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Sayfa 5’teRifat SAİT

KOSOVA’DA KLASİKLEŞEN 
ERKEN SEÇİMLERDEN BİRİ

Lipa’yı Avrupalı  
Türkler doyurdu

Sırbistan’ı sel vurdu

¥    AVRUPALI Türkler Top-
luluğu (ATT) Bosna Her-
sek'te ağır koşullarda yaşam 
mücadelesi veren göçmen-
lere gıda yardımında bu-
lundu. ATT'nin yardımları, 

Türk Kızılay Bosna Hersek 
Delegasyonu iş birliğinde 
Bihaç şehri yakınındaki 
"Lipa" göçmen kampında 
kalan 1000'e yakın göç-
mene ulaştırıldı. n 8’de

¥  SIRBİSTAN'IN gü-
ney kesimlerinde et-
kili olan sağanak ne-
deniyle birçok ev ve iş 
yerini su basarken, 
bazı bölgelerde yerel 
yönetimler tarafından 
olağanüstü hal 
(OHAL) ilan edildiği 
bildirildi. n 5’te

¥  ARNAVUTLUK 
Başbakanı Edi Ra-
ma'nın Türkiye 
ziyaretinde, Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdo-
ğan'ın Arnavut-
luk'a sözünü ver-
diği hastanenin 
inşaat hazırlıkları 
sürüyor. n 10’da

¥  TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna  
Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBiH) 
Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi 
bünyesindeki Türkçe dil okuluna 
donanım desteğinde bulundu. 
TİKA'dan yapılan açıklamada, 
merkez bünyesinde Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca ve 
Yunanca dil eğitimleri verildiği 
aktarıldı. n 10’da

¥  TARAFLAR, 2016'ya kadar 60 
tur görüşme gerçekleştirdi. Bu-
nun ardından Yunanistan'da 
dönemin Tsipras hükümetinin 
isteksiz tutumu nedeniyle istik-
şafi görüşmelerde yeni bir tur 
düzenlenemedi. Yakın dö-
nemde Doğu Akdeniz'de artan 
gerginlik ise taraflar arasında 
diyalogun tesis edilmesinin öne-
mini tekrar ortaya koydu. Aralık 
2020'de düzenlenen AB Liderler 
Zirvesi'nde Yunanistan ve Gü-
ney Kıbrıs Rum Kesimi’nin talep 
ettiği ağır yaptırımlar onaylan-
mazken zirvede diyalog mesajı-
nın ağır basması dikkati çekti. 
AB’den umduğunu bulamayan 
Yunanistan baskılara daha fazla 
direnemedi ve istikşafi görüş-
melere evet dedi. n 5’te

¥  KUZEY Makedonya'nın 
en eski karnavalı" olarak 
bilinen Vevçani Karnavalı, 
yeni tip korona virüse (Ko-
vid-19) karşı alınan top-

lanma yasağına rağmen 
düzenlendi. Vevçani Bele-
diyesi, "ülke makamlarının 
aldığı Kovid-19 önlemle-
rine saygı gösterilmesi" 

yönünde çağrıda buluna-
rak, karnaval ve kapsamın-
daki konserlerin bu yıl 
resmi olarak düzenlenme-
yeceğini bildirdi.  n 2’de

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

ANKARA’NIN ZEYTİN DALINA 
Atina’nın cevabı ne olacak

Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını 
ele almak için  istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden  

başlatacaklarını duyurması, tarafların diyalog ve müzakereye 
tekrar şans vermek istedikleri olarak değerlendirildi

Vevçani Karnavalı’nı  
Makedon polisi bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi 
Arnavutluk’a hastane yapılıyor

Türkçe öğrenen 
Bosnalı askerlere 

TİKA yardımı
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BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ ARTIK BİRÇOK DİJİTAL PLATFORMDA YER ALIYOR

VEVÇANİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedon-
ya'nın en eski 
karnavalı" 

olarak bilinen 
Vevçani Kar-
navalı, yeni 
tip korona 
virüse 
(Kovid-
19) karşı 
alınan 
toplanma 
yasağına 
rağmen dü-
zenlendi. 
Vevçani Bele-
diyesi, "ülke ma-
kamlarının aldığı 
Kovid-19 önlemlerine 
saygı gösterilmesi" yö-
nünde çağrıda bulunarak, 
karnaval ve kapsamındaki 
konserlerin bu yıl resmi 
olarak düzenlenmeyece-
ğini bildirdi. Polis, salgın 
önlemleri nedeniyle karna-
vala katılanlara "dağılma-
ları" yönünde uyarı yaptı, 

buna rağmen dağılmayan 
grup ile polis arasında ar-
bede yaşandı. Arbede, 
Vevçani köyünün Yukarı 
ve Aşağı Mahalle olarak 

bilinen ve karnaval 
kapsamındaki 

maskelerin 
gösterime 

sunulduğu 
yerinde 
gerçek-
leşti. 
 
