oldum Bosna 
Hersek’in yaralarının sarılması için. 
Üniversiteye yardım, bilgisayarlar, 
spor malzemeleri. Bosna’nın  garip, 
acılı insanlarına ulaşan her yardım 
yaşam sevinciydi.. Bizi o törende de 
yalnız bırakmadı. Bir ara gözlerimiz 
kenetlendi, gözyaşlarımız hızlandı. 
Hem sevinç, hem hüzün saklıydı o 
gözyaşlarında. 
Mostar köprüsü onarıldı, önemliydi, o 
talebi kovalayan yine Kemal 
Ağabey’di. Ecevit’in duyarlılığı çok 
etkilemişti Onu. 
Sonra benim Konak Belediye 
Başkanlığı dönemim. 
Kadın futbol takımımız Şampiyonlar 
Ligi’ne kaldı. 
Çeyrek final maçı Saraybosna’daydı. 
Yine bizi yalnız bırakmadı Kemal 
Ağabey. Hatta maç günü Bosna 
Hersek Cumhurbaşkanı Bakir 
İzzetbegoviç’ i de ziyaret ettik birlik-
te. Balkan coğrafyasının gönüllü, 
mütevazı Dışişleri Bakanı idi adeta. 
Savaş döneminde sırtında taşıdığı yar-
dımları mı anlatsam, Karşıyaka’da, 
Egekent’te garip, yalnız, öksüz 
Bosnalılar için tuttuğu, dayayıp döşe-
diği, sevgiyle beslediği evleri mi? 
Fakire, fukaraya katkılarını mı? 
Kötü, acı günlerdeki dostluğunu, 
büyüklüğünü.. 
Anılar, anılar.. 
Sevgi,saygı, yücelik, insanlık.. 
Onlar arasında bir anıt gibi yükselen 
zerafet; Kemal Baysak.. 
Yokluğu büyük boşluk.  
Kolay doldurulamayacak.

Mübadelenin anısı  
Buca’da yaşayacak

KONAK 
MECLİSİ’NİN 
GÜNDEMİ 
BEŞTEPELER

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı
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Prof. Dr. Ata ATUN

TÜRKİYE’NİN  
DOĞU AKDENİZ  

POLİTİKASI VE KKTC 

Doğu Akdeniz, günümüzde, kıyıları 
ve deniz yatağındaki hidrokarbon 
yatakları nedeni ile çok önemli bir 

bölge haline geldi. Doğu Akdeniz bölgesi 
ile ilgilenen devletler sadece kıyıdaş ülke-
ler ile sınırlı değil zira enerjiye muhtaç İn-
giltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi AB 
ülkeleri ve kendi petrolü ile doğalgazını 
üreten Rusya, ABD, Suudi Arabistan, 
BAE ve İran da bölgeye yoğun ilgi göster-
mekte.  
Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olmayan ülkele-
rin bölgeye ilgisi ve Yunanistan’ın boyun-
dan büyük talepleri, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz politikasının temel taşlarını oluş-
turuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, kendileri Türkiye ile tek başla-
rına mücadele edemeyeceklerinin farkında 
olduklarından yanlarına İsrail, Fransa ve 
Mısır gibi destekçileri alarak bölgeden pay 
kopartmanın peşine düştüler. Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz politikasının önemli temel 
taşlarından biri son altmış yıldır sürmekte 
olan Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’ın bo-
yundan büyük talepleri nedeni ile “Bölge-
sel Güvenlik” durumu. 
 

2021’DE NE OLACAK? 
 
Bana göre; güvenlik gibi önemli bir gerek-
çeyle bölgeyi kontrol altında tutması 
elzem olan Türkiye, 2021 yılında Türkiye; 
Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) ile imzalanan deniz yetki alanla-
rını sınırlandırma anlaşmaları içeriğince 
bölgede kendi kıta sahanlığı ve münhasır 
ekonomik bölgesinin sınırlarını belirlemiş 
olduğundan, başka ülkelerin kendi bölgesi 
içinde faaliyet göstermesini engellemeye 
ve kendi yetki alanlarının sınırlarını ga-
ranti altına almaya çalışacak. Kendi kıta 
sahanlığı içerisinde gördüğü bölgelerde 
sismik araştırma ve sondaj gemileriyle 
petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine 
devam edecek. Geçmiş yıllarda yaşanan 
ambargolar, kısıtlamalar ve engellemelerin 
sonucu olarak, sismik araştırma ve sondaj 
gemilerine sahip olması Türkiye’nin böl-
gedeki gücünü ve varlığını pekiştirecek. 
Özetle; Üçüncü Deniz Hukuku’na göre 
adaların deniz yetki alanlarının sınırlı ola-
cağına dair çok sayıdaki uluslararası yargı 
kararının bulunması ve yürürlükte olması, 
Türkiye’nin elini güçlendirmiş durumda. 
O yüzden de Türkiye bu kararları ve uygu-
lama örneklerini kendi lehine kullanma 
yoluna gidecek zira Doğu Akdeniz’in do-
ğusunda yaşanmakta olan İsrail ile Filistin 
arasındaki yetmiş yıllık sorun, Suriye ve 
Lübnan’daki iç çatışmalar ve batısındaki 
Libya’daki Türk varlığı, Türkiye’yi böl-
gede güçlü olmaya zorlamakta. Bu ne-
denle Türkiye 2021 yılı içinde savunma 
sanayini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 
daha da güçlendirerek, bölgedeki varlığını 
ve gücünü tartışmasız hale getirme politi-
kasını uygulamaya koyacak.Türkiye’nin 
bölgede askeri gücünü arttırması, savunma 
sanayisini geliştirmesi ve Doğu Akdeniz 
politikasında taviz vermeyeceğini kesin-
leştirmesi nedeni ile 2021 yılında Doğu 
Akdeniz, günümüzden daha etkin bir şe-
kilde Türkiye’nin hakimiyeti altına gire-
cek. Ve Kıbrıs Türklerinin elinin 
güçlenmesini sağlayacak bu durum, 
KKTC’nin statüsünü yükseltecek, tanın-
manın kapılarını aralayacak.

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan Günlüğü gazetemizin An-
kara temsilciğine meslekte usta 
isimlerden Adnan Fişenk geti-

rildi. TBMM’de önemli hizmetler 
veren Fişenk, basın sektöründe etkili 
yerlerde yer aldı. Adnan Fişenk, köşe 
yazıları ve TBMM kulis haberleri ile 
Balkan Günlüğü gazetesinin Baş-
kent’te gözü kulağı olacak. 
Adnan Fişenk’e yeni görevinde başarı-
lar diliyoruz.)

TEKİRDAĞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ticaret ve yatırım 
ilişkilerinin gelişimine des-

tek olmak amacıyla Bulgar-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) ile Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) arasında 
imzalanan anlaşma ile kurulan 
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sa-
nayi Odası Forumu'nun "1. Türk 
Tarafı Toplantısı" gerçekleştirildi. 
Tekirdağ TSO'dan yapılan açıkla-
maya göre, TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye-Bulgaristan Ti-
caret ve Sanayi Odası Forumu Eş 
Başkanı Cengiz Günay başkanlı-
ğında düzenlenen toplantı, Tür-
kiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve 
forum üyelerinin katılımıyla 
video konferans yöntemiyle dü-
zenlendi. Toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de salgın nede-
niyle zor bir süreç yaşandığını bil-
diren Günay, "Bu süreç iş 
hacmimizi ve iş yapma biçimimizi 
doğrudan etkiler hale geldi. 
Bunun olumsuz yansımalarını 
maalesef birçok alanda görüyoruz 
ve yaşıyoruz. Biz yine de işleri-

mizi devam ettirmeye, Türkiye-
Bulgaristan ikili ilişkilerine katkı 
sağlamaya devam etmek istiyo-
ruz." ifadelerini kullandı. Günay, 
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle 
yaptığı ticaretin karayolu ile taşı-
nan kısmının büyük bir bölümü-
nün Bulgaristan üzerinden 
gerçekleştirildiğini belirterek, şun-
ları kaydetti: 
"Bulgaristan, Türkiye'den AB'ye 
en önemli giriş kapısıdır. İki ülke 
arasındaki dış ticaret rakamlarına 
baktığımızda çok güzel bir denge 
olduğunu görüyoruz. 2019'da 

yaklaşık 4,3 milyar Euro ticaret 
hacmimiz var. Ekonomik dengeyi 
koruyarak, ikili ticaretimizi daha 
yukarıya taşımak için işbirliği 
içinde çalışmalarımızı sürdürme-
miz gerektiğine inanıyorum. Kar-
şılıklı yatırımları da ticareti de 
artırmalıyız. Bulgaristan'da son 
derece başarılı yatırımcılarımız 
var. İkili oda olarak hem Bulgaris-
tan'daki yatırımlarımızı arttırmak 
hem Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
yatırımcı getirmek hem de karşı-
lıklı ticaretimizi arttırmak için bir-
likte çalışacağız." (AA)
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan imzasıyla ya-
yımlanan karara göre, Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Başkanlığı’na, Serkan Ka-
yalar atandı. 
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluş-
larla ilgili atama ve görevden 
alma kararları, Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan ka-
rarlara göre, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile 
ve Toplum Hizmetleri Genel Mü-
dürü Ali Çevik görevinden alındı. 
Aynı Bakanlıkta açık bulunan 
Uluslararası İşgücü Genel Müdür 
Yardımcılığına Mahir Gümüş, Ça-
lışma Genel Müdür Yardımcılı-

ğına Hüseyin Seyrekoğlu, İş Baş-
müfettişliğine ise Hayati Mehmet 
İnam ve Savaş Van atandı. 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Ali Özkan 
görevinden alınırken, kurumda 
açık bulunan genel müdür yar-
dımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve 
Samet Güneş getirildi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mes-
leki Hizmetler Genel Müdürü 
Yasin Kalem görevinden alınırken 
yerine Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Oral atandı. 
Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Engin Emen getirildi 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığına Serkan Kaya-
lar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 
açık bulunan Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcılığına 
Mehmet Aslan, Rize İl Milli Eği-
tim Müdürlüğüne Engin Emen 

getirildi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğında açık bulunan Döner Ser-
maye İşletme Dairesi 
Başkanlığına Hasan Özkan, Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkanlı-
ğına Eyüp Selman Korten atandı. 
TCDD Taşımacılık’ta görev deği-
şimi Görevden alınan TCDD Taşı-
macılık AŞ Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamu-
ran Yazıcı’nın yerine Hasan 
Pezük getirilirken, Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğünde açık 
bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne 
Necmettin Acar atandı. 
Prof. Dr. Murat Tuncer, Yüksek-
öğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 
yeniden seçilirken, Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
İbrahim Şenel de YÖK üyesi ola-
rak görevlendirildi. (AA)

Cengiz TUFAN

YATIRIMIN  
CAZİBE YERİ  
“SIRBİSTAN”

Türkiye’de bir kişiye “Sırbistan’dayım” dedi-
ğiniz de duyacağınız ilk cümle “Türklere 
bakış açışları nasıl “ diye karşılaşırsınız. Ge-