‘HÜKÜ-
MET-
TEN 

ÇAĞRI’ 
 

Vasiliçarsko 
Derneği ise daha 

önce yaptığı açıklamada, 
karnavalın düzenlenece-
ğini ifade ederek, "evlere 
gitme ve diğer toplu etkin-
liklerin düzenlenmeyece-
ğini" duyurmuştu. 
Hükümet tarafından yapı-
lan açıklamada, Kovid-19 
nedeniyle alınan "4 kişiden 
fazla toplanma yasağı"nın 

yürürlükte olduğu hatırla-
tılarak, karnavalın bu yıl 
düzenlenmemesi çağrı-
sında bulunuldu. Her yıl 
10-14 Ocak'ta düzenlenen 
karnavalda, ülkede ve 
dünyada bir önceki yıl 
meydana gelen olaylara ve 
gündemdeki konulara 
maskeler aracılığıyla deği-
niliyor. Maskeli aktivitenin 
yanı sıra konser ve farklı 
etkinliklerin düzenlediği 
karnavalda, bu yıl Kovid-
19 nedeniyle birçok etkin-
lik iptal edilirken, genel 
olarak karnavalın son 
günü maskelerin yakıldığı 
etkinliğin düzenlenip dü-
zenlenmeyeceği konu-
sunda herhangi 
bilgilendirme yapılmadı. 
1400 yıllık geçmişi oldu-
ğuna inanılan karnaval, 
her yıl ilginç maske ve 
kostümlerle renkli görün-
tülere sahne oluyor. Vev-
çani Belediyesi ile 
karnavalı, Dünya Karnaval 
Kentleri Birliğine üye. 
(AA)

YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Sırbis-
tan'da Müslüman nü-
fusun yoğun yaşadığı 

Sancak bölgesindeki gençler-
den oluşan "İsa Bey" ilahi 
grubu, Osmanlı padişahla-
rından Fatih Sultan Mehmet 
anısına kaside seslendirdi. 
Adını Bosna'nın ilk sancak 
beyi İshakoğlu İsa Bey'den 
alan ilahi grubu, Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) sağla-
dığı müzik enstrümanı deste-
ğine teşekkür etmek 
amacıyla seslendirdikleri ka-
sidenin klibini ise Türkiye, 
Bosna Hersek ve Kosova'da 
çekmeyi planlıyor. TİKA'nın 
yardımları sayesinde ilahi ve 
kasidelerini daha profesyo-
nelce seslendirecek grup, Sır-
bistan'da İslam geleneklerini 
ve kültürünü korumak ama-
cıyla 2008 yılında kurulan İsa 
Bey Kültür ve Sanat Derneği 

bünyesinde faaliyet gösteri-
yor. Sancak bölgesinin en 
büyük şehri olan Yeni Pa-
zar'ın yanı sıra Bosna Her-
sek'in başkenti 
Saraybosna'nın da kurucusu 
olan İshakoğlu İsa Bey'in 
adını taşıyan grup, bugüne 
dek başta Türkiye olmak 
üzere birçok Avrupa ülke-
sinde ve ABD'de konserler 
veriyor. Türkiye'de Edir-
ne'den Samsun'a kadar bir-
çok şehirde konserler veren 
"İsa Bey" grubu, Türk tasav-
vuf müziği sanatçısı Sami 

Özer'in eserlerini de seslen-
diriyor. Farklı yaşlarda genç-
lerden oluşan ve farklı 
dillerde ilahiler seslendiren 
grup, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 2010'da 
Sırbistan'a yaptığı ziyarette 
de sahne aldı. İlahi ve kaside-
lerin huzur veren melodisini 
daha fazla insana ulaştırmak 
için çalışmalarını sürdüre-
ceklerini kaydeden Boguca-
nin, TİKA'nın yardımları ile 
grubun çalışmalarının daha 
profesyonel bir düzeye yük-
seldiği ifade etti. (AA)

Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı" olarak bilinen Vevçani Karnavalı, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan 
toplanma yasağına rağmen düzenlendi. Vevçani Belediyesi, "ülke makamlarının aldığı Kovid-19 önlemlerine saygı gösteril-
mesi" yönünde çağrıda bulunarak, karnaval ve kapsamındaki konserlerin bu yıl resmi olarak düzenlenmeyeceğini bildirdi

Vevçani’yi korona önlemlerine  
rağmen yapmaya kalkıştılar…

KIRCAALİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Modern Azerbaycan mü-
ziğinin öncüsü, 1908'de 
bestelediği "Leyla ile 

Mecnun" eseriyle "Doğu'nun ilk 
opera bestecisi" unvanını elde 
eden Üzeyir Hacıbeyli'nin 
"Arşın Mal Alan" opereti Bulga-
ristan'da sahnelendi. Uluslar-

arası Türk Kültür ve Miras Vak-
fı’nın organizasyonu, Azerbay-
can Kültür Bakanlığının 
desteğiyle Türk ve Müslüman 
nüfusun yoğun olduğu Kırcaali 
kentinde sahnelenen operet ile 
bu yıl 135'inci doğum yıl dö-
nümü kutlanan Hacıbeyli'nin sa-
natı tanıtıldı. "Kadriye Latifova" 
tiyatrosunda sahnelenen opere-
tin yönetmenliğini Azerbaycan 
Devlet Akademik Opera ve Bale 

Tiyatrosu Baş Yönetmeni Hafiz 
Guliyev üstlendi, oyunda Türk 
ve Bulgar sanatçılar yer aldı. 
Genç bir tüccar olan Esger'in 
kurnaz arkadaşı Süleyman'ın 
yardımıyla, arşın malcı (kumaş 
satıcısı) kılığında kapı kapı dola-
şırken girdiği bir evdeki Soltan-
bey'in kızı Gülçöhre'yi görüp 
aşık oluşunun hikayesini anla-
tan operet, Bulgar seyirciler tara-
fından ilgiyle izlendi. (AA)

HACIBEYLİ'NİN 
OPERETİ  

KIRCAALİ’DE 
SAHNELENDİ

SANCAK’TA FATİH 
ANISINA AKASİDE
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SREBRENİTSA ANMA MERKEZİ’NDEN  
STK’LARA ORTAKLIK VE İŞ BİRLİĞİ 

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Aşılama süreci ilk olarak baş-
kent Tiran'daki "Air Albania" 
Stadyumu'nda gerçekleştirile-

cek, ardından ülkenin diğer şehirle-
rinde de devam edecek.Başbakan 
Rama ve Sağlık ve Sosyal Koruma 
Bakanı Ogerta Manastirliu düzenle-
dikleri basın toplantısında aşılama 
süreci ile ilgili bilgi verdi.Aşı kam-
panyasına "Arnavutluk gülümsüyor" 
adının verildiğini belirten Rama, 
bugün için yüzlerce kişinin aşılanma-
sının planlandığını söyledi. Başbakan 
Rama, ay başında, Pfizer/BioNTech 
aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk 
partisinin sağlandığını duyurmuştu. 
Arnavutluk yetkililerine göre, aşı üc-
retsiz olacak ancak zorunlu olmaya-
cak. Aşı öncelikli olarak sağlık 
personeli ve ardından öğretmenlere, 
sahada görev yapan polislere ve 75 
yaşın üzerindeki vatandaşlara vurul-
maya başlanacak. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

KOSOVA’DA  
KLASİKLEŞEN ERKEN  
SEÇİMLERDEN BİRİ

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Arnavutluk’ta yeni tip korona virüse karşı aşılama başladı. Ülkede ilk aşı, 
Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü 

Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı

ArnAvutluk’tA  
aşılama başladı

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) tarafından 

“Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında 
İki Devletli Çözüm Önerisi” 
başlıklı çevrimiçi panel ger-
çekleştirildi. Programda Kıb-
rıs’ta iki devletli çözüme dair 
görüşler masaya yatırıldı. Pa-
nele YTB Başkanı Abdullah 
Eren, Gazi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Soyalp 
Tamçelik, KKTC Cumhurbaş-
kanlığı Özel Danışmanı Hüse-
yin Işıksal ve KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Eski 
Hukuk Danışmanı Taner Er-
gine konuşmacı olarak katıldı. 
Programın başlangıcında 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar da videolu mesaj yayın-
ladı. YTB'nin 2010 yılından bu 
yana Türk diasporasına yöne-
lik yürüttüğü önemli faaliyet-
ler bulunduğuna dikkati 
çeken YTB Başkanı Abdullah 
Eren, "Yaklaşık 40 yıldan fazla 

bir zamandır Türkiye'nin 
yakın ilgi ve alakasıyla ulus-
lararası arenada gündeme ta-
şımaya çalıştığı Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 
KKTC'deki Türklerin davası-
nın da dünyaya duyurulması 
için eğitim, kültür ve sosyal 
alanlarda faaliyetler yürüt-
meye gayret ediyoruz." dedi. 
Eren, bu çerçevede sadece 
2020 yılında KKTC'den 92 öğ-
renciye burs verildiğini, Kıb-
rıs'tan binden fazla öğrencinin 
Türkiye'deki üniversitelerde 
eğitim aldığını ve sivil toplum 
kuruluşları ile toplumun her 
kesimine ulaşmaya çalışıldı-

ğını aktardı. Kıbrıs'ın aynı za-
manda özellikle İngiltere'de 
olmak üzere çok önemli bir di-
asporası bulunduğunu ifade 
eden Eren, YTB'nin İngilte-
re'deki yaşayan Kıbrıslı Türk 
gençleri "Vatanınla Tanış" pro-
jesiyle ilk defa KKTC'yi gör-
mek üzere ana vatanlarına 
getirdiklerini, yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) salgınından 
sonra bu projeye devam ede-
ceklerini dile getirdi. Eren, 
"Tüm bu faaliyetleri yürütür-
ken unutmadığımız bir husus 
var, o da Kıbrıs Türklerinin 
vermiş olduğu mücadelenin 
dünyada daha iyi bilinmesi, 

tanınması ve Kıbrıs Türkleri-
nin kendi aidiyetlerinin geliş-
mesine bizim vereceğimiz 
muhtemel katkılar. Bu an-
lamda 2021'de de Kıbrıs'ta çok 
çeşitli faaliyetler yürütmeyi 
düşünüyoruz." diye konuştu. 
KKTC'de 18 Ekim'de cumhur-
başkanı seçilmesi yapılma-
sıyla yeni bir dönem 
başladığına dikkati çeken 
Eren, iki devletli çözüm yakla-
şımının farklı alanlarda des-
teklenmesi gerektiğini 
vurgulayarak, YTB'nin de ko-
nuyu çevrim içi panellerle 
gündeme getirme kararı aldı-
ğını söyledi.