nelde önyargılı bir cümle olduğu için bana sorulan 
bu soruya “siz nasıl bakıyorsanız onlarda öyle” de-
diğimde kararını vermişçesine başka soruyla karşı-
laşmıyorsunuz. Bu anlayışın oluşmasında elbette 
tarihi gerçekliklerin payı vardır. Ama günümüzde 
bu yargıyı perçinleyen genel kanı Bosna-Sırp sava-
şıdır.  Bu savaşın sonrasında iki ülkenin birbirine 
çok yakın gümrüksüz ticari uygulamalarına bakınca 
bizim biraz abartılı davrandığımızı söylemek hiç de 
zor olmasa gerek. Bu görüşü belki ayrı bir yazıda ve 
başlı başına kaleme almak mümkün ama bu para-
grafın hedefi Sırbistan’da yatırım olanaklarının irde-
lenmesi olduğu için detaylandırmayacağız. 
Neden Sırbistan’da yatırım yapılabilir. 
Sırbistan’da yatırım yapmak için çok nedeniz olabi-
lir. Bir kere çok kolaydır. Bir şirket kurmak istediği-
nizde önceden ayarlayacağınız bir tercüman veya 
profesyonel bir yardımla aynı gün içerisinde şirketi-
nizi kurabilirsiniz. APR denilen bir sistem üzerin-
den şirket bilgilerinin girilmesi aynı gün içerisinde 
tamamlanabilmektedir. Bunun tescil edilme süreci 
ise yaklaşık olarak bir haftadır. Bu durum birçok ül-
keye göre işlemlerin hızlı yapılması açısından çok 
kolaydır. Ve büyük sermaye gereksinimiz olmaya-
caktır. Sırp hükümeti şirket kurulum işlemlerini ya-
bancı sermayeyi çekmek için oldukça 
kolaylaştırmıştır. Yaklaşık bir 10 avro (1000 Sırp 
dinarı) ile limitet şirket kurmanız mümkündür. Oysa 
Almanya’da Limit şirket kurabilmeniz için serma-
yenizin en az 25.000 Euro, ticaret sicile müracaatta 
bunun yarısının banka hesabında olması gerekiyor. 
Yine birçok Avrupa ülkesine göre şirket kurulum 
maliyetleri çok ucuzdur. Yaklaşık masrafınız 250 
evro yu geçmeyecektir. 
Herhangi bir Avrupa ülkesinde şirket kurmak için 
öncelikle vize almanız gerekmektedir. Bunun için 
yapılacak prosedürler ve uygulama süresinin uzun-
luğu ayrıca vize alım garantisinin olmaması işinizi 
zorlaştıracaktır. Fakat Sırbistan hükümetinin Türk-
lere vize uygulamadığı düşünüldüğünde Türki-
ye’den bindiğiniz uçakla 3 saat sonra şehir 
merkezinde olma ihtimaliniz yüksektir. Aynı gün 
yapacağınız işlemlerinizi bitirdiğinizde akşam uçağı 
ile tekrar Türkiye’ye dönebilirsiniz. Bu bizim yatı-
rımcılarımız açısından değerlendirilmesi gereken 
çok önemli bir kolaylıktır. 
Türkiye’de iş yapan firmaların Sırbistan’da şirket 
kurmaları halinde hiç zorlanmayacaklarını rahatlıkla 
ifade edebilirim. Vergi sistemi ve şirket sistemi 
Türk sistemine çok benzemektedir. Vergi sistemi 
çok basittir. Hatta şirket çeşitleri bile Türkiye’deki 
ile neredeyse aynı gibidir. Sadece oranlarda farklı-
lıklar olabilir. Gelir vergisi birçok Avrupa ülkesin-
den çok daha avantajlı durumdadır. 
Enflasyon çok düşük (%2) olduğu için kısa, orta ve 
uzun vadeli yatırım hedefleri doğruya çok tespit edi-
lebilir. Üreticiler için hammadde alımlarının kontrol 
altında tutulması fiyat politikalarının düzenlenmesi 
piyasa şartlarında rekabet edilebilir düzeyde hesap-
lamalar yapılması daha kolay olmaktadır. Ülke-
mizde son yıllarda yaşanan dış baskılar ve saldırılar 
nedeniyle bunun çok zor olduğunu tüm sanayicileri-
miz bilir ve yatırım yaparken oldukça zorlanırlar. 
Sırbistan’a ilk geldiğim de Evro 1,87 TL iken şim-
dilerde 9 TL düzeyinde seyrettiği düşünüldüğünde 
ne demek istediğimiz net olarak anlaşılacaktır. 
Sırbistan orta Avrupa’ya açılan bir kapı olduğu için 
çok sayıda Balkan ve Avrupa başkentine arabanızla 
maksimum 6 saat içerisinde ulaşabilirsiniz. Bu 
durum üretmiş veya satmış olduğunuz ürünler için 
yeni pazarlar bulmanızı kolaylaştıracaktır. 
Sırbistan’da büyük çaplı yatırım yapacak firmalara 
büyük avantajlar sunulabilmektedir. Her ne kadar 
uygulanan prosedürler çok fazla olsa da çalışan kişi 
başına sigorta indirimleri, arazi veya varsa bölgede 
hazır fabrika tahsislerinin tahsis edilmesi gibi avan-
tajları unutmamak gerek.  
Neden Sırbistan’da yatırım yapmak sorusuna çok 
sayıda nedenler bulunabilir. Öncelikle coğrafi ya-
kınlığımız ticari anlamda çok önemlidir.  Şu gerçeği 
unutmamak lazımdır ki, İstanbul’dan çıkan bir TIR 
iki gün içerisinde malınızı teslim edebilir. Getirdiği-
niz malın cinsine ve özelliğine göre belki 5-6 gün 
sürebilir ama bu sürenin ithalat veya ihracat reji-
minde uzun bir süre olmadığını rahatlıkla ifade ede-
biliriz. Yani Türkiye’den alacağını herhangi bir 
ürünü sipariş verdiğinizde aynı hafta içinde güm-
rükte görme şansınız çok yüksektir. Bu çok önemli 
bir avantaj olmasına rağmen ön yargılardan dolayı 
Türklerin buraya yatırımda geç kaldıklarını ifade 
edebiliriz. Hollandalılar Almanlar ve Avusturyalılar 
hatta Çinliler bu konuda bizden daha iyi bir durum-
dadırlar. Bizim insanlarımızın bunu çok daha fazla 
hak ettiği düşüncesindeyiz. Çinlilerin aktif durumda 
1800 ve üzeri iş yeri faal durumda çalışırken Türk-
lerin işyerleri bunun yanında çok düşüktür. 
Hiçbir ülkenin bütün yatırımcılara her türlü kolaylık 
sağladığını söylemek de mümkün değildir. Sırbis-
tan’da da hantal bir bürokratik yapıdan rahatlıkla 
söz edebiliriz. Bankacılık sistemlerinin yavaş yürü-
mesi eksi olarak değerlendirilebilir ama bu yavaşlı-
ğın getirdiği bir doğruluk sistemini de inkâr 
edemeyiz. Sırbistan’a gelen Türk yatırımcıların bu 
anlamda çok zorlandıklarını biliyoruz. Bizde 5 daki-
kada sonuçlandırılan bir bankacılık operasyonu Sır-
bistan’da 10 gün sürebilir. Bunda para akışını 
kontrol etme istediğinin önemli etkisi vardır.  
Sırbistan’da yatırım yapmak isteyen firmalarımız 
yatırım yapmadan önce ; 
- Yatırım yapacakları bölgeyi iyi tespit et-
meleri, 
- İstihdam konusunda yerel belediyeler ile 
işbirliği yollarını araştırmaları, 
- Yatırım yapacakları alanlarla ilgili ge-
rekli fizibilite çalışmalarını yapmaları, 
- Devlet teşvikleri ile ilgili bilgilere sahip 
olmaları, 
- Yeterli sermaye ve bilgi birikime sahip 
olmaları gerekmektedir.  
 
Sırbistan MÜSİAD olarak, Türkiye-Sırbistan ara-
sındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yerinde ya-
tırım olanaklarının hazırlanması için her zaman iş 
adamlarımızın yanında olacağımızı belirtmekte 
fayda var.

Türkiye-Bulgaristan  
ticareti geliştirilecek

TİKA  
Başkanlığı’na  
Kayalar  
atandı

Neval Konuk Balkan 
Günlüğü’nde yazıyor

Adnan Fişenk Ankara 
temsilcimiz oldu

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Araştırma – İnceleme, Ar-
keoloji ve Sanat Yayınla-
rında tanınmış 

akademisyenlerden Dr. Neval 
Konuk, bundan böyle her hafta 
Balkan Günlüğü gazetesinde kıy-
metli yazılarıyla yer alacak. Neval 
hocaya hayırlı olsun dili-
yoruz. 
Dr. Neval Konuk kimdir? 
İstanbul’da doğdu. An-
kara Gazi Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümünden 
mezun olmuştur. 
Marmara Üniversitesi Tür-
kiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü’nde Türk Sanatı 
alnında Yüksek Lisans 
yaptı. “Tanzimat Sonrası, Os-
manlı Rumeli Vilayetleri Hükü-
met Konaklarında İdeoloji ve 
Erk’in Mimari Temsili (1839-
1922)”, başlıklı teziyle Mimarlık 

Tarihi’nde doktorasını yapmıştır. 
Marmara Üniversitesi Mimarlık 
Tarihi öğretim üyesidir. 
Balkanlarda Osmanlı mimarisi ile 
ilgili yazılmış 12 kitabı ve 50’nin 
üzerinde uluslararası makalesi ve 
kitap bölümü vardır. T.C. Dışişleri 
Bakanlığı adına Yunanistan’daki 
Osmanlı Mimari Eserlerinin En-

vanterini Tespit Projesi’ni 
2006 yılından itibaren tek 
başına gerçekleştirmekte-
dir. Kosova Sultan Murad 
Hüdavendigar Türbesi, 
Prizren Osmanlı Mezarlığı 
vb. restorasyonlarda bilim 
kurulu üyeliği yapmıştır. 
Rumeli’de Osmanlı kül-
türü hakkında ulusal ve 
uluslararası basında ya-

yınlanmış çok sayıda köşe yazısı 
bulunmaktadır. 21 yıldır Balkan-
larda Osmanlı mimarisi ve kül-
türü hakkında araştırma ve 
çalışmalarını yürütmektedir.