Kosova’da bir tevafuk 
olsa gerek 14 Şubat 
Sevgililer gününde 

yine bir erken seçim olacak. 
Yine, yeni yeniden… 
Bilindiği gibi Kosova’da 6 
Haziran 2019’da en son ya-
pılan genel seçimlerde Ken-
din Karar Al Hareketi ( 
Vetëvendosje), seçimlerde 
ikinci sırada yer alan Ko-
sova Demokratik Birliği 
(LDK) ile 4 ay süren müza-
kerelerin sonunda bir koa-
lisyon hükümeti kurmuş, 3 
Şubat’ta Kendin Karar Al 
Hareketi lideri Albin Kurti 
Kosova’nın Başbakanı ol-
muştu. 
Bu seçimlerde Kosova’da 
kayıtlı 1 milyon 938 bin 
869 seçmenin yüzde 44,18'i  
(Yarısından azı) oy kullan-
mıştı.  
Pandemi sürecinden yarar-
lanan bir takım güçler deği-
şik siyasi oyunlarla bu 
koalisyonu bozdular. Pan-
demi nedeniyle kendi der-
dine düşen Kosova halkı, 
sokağa çıkma yasaklarının 
da etkisiyle bu olaya gerekli 
tepkiyi dahi veremeden ol-
dubittiye getirildi ve adeta 
sivil bir darbe ile hükümet 
düşürüldü.  
Avdullah Hoti’nin Başba-
kanlığında ülkedeki Sırp si-
yasi partilerinin de yoğun 
bir şekilde yer aldığı ilginç 
bir hükümet kuruldu. Tüm 
bunlar olurken iki önemli 
olay yaşandı. Hükümetin 
kurulmasında başrol oyna-
yan ABD, bu durumu fır-
sata çevirdi ve Kosova ile 
Sırbistan liderleri Ame-
rika’ya çağırılarak adeta bir 
emri vaki ile ilginç bir an-
laşma imzalamalarını sağ-
ladı. Aslında bu anlaşma 
bana göre kadük olmuştur 
veya olacaktır. Anlaşma 
sonrası Kosova, adeta yan-
gından mal kaçırırcasına İs-
rail’in başkenti olarak 
Kudüs’ü ilk tanıyan Müslü-
man olarak sahneye atıldı. 
Bunun karşılında da İsrail, 
Kosova’yı tanıdı.  
Gariplikler bununla da kal-
madı. Bağımsız ülke Koso-
va’nın halk tarafından 
seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Haşim Taçi, Hollanda La-
hey’deki mahkemede yargı-
lanmak üzere çağırılınca 
zorunlu olarak istifa ettirildi 
ve apar topar alınarak bu ül-
keye götürüldü.  
Nereye? Lahey’e, Lahey 
neresi?  
Bosna’nın Srebrenisa şeh-
rinde bir günde 8 Binden 
fazla masum ve korumasız 
Boşnak’ı korumakla yü-
kümlü Hollanda’nın şehri 
Lahey.  
Lahey’deki mahkeme önce 
Dünyanın gözü önünde Bir-
leşmiş Milletlere bağlı 
kendi Hollanda askerlerinin 
teslim ettiği ve birkaç saat 
sonra Sırplar tarafından ve 
soykırım olarak tescillenen 
bu vahşetin mahkemesini 
yapsın sonra Kosova’nın 
halk tarafından seçilmiş 
Cumhurbaşkanını yargıla-
maya çağırsın.  
Bu Lahey’deki mahkemenin 
ilginç bir zamanlaması var. 
Ne tesadüftür ki; Kosova 
eski Başbakanı Ramush Ha-
radinaj, Hollanda'nın Lahey 
kentinde bulunan Kosova 
Özel Mahkemesi tarafından 
"şüpheli" sıfatıyla ifadeye 
çağrılınca, temmuz ayında 
başbakanlık görevinden is-
tifa etmişti. Lahey'deki 
savaş suçları mahkemesinde 
yargılanan ve iki kez delil 
yetersizliğinden beraat eden 
eski Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) komutanı Ha-