FULYA OMAÇ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir’de Valilik’in izni ile 
2016’dan bu yana Alsancak 
Gündoğdu Meydanı’nda tek-

rar hayata geçirilen ‘Denize Haç 
Atma’ töreni bu yıl dünyayı kasıp 
kavuran pandemi nedeniyle yapı-
lamadı. Ancak Anadolu’nun ka-
dim halklarından olan Rumlar 6 
Ocak Çarşamba günü Alsancak’ta 
bulunan tarihi Agia (Aziz) Fotini 
Kilisesi’nde İzmir Metropoliti 
Bartholomeos yönetimindeki 
ayinde bir araya gelerek Teofania 
ya da diğer adıyla Ta Fota Yortu-
su’nu (Işıklar Bayramı) kutladılar. 
Pandemi önlemleri çerçevesinde 
gerçekleşen ayinde kutsal kitap 
İncil’den bölümler okundu. Yakla-
şık 50 İzmirli Rum’un katıldığı tö-
ren sağlık, huzur, bereket, barış ve 
iyi dilek temennileri ile sona erdi. 
Amacı yenilenme, temizlenme 
olan Ta Fota Yortusu, Noel’in de-
vamı niteliğinde. Rivayete göre 
Hıristiyanlık inancının başı olan 
İsa Mesih’in doğum günü olarak 
kabul edilen 25 Aralık'ta, öteki 
dünyadan yol açılınca, fırsat bu-
lan "ecinniler" dünyamıza doluş-
muşlar. "Kirletmedik" yer bırak-
mamış, evlerin altını üstüne 
getirmişler. 12 gün boyunca bun-
larla baş edilememiş. 12 gün sonra 
ise Hz. İsa Ürdün Nehri’nde vaftiz 
edilmiş. O’nun suya girmesiyle 
tüm sular kutsanmış. 
Gökyüzü açılmış, yer-
yüzüne nur inmiş. 
Her şey yenilenmiş. 
Hz.İsa’nın suyun 
içerisine girip, vaf-
tiz oluşunun Orto-
doks cemaatine öğ-
retisi ise herkese 
içini, ruhunu nasıl te-
mizleyebileceğini, gü-
nahlarla, ihtiraslarla, kötülük-
lerle dolu insanlar olunmaması 
gerektiğin, tüm kötülükleri geride 
bırakıp yeni insanlar olmayı gös-
termek olmuş. Bu kutsal güne de 
'Işıklar' anlamına gelen ‘Ta Fota’ 
adı verilmiş. Su; tüm canlılara ha-
yat verdiğinden (insanlara, hay-
vanlara, bitkilere, ağaçlara), ve 
gökyüzünde bulutun içerisinde, 
denizlerde, nehirlerde, göllerde 

her yerde mevcut olduğundan haç 
suyun içerisine atılıyor. Su kut-
sansın, tüm doğayı kutsasın ve 
her şey yenilensin diye. Hristiyan 
Ortodokslar da geleneksel olarak 
her yıl 6 Ocak’ta bir araya gelip, 
bu dini ritüellerini yerine getiri-
yor. 
 

İNANÇ TURİZMİ 
 
Rum Ortodokslar geleneksel ‘Işık-
lar Bayramı’nı, yüzyıllardır çeşitli 

etkinliklerle kutluyor. 6 Ocak 
günü önce kiliselerde ayin 

düzenleniyor. Ardın-
dan da denize haç 
atma töreniyle etkin-
likler sona eriyor. 
İzmir’de son beş se-
nedir, yıllardır kili-
selerde gerçekleştiri-

len ayine, denize haç 
atma töreni de eklen-

mişti. İzmirli Rumlar ile 
ataları bu topraklarda yaşamış 

çevre adalardan (Sakız, Midilli, 
Samos, Kos) ve Yunanistan’ın çe-
şitli şehirlerinden gelen Ortodoks 
Yunanlılar bu etkinliklerde bulu-
şuyor, dini ritüellerini yerine geti-
riyorlardı. Müslüman Türkler de 
bu etkinlikleri ilgiyle takip edi-
yordu. Haçın suya nasıl atılaca-
ğını, gençlerin denize nasıl atlayıp 
onu suda ilk kimin bulup, karaya 

çıkaracağını seyrediyorlardı. Orto-
doks Rumların coşkularına ortak 
oluyorlardı. Bu özel törenin İz-
mir’in tanıtımına ve inanç turiz-
mine de büyük etkisi oluyordu. 
İzmir Rum Cemaati bu yıl pan-
demi nedeniyle sadece kilisede 
gerçekleşen ayin ile ‘Işıklar Töre-
ni’ni kutladı. 
 

TÜM ÜLKELERİ  
KORUSUN’ 

 
Geçtiğimiz yıllarda ‘Denize Haç 
Atma’ etkinliğinde İzmir Metro-
politi Bartholomeos şu açıklamayı 
yapmıştı: 
 “Bugünlerde kiliselerde okudu-
ğumuz dualar barış içindir. İnan-
cımıza göre; Ortodoks Hıristiyan-
lık inancının başı olan İsa 
Mesih’imiz aynı zamanda barışın 
hükümdardır. Bugün denize attı-
ğımız o haç, biz Hıristiyanlar için 
barışın sembolüdür. İki çizgiden 
oluşur. Biri dikey, diğeri yatay. 
Dikey olanı insanın tanrıyla olan 
barışçıl ilişkisini sembolize eder-
ken, yatay olan kesit ise biz insan-
ların arasındaki barışı sembolize 
eder. Tam da bu haçın üzerinde 
bizim dinimizin kurucusu olan İsa 
Mesih, insanların tanrıyla ve bir-
birleri arasında olması gereken 
barışı öğretmek için hayatını feda 
etti. Ve inanın ki o haçı ben bugün 
İzmir’in denizine atarken, İz-
mir’imizde ve bölgemizde barışın 
olması için dua ettim. Hepinize 
Tanrı’nın kutsadığı bir yeni yıl te-
menni etmek istiyorum. Tanrı tüm 
halkları, ülkeleri korusun, hepi-
mizi tüm kötülüklerden uzak tut-
sun”. 
Tarih boyunca önemli uygarlık-
lara ev sahipliği yapan, dinlerin 
uğrak yeri, farklı inançlara ve kül-
türlere sahip insanların yüz yıllar-
dır birlikte yan yana hoşgörü ve 
barış içinde yaşadıkları İzmir, 6 
Ocak’ta Ortodoks Rumların ‘Ta 
Fota Yortusu’na ev sahipliği yaptı. 
7 Ocak’ta da Ortodoks Ruslar, 
inançlarına göre Noel’lerini kutla-
mak ve dini ritüellerini yerine ge-
tirmek için İzmir Agia Fotini Kili-
sesi’nde bir araya gelecek.
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Ramazan KURŞUNLU

AYFER  
ELMASTAŞOĞLU

O bir yaşayan ALTAY'lı 
 
Kosova'lı ailenin dört kardeş olan pırlanta gibi 
evlatları, 
 

Dört kardeşin, dördü de usta futbolcuydu-
lar.En büyükleri Enver uzun yıllar, İz-
mir'in Demirspor takımınım formasını 

terletti.İkinci kardeş Nail uzun yıllar Altay'da 
oynadıktan sonra Altınordu'da futbolu 
bıraktı.Üçüncü kardeş Ayhan(Yavru) Altay'da 
parladıktan sonra kısa bir süre sonra Galatasa-
ray'a transfer oldu.Kardeşlerin en küçüğü Ayfer 
ise daima Altay'lı olarak kaldı.Yirmi yıldan 
fazla formasını terlettikten sonra antrenör olarak 
da kulüne hizmet etti.Altay'a hem oyuncu hem 
çalıştırıcı olarak Türkiye kupası şampiyonluğu 
yaşattığı gibi, ilk kez düştüğü 2.ligden ertesi 
sezon 1.lige çıkmasını sağladı.Efsane kelimesi-
nin sıradan hale getirildiği bugünlerde o gerçek 
bir ALTAY efsanesiydi. 
 
Elmaştaşoğlu kardeşler Arnavut kökenli bir ai-
lenin çocukları olarak Alsancak'ta doğup büyü-
düler.Belki iyi birer futbolcu olmalarında 
babalatı Sıtkı beyin Selanik'te ögrenci günle-
rinde atletizmle uğraşmasının da payı 
vardı.Ayfer Elmastaşoğlu çocukluk yılları ise,  
 
1944 yılında Alsancak'ta doğan, yani Altay'ın 
göbeğinde doğup büyüdü.Futbola 8 yaşında 
başlayıp 1955 te lisans çıkıp, 1977 de futbolu 
bıraktı ve toplam 22 yıl hep Altay formasını 
giymişti.Ondan sonra teknik direktörlük hayatı 
başladı. 
 
Altay'da oynadığı dönemlerde kazandığı sayısız 
kupalar, Milli takımlarda başarıları, İzmir ve 
Ülke futbolu için önemli isim haline gelmişti. 
 
Ayfer Altay'da forma giymeye başladığı sıra-
larda, Elmastaşoğlu kardeşlerin en büyüğü 
Enver futbolu bırakmıştı.Diğerleri aynı dönem-
lerde futbol oynamakla birlikte üçü bir arada 
aynı formayı giyememişti. Nail ve Ayhan Al-
tay'da beraber oynadı. 
 
Kardeşi Ayhan Galatasaray'a transfer 
olunca.Ayfer Nail'le beraber Altayda oynadılar. 
 
Altay'da oynarken diğer takımlardan çok teklif 
geldi, ozaman ki sistemde kulüpler kolay bırak-
mıyordu oyuncularını.Ayhan abisi amatörde ol-
duğu için Galatasaray'a gidebildi. 
 
Takımda inanılmaz isimler vardı, Kaptan Bay-
ram Dinsel, Kazım yıldız, Kaleci Varol ve 
sonra kaptanlığa Ayfer geçmişti 
 
 
Ayfer hoca genç, amatör, ümit ve A milli takım 
formalarını bir çok kez gururla temsil etti.Ayfer 
hocanın 
gurur verici 
bir anısıda 
futbolculuk 
ve antrenör-
lükte Al-
tay'da 
Türkiye ku-
pasınıda ka-
zanmanın 
gururunu ya-
şadı.Adeta 
Altay'a ken-
dini adamış 
bir ömrü 
vardı Ayfer hocanın, 
 
Camia olarak umarım bu büyük değerin kıy-
meti bilinmeli diye düşünüyorum!.. 
 
 
Gittiğim çoğu maçlarda protokol ve şeref tribü-
nünde gördüğüm o kadar gereksiz isimler, sin-
yalciler, futbolcu simsarları ile dolup taşarken, 
bu değerler normal tribünde maçları boyunla-
rında atkılarla takımlarını destekliyor olarak 
görmek son derece üzüntü verici bi durum.Bu 
olmamalı bu değerlerin her zaman kulüpte ve 
tribünün en güzel yerlerinde, yerlerini alıp on-
ları her zaman onure etmek bizim görevimizdir. 
 
 
Türk futbolu olarak bu büyük isimlere özellikle 
yaşarken değer verilmesini üstüne basa basa 
söylemek istiyorum. 
 
Stad'lara arena, vadofone vs gibi isimlerin ye-
rine, kulüplerin kendi değerleri olan bu büyük 
isimlerin isimlerini stadlara verilmesi bence en 
doğru karar olur. 
 
 
Nacizene tavsiyem, Alsancak stadının ismini  
 
"ALTAY AYFER ELMASTAŞOĞLU AL-
SANCAK STADI" olarak isminin verilmesi 
hem izmir futbolu ve Altay kulübü için prestij 
olarak önem kazanacaktır. 
 
Ayfer hoca Ülke ve İzmir futbolu için büyük bir 
değerdir yakışanda budur... 
 
 
Unutmayın.. 
 
 
Kendi değerlerine sahip çıkmayan toplumlar, 
zamanla önce parçalanır, daha sonra yok olup 
gitmeye mahkumdur...

ramez.kursunlu@hotmail.com

Mardinli Bahe, 
Gerçek adı Cercis Kaptan 
Babası ölünce çaresiz kalan annesi, 
ekonomik sıkıntılardan dolayı iki kız 
kardeşiyle Suriye’ye gitmek zorunda 
kalır. 
Annesi Süryanilerin Manastırına bıra-
kırken 6 yaşında olan Bahe’ye sarılır 

ve “Bekle seni almaya geleceğim” der.  
70 yıl boyunca ayrılmadan manastırda 
annesini bekler… 
Manastırın kapısı her çaldığında annesi 
gelir umuduyla ilk o koşar.  
Ama annesi gelmez ve 76 yaşında 
umudu biter… 
Umut 70 yıl boyunca anne gelecek 
umuduyla ayrılmadan beklemedir. 
Umut ne diye sorulursa adı Bahe’dir.  
 
*** 
Umut, yaşamımızda olumlu sonuçlar 
çıkabileceği ihtimaline dair duygusal 
inancımızdır. 
Aristoteles'e göre "Umut, uyanan insa-
nın rüyasıdır. 
Balzac için de umut cesaretin yarısıdır 
ki, umudu olan insan yaşamak için ge-
rekli cesarete de sahiptir.  
Martin Lutter göre  "Dünya'da elde 
edilmiş olan her şey umutla elde edil-
miştir.  
Cesur insanları başarıya götüren şeyin 
ilk aşaması umut etmektir.  
Umut, beklemenin verdiği haz, ulaşıla-
cak olanın verdiği huzurdur. 
 