radinaj'ın istifa kararının ar-
dından meclis feshedilmiş 
ve erken seçim kararı alın-
mıştı. 
Avrupa’nın en genç ve taze 
ülkesi Kosova’da maalesef 
dış güçlerin etkisiyle istik-
rarsız bir siyasi tarih yaşa-
nıyor. 
Şansızlık mı yoksa kurgu 
mu siz karar verin. 1999 yı-
lından beri, ilginçtir hiçbir 
Kosova hükümeti görev sü-
resini tamamlayamadı. Ba-
ğımsızlığından bu yana 
geçen 12 yıl içerisinde, 
dördü erken genel seçim 
olmak üzere yedi kez genel 
seçime gidildi. Bugüne 
kadar 8 hükümet, 12 başba-
kan ve son üç yıl içerisinde 
3 başbakan değişikliği ya-
şandı. 
Şimdi de Kosova Anayasa 
Mahkemesi'nin cezası ke-
sinleşmiş milletvekili Etem 
Arifi'nin Avdullah Hoti hü-
kümeti için kullandığı oyu 
geçersiz saymasının ardın-
dan düşen hükümetle bir-
likte Kosova'da 14 Şubatta 
bir kez daha erken seçime 
gidiliyor.  
Toplam nüfusu tahminen 
(tahminen diyorum çünkü 
ülkede ciddi bir nüfus sa-
yımı da yapılamadı) iki mil-
yon dolaylarında olan 
Kosova’da onlarca siyasi 
parti ülkenin iç politika-
sında rol almaya çalışıyor. 
Balkanların kalbi olan Ko-
sova’nın sahip olduğu stra-
tejik özellikler nedeniyle 
dışarda üşüşen akbaba mi-
sali dış güçler onu siyasi is-
tikrarsızlığa itiyor. Buna, 
Balkanların milliyetçi ve 
çok uluslu (multinasyonal)  
sıcak yapısı da eklenince 
görünen olumsuzluklar çıkı-
veriyor. Benzer siyasi istik-
rarsızlık özellikle 
Bosna-Hersek’te, biraz 
farklı olsa da Bulgaristan, 
Yunanistan ve Sırbistan’da 
da var. ABD ve AB açısın-
dan bu olması gereken bir 
özellik. Bu şekilde Balkan-
larda istedikleri gibi at koş-
turabiliyorlar. 
 
14 Şubatta Kosova’daki 
erken seçimlerde her hangi 
bir siyasi oyun olmazsa, son 
günlerde oy oranı yükselen 
ve 15 yıllık muhalefetin ar-
dından Başbakan olan ve 
ardında da demokratik ol-
mayan oyunlarla Başbakan-
lığı alınan Albin Kurti 
liderliğindeki Kendin Karar 
Al Hareketi ( Vetëvendosje) 
partisi seçimleri kazanacak-
tır. Bu sefer oylarını artıra-
caklarını da düşünüyorum. 
Belki yine koalisyona olabi-
lir ama bu defa daha az bir 
koalisyon desteğine ihtiyaç 
duyarlar. 
 
Bu arada 14 Şubattaki se-
çimlere Kosova’daki iki 
Türk partisi de katılacak. 
Buna göre, Genel Başkanlı-
ğını Fikrim Damka’nın yap-
tığı Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) 14 
Şubat 2021’de yapılacak 
Kosova Cumhuriyeti parla-
mento seçimlerine 26 aday 
isimle, Genel Başkanlığını 
Ertan Simitçi’nin yaptığı 
diğer Türk partisi Yenilikçi 
Türk Hareket Partisi (YTH) 
ise 12 aday isimle girecek. 
Türk partileri aşağıdaki 
isimleri Kosova Merkez 
Seçim kuruluna verdiler. 
Dost ve kardeş ülke Koso-
va’daki 14 Şubat erken 
Genel seçimlerinin Kosova 
halkına hayırlı olmasını di-
liyorum. İnşallah Kosova 
hak ettiği siyasi istikrara bir 
an önce kavuşur.

YTB, KKTC paneli yaptı

SREBRENİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te faaliyet 
gösteren Srebrenitsa 
Anma Merkezi, kamu 

kurumları ve sivil toplum ku-
ruluşları için ortaklık ve iş bir-
liği çağrısı yaptı.Merkezden 
yapılan yazılı açıklamada, 
2021-2025 dönemi için strateji 
planı oluşturulmasına ve bu 
planın gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayacak bir ortaklık 
ağı kurulmasının hedeflendiği 
bildirildi.Srebrenitsa Anma 
Merkezi Müdürü Emir Sulja-

gic, yaptıkları çağrının Haki-
kat, Diyalog, Gelecek Proje-
si'nin bir sonucu olduğunu 
belirterek, mevcut ortaklarının 
yanında merkezin faaliyetle-
rine katkı sağlayabilecek yeni 
ortaklara ve iş birliklerine ihti-
yaç duyduklarını kaydetti. 
Suljagic, "Bu çağrı, dünya ge-
nelinde soykırım ve diğer 
savaş suçlarının araştırılması, 
uluslararası insani hukuk ve 
geçmişle yüzleşmeye katkı 
sağlayacak kültür ve sanat 
projelerinin gerçekleştirilmesi 
alanlarında uzmanlığı kanıt-
lanmış üniversitelere, araş-