** 
Umut, filozof Kierkegard dediği gibi 
belki de hastalıktır. 
Bir gerçeklikten kaçma biçimidir. 
Bazılarına göre umudun karşıtı onun 
gerçekleşmeyeceğinden korkmaktır.  
Her umudun doğasında bir korku var-
dır.  
Nietzsche "Umut, en kötü şeydir, 
çünkü işkenceyi uzatır." der  
Her yıl KPSS sınavına girip yüksek 
puan almasına rağmen atanamayan 
gencin seneye olacak diyerek ertelediği 
yaşanmamışlıklarıdır.  
Epiktetos’un dediği hayat tek bir 
umuda bağlanmamalıdır.  
Tek bir umudu olan kişi onu kaybe-
derse yıkılır. 
O nedenle hedefimiz tek olsa da umut 
kapımız çok olmalıdır... 
Umut belki de hayal kırıklığının gecik-
tirilmiş halidir. 
 
** 
Umut erdemdir ve umutsuzluk Allah’a 
isyan..  
Dua ise umudun çığlığıdır.  
Mevlana’nın dediği gibi; Yaradan 
umudu en çaresiz anda yollar/ yağmu-
run en şiddetlisi kara bulutlardan çıkar 
diyerek beklemektir.  
Umut, La tahzen (üzülme) demektir 
bazen.  
 
 
 
** 
Nuri Pakdil’e göre umut yerine Tür-
kiye yazılmalıdır. 
Çünkü Türk Balkanlar’da, Afrika’da, 
Libya’da her yerde beklenendir.  
Umut edilendir. 
Türkiye’nin güneşi sönmesin, bize göl-
gesi yeter düşüncesidir umut… 
Umut şehit Eren Bülbül’ün “biri de 
çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın!!” 
paylaşımında olduğu gibi beklentidir… 
Umut, beklenendir, beklentidir. 
 
** 
Ezcümle;  
Umut verip güven aşılayıp yolda bırak-
manın acısıyla ölüme yürüyenlerden; 
sahip olduğu tek şey umut olanların 
umudunu kırmayanlardan, 
Ümidi kesilenlerden, 
umudu tükenenlerden, 
olmama umudu ile…

Prof Dr. Erdal BAY 

MARDİNLİ  
BAHE

İzmirli Ortodokslar  
Ta Fota’da buluştu
İzmir’de Valilik’in izni ile 2016’dan bu yana Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda 
tekrar hayata geçirilen ‘Denize Haç Atma’ töreni bu yıl dünyayı kasıp kavuran 
pandemi nedeniyle yapılamadı. Ancak Alsancak’ta bulunan tarihi Agia (Aziz) 
Fotini Kilisesi’nde İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetimindeki ayinde Teo-

fania ya da diğer adıyla Ta Fota Yortusu’nu (Işıklar Bayramı) kutlandı
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ULÇİN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk sınırı yakınındaki 
20 bin nüfuslu Ulçin şehri-
ne 20 kilometre uzaklıkta 

bulunan Vladimir veya Arnavutça 
Katerkolle olarak adlandırılan bel-
dede, nüfusun tamamına yakını 
Müslüman Arnavutlardan oluşu-
yor. Yürüttüğü proje ile Vladimir 
Beldesi’nde bulunan ve maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle tamamla-
namayan 600 m2’lik “Munira” 
İslam Merkezi Binasına destek sağ-
layan TİKA, merkezin eksik kalan, 
dini kurslar ve çeşitli kültürel 
etkinlikler için çok amaçlı salon, 
restoran ve mutfak donanım işleri-
ni tamamladı. Proje kapsamında; 

sınıflarda kullanılmak üzere inte-
raktif tahta ve yazı tahtası, konfe-
rans salonunda konferans sandal-
yesi, havalandırma sistemi, resto-
ran ve mutfak için gerekli ekip-
manlar TİKA tarafından temin edi-
lerek Karadağ İslam Birliği yetkili-
lerine teslim edildi. Verilen destek 
sonrası bina, Ulçin ve Bar kırsal 
bölgesinde yaşayan halkın dini ve 
kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağı 
bir merkez haline getirildi. 
 

13 YILDA 100 PROJE 
 
Tüm Balkan Coğrafyasında oldu-
ğu gibi Karadağ’da da 
Müslümanların bir arada kalması-
nı temin eden en önemli unsurla-
rın başında din ve dini kurumlar 

geliyor. Karadağ İslam Birliği dini 
ve kültürel olarak Karadağ 
Müslümanlarının değerlerinin 
korunması açısından ise ülkede 
önemli çalışmalar yürütüyor. 
2007 yılında Karadağ’da ofis kuran 
TİKA, bugüne kadar İslam Birliği 
işbirliğinde 100’e yakın proje ve 
faaliyet gerçekleştirdi. Faaliyetleri 
kapsamında; Podgoritsa Mehmet 
Fatih Medresesi ve İdare Binası 
İnşaat Projesi, Nizam Camii'nin 
İnşaatının Tamamlanması ve 
Osmanlı Mezarlığının Çevre 
Düzenlemesi Projesi, Podgoritsa 
Osmanagiç Camii Tadilatı Projesi, 
Selimiye Camii ve İslam Kültür 
Merkezi İnşaatı ve Donanımı gibi 
birçok cami tadilatı ve restorasyon 
projesi gerçekleştirdi.

Dr. Neval KONUK

TÜRK SANATI  
İĞNE OYALARI  

VE BATI TRAKYA  
ÖRNEĞİ

Geçmişte geleneksel olarak 
kadın baş giyiminin bir süsle-
me öğesi olan iğne oyaları-

nın, yaşam tarzındaki değişim, tek-
nolojik gelişmeler sonucunda bu 
fonksiyonu azalsa da hala kullanıl-
maktadır. İskeçe Ova köylerine özgü 
iğne oyalı grepler, 2020 yılının son 
günlerinde “İskeçe Ova Bölgesi İğne 
Oyaları/ Needle Embroidery of 
Xanthi Lowland Region” adıyla iki 
dilli olarak Batı Trakya Türk’ü Sayın 
Sabriye Kasım Delioğlu tarafından 
yayımlandı. Türk sanatı çeşitlerinden 
iğne oyaları, Türk kadınının yaratıcı-
lığını ve ince zevkini simgelemekte-
dir. Her biri birer sanat eseri olan 
iğne oyalarına, ülkemizin yanı sıra 
Yunanistan Batı Trakya’da ki köy-
lerde de rastlamak mümkündür. Batı 
Trakya Türk toplumu, Türk gelenek 
ve görenekleri ile el sanatlarını 
günümüze değin sürdürüp, koruyarak 
yaşatmaya çalışmaktadır. İğne oyala-
rı, Tük kadınının konuşamadığı 
zaman duygu ve düşüncelerini ifade 
eden, gelenek, göreneklerini, ince 
zevklerini, yaratıcılıklarını yansıta-
rak doğayı ve çiçekleri çeşitli üslup-
larla sergileyen, son derece estetik 
yapıya sahip sanat örneklerimizden-
dir. 
 