tırma merkezlerine, müzelere, 
anma merkezlerine, galerilere, 
kültür kurumlarına ve sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik-
tir." ifadelerini kullandı.İlgile-
nenlerin 30 Ocak'a kadar 
başvuru yapabileceğini akta-
ran Suljagic, başvuracakların 
gerekli bilgi ve tecrübelerinin 
yer aldığı belgeleri info@sreb-
renicamemorial.org gönder-
meleri gerektiğini ifade 
etti.Suljagic, başvurusu kabul 
edilen kurum ve kuruluşların 
öncelikle strateji planının oluş-
turulması noktasında tavsiye 
ve fikirlerine başvuracaklarını 

kaydederek, bu kurum ve ku-
ruluşlarla kalıcı ortaklıkların 
da sağlanabileceğini 
belirtti.Bosna Hersek'te Tem-
muz 1995'te yaşanan ve en az 
8 bin 372 Boşnak sivilin katle-
dildiğini Srebrenitsa Soykırı-
mı'nda hayatını kaybedenlerin 
defnedildiği Potoçari Anıt Me-
zarlığı ile eski akümülatör fab-
rikasındaki müzeyi de 
bünyesinde barındıran anma 
merkezi, soykırımın unutul-
maması ve adaletin sağlan-
ması noktasında da önemli 
çalışmalar gerçekleştiriyor.



REÇAK 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Reçak köyünde bulunan 
ve Kosova savaşında 
Sırplar tarafından katle-

dilen sivillerin anısına inşa 
edilen anıt kompleksi ve kur-
banları mezarları bugün dev-
let ve siyasi parti liderleri tara-
fından ziyaret edildi. Anıt 
kompleksini Vetevendosje Li-
deri Albin Kurti ile birlikte zi-
yaret eden Cumhurbaşkanı 

Vekili Vjosa Osmani, “Bugün, 
tüm insanlık tarihindeki en 
korkunç katliamlarından biri 
olan Reçak katliamının 22. yılı. 
Aslında burası, Sırbistan’ın 
Arnavutları yok etme niyeti-
nin kanıtlandığı yerdir. Bura-
dan bu gerçeği yüksek sesle 
söylemek zorundayız, özgür-
lüğe düşen adaleti talep ediyo-
ruz. Soykırım kanıtı ülkemizin 
her yerinde görülebilir” dedi. 
www.kosovaport.com sitesi-
nin haberine gör; Reçak kur-

banlarının mezarlarını ziyaret 
edenler arasında mevcut Baş-
bakan Avdullah Hoti de vardı. 
“Adalet bazen gecikmeli olsa 
da sağlanır” diyen Hoti, suçlu-
lar cezalandırılmadığı sürece 
kurbanların ruhlarının huzur 
bulmayacağını söyledi. Anıt 
kompleksi ve kurbanları me-
zarları PDK Genel Başkan Ve-
kili Enver Hoxhaj, NİSMA Ge-
nel Başkanı Fatmir Limaj ve 
diğer siyasi parti liderleri tara-
fından da ziyaret edildi. Ko-

sova savaşında, Ştimle beledi-
yesine bağlı Reçak köyünde 15 
Ocak 1999 tarihinde Sırp para-
militer, polis ve askeri güçleri 
tarafından, aralarında çocuk, 
kadın ve yaşlıların da bulun-
duğu silahsız 45 sivil katle-
dildi. 
Reçak’ta gerçekleştirilen kat-
liam, o dönem Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Başkanı Büyükelçi Willam 
Walker tarafından dünyaya 
duyurulmuştu.
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MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yar-
dım Vakfı, Kosova'daki tek Türk belediyesi-
nin olduğu Mamuşa'da sel nedeniyle evlerini 

su basan 80 aileye gıda paketleri dağıttı. Mamu-
şa'da faaliyet gösteren Gönül Eli Yardımlaşma 
Derneği iş birliğiyle un, pirinç, şeker ve sıvı yağ 
bulunan gıda paketleri sel mağduru ailelere 
ulaştırıldı. Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Burhan Krüezi, sel felaketinin Mamuşa'da 
büyük zarara yol açtığını belirterek, yardımları 
için Türkiye'ye ve İHH'ye teşekkür etti. Krüezi, 
derneğin kurulduğu günden beri Türkiye'den 
çeşitli vakıflar aracılığıyla Mamuşalılara başta 
kurban ve gıda olmak üzere çeşitli yardımlarda 
bulunduğunu söyledi. Selden etkilenen Ma-
muşa sakinlerinden Haci Mazrek de yardımları 
için İHH'ye teşekkür ederek, "Allah bereket ver-
sin. İnşallah Türkiye her zaman iyi ve rahat 
olsun." dedi. Halkın çoğunun tarımla geçimini 
sağladığı Mamuşa'da seralardaki ürünlerin ne-
redeyse tamamının su altında kaldığı ve zararın 
çok büyük olduğu bildirildi. (AA)

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova’da 14 Şubat’ta ya-
pılacak erken seçimlerde 
Türk partilerinin adayları 

belli oldu. Buna göre, Genel 
Başkanlığını Fikrim Damka’nın 
yaptığı Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) 14 Şubat 
2021’de yapılacak Kosova Cum-
huriyeti parlamento seçimlerine 
26 aday isimle, Genel Başkanlı-
ğını Ertan Simitçi’nin yaptığı di-
ğer Türk partisi Yenilikçi Türk 
Hareket Partisi (YTH) ise 12 
aday isimle girecek. Türk parti-
leri aşağıdaki isimleri Kosova 
Merkez Seçim kuruluna  
verdiler. 