BATI TRAKYA’YA ÖZGÜ 
 
Günümüzde düğün öncesi erkek tara-
fının söz bohçası içine; bir kadife 
kumaş ile ovaya özgü iğne oyalı bir 
grep ile altın koyarak dünür aracılı-
ğıyla kıza göndererek, sözün tamam-
lanması geleneğinin yanı sıra; Batı 
Trakya’ya özgü iğne oyalı grepleri, 
genç kızlar ve gelinler akrabalarının 
düğünlerinde başlarına bağlayıp 
“gelin teli” yle de iki örgü şeklinde 

takılmaktadır. Düğünün ertesi gün 
gelin yine grep bağlanmış ve gelin 
telleri takmış olarak tüm yakın akra-
baları ziyaret eder. Düğünlere ayrı 
bir güzellik katan bu gelenek, hâlâ 
tüm canlılığıyla devam etmektedir. 
Editörlüğünü yaptığım bu çalışmanın 
önemi ve amacı; İskeçe Ova Bölgesi 
köylerinde geçmişten günümüze ula-
şan iğne oyalarının renk, motif ve 
kompozisyon özellikleri, geleneksel 
kültürdeki yeri ve kullanım alanları-
nın gelecek kuşaklara aktarılmasında 
ilk ve tek bilimsel kaynak olmasıdır. 
Kitabın son bölümünde kataloğun 
içerisinde yer alan iğne oyalarının 
her birinin ayrı bir hikâyesi, her bir 
motifin ve renginin ayrı bir anlatımı 
vardır. Gelecek nesillere aktarılma-
dan yok olma tehlikesi ile karşı kar-
şıya kalan İskeçe Ova Bölgesi İğne 
Oyaları; Batı Trakya Türk toplumu-
nun kanaat önderlerinden İskeçe 
Türk Birliği’nin kuruluşundan bu 
yana tek hanım başkanı (1995-2000) 
Sayın Sabriye Kasım Delioğlu 
Hanımefendi’nin uzun yıllardır ova 
köylerinde yaptığı inceleme ve tes-
pitlerle bu bilimsel yayında ortaya 
çıkmıştır. Rumeli ve Batı Trakya 
Türk kültüründe ilk defa ayrıntılı 
olarak Türk sanatlarımızdan iğne 
oyalarının ele alındığı bu kitap, gele-
cek araştırmacılar için bir başvuru 
kaynağı olmanın yanı sıra bölgedeki 
maddi kültür varlığımızın tespiti gör-
evini de taşımaktadır. Balkanlardaki 
Türk hanımlarının zerafetiğini, este-
tiğini, duygularını ve zekasını taşı-
yan iğne oyalarını içeren bu ilk 
bilimsel yayının editörlüğünü yap-
manın keyif ve onurunu yaşıyorum. 
Rumeli Türklüğü’nün şekillendiği 
maddî kültürü içerisinde önemli yere 
sahip oyalarımız ve diğer sanatları-
mızın benzeri yayınlarla geçmişten 
geleceğe taşınmasının sağlanması 
dileğimle…

Mustafa KÖKMEN

ÖTEKİLEŞTİRİCİ  
TÜRBAN  
SORUNU

21. yüzyıl post-modern dün-
yasında, insan hak ve hürri-
yetlerin, eşitliğin ve demok-

rasi anlayışının en gelişmiş döne-
minde bile “Türban” mevzusunun 
olması üzüntü vericidir. 
İnsanların dini inançları, fikirleri, 
giyim ve yaşam tarzlarının geliş-
meye engel olacağı düşüncesi ne 
yazık ki yobaz bir bakış açısıdır. 
Türban ve başörtüsü, ülkemizde 
bir inanç ve irade sembolüdür. 
Bugüne kadar başörtüsü, Türkiye 
gündeminde sıkça kendine yer 
bulan ve sorunsallaştırılan konu-
lardan biri oldu. Bu, özellikle din-
dar-muhafazakâr çevrenin en has-
sas noktalarından olan bir mevzu-
dur.  
Yakın zamanda eski bir Bakan 
“Yargılandığım zaman, türbanlı 
bir hâkimin karşısına gittiğimde, 
haklarımı koruyacağı ve adaleti 
yerine getirebileceği konusunda 
kuşkum var.”  gibi zavallıca bir 
açıklama yapmıştı. Türbanlı bir 
hâkim karar verirken Anayasa’ya 
göre değil de Şeriata göre mi 
karar vermektedir? Ne inançlar ne 
de kıyafetler, adaletin yönünü 
belirleyemez. Türkiye demokrasi 
ile yönetilen bir devlettir. 
Ülkemizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün anne-
sinin, kardeşinin ve eşinin türban-
lı olması onu yaptığı işten, başarı-
sından alıkoymamış ve engelle-
memişti. Geçmişten bu yana bir 
sorun olan türban konusunun 
bugün 2021 itibariyle hala gün-
dem olması ve konuşulması mil-
letçe öz eleştiri yapmamız gere-
ken hassas bir durumdur. Dünya 
artık kimlik ve etnik köken siya-
setinin ön planda olduğu bir 
durumdadır. Bu anlamda tıpkı 
Orta Çağ dünyasına benzemekte-
dir. İnsanların özgür irade ve 
inançlarına saygı duyulması 
gerektiği konusu Orta Çağ’da bir 
tartışma konusuydu. Şimdilerde 
ise Amerika’da siyahi insanlara 
yapılan ayrımcılıklar, Avrupa’da 
İslamafobi altında ezilmiş 
Müslümanlar bu konunun ciddi-
yetini belirtmektedir. Ülkemizde 
de geçmişte bu mevzuda çokça 
haksızlıklar olmuş, hatırlamak 
istemeyeceğimiz olaylar yaşan-
mıştır. 28 Şubat olayları ve mağ-
durları hafızamızda yerini almak-
tadır.  
 
Eğitimde dünya lideri olan 
Amerikan üniversitelerinde, sarık-
lı şalvarlı Müslüman bilim adam-
ları ve profesörleri eğitim ver-
mekte ve insanlar asla yadırgama-
maktadırlar. Çünkü onlar için o 
bilim insanlarının dış görünüşü ve 
inançları değil, kendilerine ne 
gibi değerler verebileceği önemli-
dir. Dolayısıyla, ayrımcı siyaset, 
Ötekileştirici dil, kılık kıyafet 
faşizmi, kimlik ve etnik köken 
siyaseti asıl gelişime engel olan 
kavramlardır. Bir ülkenin konuşu-
lan çalışmaları, politikaları ve 
sorunları o ülkenin kalitesini ve 
büyüklüğünü göz önüne sermek-
tedir. Bu gibi sorunlar 
Türkiye’nin dünya kamuoyundaki 
imajını sarsmaktadır. Eşitliğiyle, 
sahip olduğu iyi demokrasi ile 
tanınan bir ülke olmalıyız. 
Gelişmek için ise kutuplaşma ve 
ayrışma değil milli birlik ve bera-
berlik olması gerekmektedir. 
Ötekileştirenlerden değil birleşti-
renlerden, nefret ettiren değil 
kolaylaştıran ve sevdirenlerden 
olmamız ümidiyle. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ’ın 
güneyinde yer alan Ulçin kentine bağlı Vladimir Beldesinde bulu-

nan “Munira” İslam Merkezi Binasına donanım desteği sağladı

TİKA’DAN KARADAĞ’DAKİ  
İslam Merkezi’ne destek

YEE Bosna’daki okullara  
yardımlarını hiç kesmedi
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 11 yıldır faa-
liyet gösteren Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE), yeni tip 

korona virüs salgını döneminde 
de ülke genelindeki okullara des-
tek olmaya devam ediyor. Hem 
fiziki ortamda hem de salgın 
nedeniyle çevrim içi verdiği 
Türkçe kurslarının yanında, 
Bosna Hersek'teki devlet okulla-
rında uyguladığı "Tercihim 
Türkçe Projesi" ile Türkçe’nin 
yaygınlaşmasında önemli rol üst-
lenen Enstitü, salgın döneminde 
de ülkedeki okullara çeşitli yar-
dımlar yaptı. Salgın nedeniyle 
eğitimin büyük oranda çevrim içi 
olarak devam ettiği Bosna 
Hersek'te, öğrencilere 100 adet 
tablet hediye eden Enstitü, aynı 
zamanda Türkiye'deki "kardeş" 
belediyelerin desteğiyle 150 bin 
maske dağıttı. Saraybosna YEE 
Müdürü Mehmet Akif Yaman, 