KDTP Aday listesi 
1-Fikrim Damka 
2-Fidan Brina Jilta 
3-Müferra Şinik 
4-Fikret Morina 
5-Enis Kervan 
6-Meral Aygün 
7-Kadir Hüseyin 
8-Yıldıray Bayram 
9-Sevil Liman Kazaz 
10-Levent Buş 
11-Ergin Bunyak 
12-Işık Kaytazi 
13-Erol Zekeriya 
14-Cengiz Çesko 
15-Ümihan Muyko 
16-Furkan Ergüler 
17-Skender Bikliçi 
18-Zümrüt Buçko 

İHH'den Mamuşa’daki sel  
mağdurlarına gıda yardımı

Kosova’da Türk partilerinin 
ADAYLARI BELLİ OLDU

Kosova savaşında Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen en 
büyük katliamlardan biri olan Reçak katliamının 22. yılı. katlia-
mın yıldönümünde kurbanların mezarlarını ziyaret eden, dev-
let ve parti liderleri, Reçak’taki mezarlıklara çelenk bıraktılar

Reçak kurbanlarına 
hüzünlü anma töreni

Teknopark modeli  
Prizren’e taşınacak

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi 
(TÜ) Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Türkyıl-

maz, Kosova'da, Trakya 
Üniversitesi öncülüğünde 
bir teknopark kurulacağını 
ve Trakya Teknopark mode-
lini Kosova'ya taşımak hede-
finde olduklarını bildirdi. 
Prof. Dr. Türkyılmaz 
ve beraberindeki 
heyet, Prizren 
Belediye Baş-
kanı Myta-
her Has-
kuka'yı 
ziyaret 
etti. Üni-
versite-
den yapı-
lanan 
açıkla-
maya göre, 
ziyarette, 
üniversite des-
tekleriyle Koso-
va'ya bir teknopark 
kurulması başta olmak 
üzere eğitim ve sağlık çalış-
maları hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu. Türk-
yılmaz, Kosova'da 
kurulacak teknoparkın ku-
ruluş ve işleyiş faaliyetle-
rinde Trakya Teknopark'ın 
rehberlik edeceğini belirtti. 
Prizren'de bulunmaktan bü-
yük mutluluk duyduklarını 
ifade eden Türkyılmaz, şun-
ları kaydetti: 
"Dost ve kardeş Kosova'nın 

gönlümüzdeki yeri farklı. 
Balkanlar ile gönül köprüle-
rini kurmakla kalmıyor bu 
bölgenin kalkınması için de 
önemli adımlar atıyoruz. 
Türkiye'de örnek olarak gö-
rülen Trakya Teknopark 
modelini Kosova'ya taşımak 
hedefindeyiz. Atacağımız 
adımlarda ve hayata geçire-
ceğimiz projelerde Prizren 
Belediye Başkanı, değerli 

dostumuz Mytaher 
Haskuka'nın des-

teklerinin kıy-
metli olaca-

ğına 
inanıyo-
ruz. Ken-
disi de 
bizleri 
her ko-
nuda ol-
duğu 

gibi bu 
konuda da 

destekleye-
ceğini ifade 

etti. Trakya Üni-
versitesi, her alanda 

Kosova'nın en büyük des-
tekçisi. Bu vesileyle Rektö-
rümüz Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu'nun Kosova'ya 
selamlarını da iletmek iste-
rim." 
Belediye Başkanı Haskuka 
da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Trakya Üniversitesinin Ko-
sova ve Prizren'e büyük de-
ğer verdiğini, bu değerin ha-
yata geçirilen projelerle 
somutlaştığını belirtti. (AA)

19-Mersin Kazazi 
20-Akif Gaş 
21-Melis Şamli 
22-Çenan Kera 
23-Nail Pinduk 
24-Egzona Bikliçi 
25-Haki Raştana 
26-Berat Maloku 
 
YTH listesi 
 
1-Ertan Simitçi 
2-Buyar Morina 
3-Gamze Trohupa 
4-Ensar Topayan 
5-Onur Canhas 
6-Bediha Vrşevci 
7-Bülent Kera 
8-Onur Şekerci 