Bosna Hersek'te mart ayında ilk 
Kovid-19 vakasının açıklanması-
nın ardından birçok faaliyetin 
sekteye uğradığını, bu nedenle 
açık alanda ve yüz yüze yapılan 
faaliyetlere ara bir formül bul-
duklarını aktardı. Salgından önce 
Enstitünün merkezlerinin bulun-
duğu şehirlerde kurslar yapıldığı-
nı anlatan Yaman, "Şu anda sal-
gın nedeniyle çevrim içi olarak 
açtığımız kurslara tüm Bosna 

Hersek'ten, hatta Türkiye ve 
komşu ülkelerden de talep var. 
Onları da kurslarımıza dahil ede-
biliyoruz." diye konuştu. Yaman, 
Bosna Hersekli müzisyen Latif 
Mocevic ile bu süreçte çok sayıda 
çevrim içi konser düzenledikleri-
ni belirterek hayatın eve sığdırıl-
dığı salgın günlerinin daha keyifli 
geçmesi amacıyla çevrim içi resim 
ve kompozisyon yarışmaları da 
düzenlediklerini söyledi. (AA)

Gorani’ye bir Türkçe dershanesi
GORANİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mehmetçik, Bosna 
Hersek'teki bir ilkokula 
Türkçe dershanesi yapa-

rak  yetkililere teslim etti. Milli 
Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 
Twitter hesabından, "Bosna 
Hersek'te destek faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Bölgede görev 
yapan Bosna Hersek Türk Temsil 
Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica 
İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde 
yapımını tamamladığı Gorani 
İlköğretim Okulu Türkçe 
Dershanesi yetkililere teslim edil-
di." bilgisi paylaşıldı. (AA)

nevalkonuk@yahoo.com.tr
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

2 cennet hurması / cennet meyvesi /trabzon 
hurması/ cennet elması 📌📌📌📌1 muz 📌📌📌📌2 y.k tahin 

📌📌📌📌isteğe bağlı kakao ekleyebilirsiniz

🥥🥥🥥🥥🥥🥥 MALZEMELER

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

 🥥🥥🥥🥥🥥🥥Tüm malzemeleri robottan çekip süsleyin. Afiyet olsun

CENNET  
HURMASINDAN  
PUDİNG
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ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
başkenti Üsküp'te 12-
16 Ocak'ta düzenlene-

cek 2021 CEV Avrupa Şam-
piyonası Elemeleri'nde 
mücadele edecek A Milli Er-

kek  Voleybol Takımı, hazır-
lıklarına devam etti. Türkiye 
Voleybol  Federasyonu’ndan 
yapılan açıklamaya göre, fit-
ness salonunda çalışan milli-
ler, akşamki idmanda ise sa-
hada taktik çalıştı. 
Çalışmalarla ilgili açıklama-
larda bulunan milli oyuncu 

Burak Mert, daha önce ol-
duğu gibi bu sene de çok he-
yecanlı olduklarını belirte-
rek, "Avrupa Şampiyonası 
hedefimiz olan bir turnuva, 
çünkü potansiyelimizi bili-
yoruz. Hedeflerimiz yüksek. 
Orada başarılı olabilmek için 
de ilk başta elemeleri geçme-

miz gerekiyor." dedi. Grupta 
Bosna Hersek ve Kuzey Ma-
kedonya'nın da yer aldığına 
dikkati çeken Burak, "İki ra-
kibimizi de yenerek Avrupa 
Şampiyonası’na kalıp hayal-
lerimizin peşinden gitmek 
istiyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu. (AA)

SOMBOR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Boks Federasyo-
nu’ndan yapılan açıkla-
maya göre, hazırlıklarını 

Trabzon TOHM'da tamamlayan 
milli takım, hava yoluyla  Sırbis-
tan'a gitti. Açıklamada görüşle-
rine yer verilen Türkiye Boks Fe-
derasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 
Olimpik Kadın Boks Milli Takı-
mı'nın yeni yılın ilk turnuvasına 
çıkacağını belirterek, "Tokyo 
Olimpiyatları Avrupa Kota Mü-
sabakaları hazırlıklarımız tüm hı-

zıyla devam ediyor. Bu tarz tur-
nuvalara katılmak sporcularımı-
zın son durumlarını görmek, ek-
siklerini gidermek için çok 
önemli. Sırbistan'dan madalya-
larla dönmek istiyoruz" ifadele-
rini kullandı. 
Sombor'da gerçekleştirilecek tur-
nuvada mücadele edecek milli 
boksörler şöyle: 
Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Ha-
tice Akbaş (57 kilo), Aycan Gül-
dağı (57 kilo), Tuğçenaz Sürme-
neli (57 kilo), Esra Özyol (60 kilo), 
Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şen-
nur Demir (75 kilo). (AA)

Kadın Boks Milliler  
Sırbistan yolcusu
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları 
hazırlıkları kapsamında Sırbistan'da düzenlenecek 10. Uluslar Kupası'na katılacak

Milli voleybolcularımızda Üsküp heyecanı

Olimpik kadın milli 
judocular, Gürcistan,  
Kosova ve Bulgaristan 

ile ortak kampta
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Olimpik kadın milli judocula-
rın, Gürcistan, Kosova ve 
Bulgaristan'dan sporcular ile 

Edirne'de gerçekleştirdiği ortak 
kamp çalışmalarının devam ettiği bil-
dirildi. Türkiye Judo 
Federasyonu’nun internet sitesinde 
yer alan açıklamaya göre, milli judo-
cular,  2021 yılının ilk uluslararası 
judo turnuvası olan masterler müsa-
bakalarının hazırlıkları kapsamında 
Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan 
sporcular ile Edirne'de kamp yapı-
yor. Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 
Ocak'ta düzenlenecek organizasyon 
için kampta buluşan judokalar, 
günde çift antrenman yaparken bir 
yandan da dünyayı etkisi altına alan 
yeni tip korona virüs (Kovid-19) 
nedeniyle sağlık ve hijyen unsurları-
na da büyük dikkat gösteriyor. 2020 
Tokyo Olimpiyatları'na katılabilme 
adına turnuvalarda başarılı sonuçlar 
elde etmek için antrenmanlarını sür-
düren milli sporcuların ortak kampı, 
7 Ocak'a kadar devam edecek. (AA)