9-Gülşen LLapashtica 
10-Davut Kazaz 
11-İlker Can İbrahimi 
12-Merve Morina



EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmanlı'nın Balkan seferle-
rinde Sipahi askerleri ile top-
larını geçirdiği Edirne'deki 

tarihi Kazan Köprüsü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla 
toprak altından gün yüzüne çıkarı-
larak aslına uygun restore edildi. 
Köprünün 16'ncı yüzyılda, Balkan 
seferlerine gidecek Osmanlı askeri 
için Fil Deresi'nin üzerine yapıldı-
ğını söyleyen tarihçi Altay Bayatlı, 
"Kazan Köprüsü, tek gözlü yapıl-
mıştır. Tek gözlü köprüye göre 
büyük yapılmasının nedeni de as-
keri sefere yönelik olmasından dola-
yıdır" dedi. Edirne, 88 yıl başkentlik 
yaptığı Osmanlı'dan günümüze 
kalan tarihi yapılarıyla dikkat çeki-
yor. Bulgaristan'a açılan Kapıkule 
Sınır Kapısı yolu üzerimde bulunan 
ve halk arasında 'Kazanova' olarak 

da bilinen 'Kazan Köprüsü', Kara-
yolları Genel Müdürlüğü'nce 2017 
yılında toprak altından çıkarılıp, as-
lına uygun restore edildi. Kitabesi 
çalındığı için mimarı özellikleri bi-
linmeyen köprü, Osmanlı'nın Bal-
kan seferlerine giderken, sipahi 

askerleri ve topların taşınması için 
'Fil Deresi' üzerine yapıldı. Köprü-
nün, askerlerin ve top arabalarını ra-
hatlıkla geçirilebilecek şekilde inşa 
edildiğine dikkat çeken Bayatlı, "Os-
manlı örneğinde çok gördüğümüz 
bir köprü mimarisi. Normal de ya-

yaların geçmesi için yapılan taş köp-
rüler oldukça küçük ve dar. Ama 
burada tek gözlü geniş bir köprü ya-
pıldığını görüyoruz" diye konuştu. 
Bayatlı, şunları söyledi: "Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Lala Mustafa 
Paşa ile enteresan bir anısı vardır, 
çoğu kişi bu dizeleri bilebilir. Evliye 
Çelebi Seyahatnamesi'nde şöyle ak-
tarıyor; Budin seferine giderken Ka-
nuni Sultan Süleyman diyor ki Lala 
Mustafa Paşa'ya 'İhsan eyle de senin 
köpründen geçelim, paşam.' Mus-
tafa Paşa da 'Dönüşte geçersiniz' 
diyor. Kanuni de kızıyor ve 'Minnet 
ile korkma gülü al eline süseni. 
Geçme namerd köprüsünden ko 
aparsın su seni' diyor.  Kanuni riva-
yete göre atını nehre sürüyor. Bo-
ğulma tehlikesi geçiriyor. Daha 
sonrasında da sadrazamı azlediyor. 
Bu köprünün bir de böyle öyküsü 
var." (AA)
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TİKA’dan Karadağ’da 
BİR EĞİTİM PROJESİ 

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin davetinin ardından 
Atina ve Ankara'nın, Ege ve 
Doğu Akdeniz'deki sorunla-

rını ele almak için istikşafi görüşme-
leri 25 Ocak'ta yeniden 
başlatacaklarını duyurması, tarafla-
rın diyalog ve müzakereye tekrar 
şans vermek istediğine işaret ediyor.  
Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, 
Yunanistan'a " Türkiye olarak açık 
bir davette bulunmak istiyoruz. 
Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçek-
leştirilmek üzere Yunanistan'ı  istik-
şafi  görüşmelere başlamaya davet 
ediyoruz." ifadeleriyle yaptığı da-
vetle Türkiye'nin başından beri be-
nimsediği diyalog tutumunu tekrar 
ortaya koydu. Türkiye'nin müzake-
relere ev sahipliğini yapacağını akta-
ran Çavuşoğlu'nun heyetlerin 
tarihini belirlemesine yönelik çağrı-
sına yanıt kısa sürede geldi. Türk ve 
Yunan dışişleri bakanlıkları arasında 
yapılan görüşmelerin ardından ta-
raflar,  istikşafi  görüşmelerin 61. tu-
runun 25 Ocak'ta İstanbul'da 
yapılması konusunda mutabık kaldı.  
 

ZORLU SÜREÇ 
 
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk 
istikşafi görüşmeler, 2002'de Anka-
ra'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı 
müsteşarları arasında başlatıldı. Ta-
raflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme 
gerçekleştirdi. Bunun ardından Yu-
nanistan'da dönemin  Tsipras hükü-

metinin isteksiz tutumu nedeniyle 
istikşafi görüşmelerde yeni bir tur 
düzenlenemedi. Yakın dönemde 
Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise 
taraflar arasında diyaloğun tesis 
edilmesinin önemini tekrar ortaya 
koydu. 2020'nin son 6 ayı boyunca 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığını üstlenen Almanya, Yu-
nanistan ve Türkiye arasında istik-
şafi görüşmelerin tekrar başlatılması 
için yoğun çaba sarf etti. Alman-
ya'nın çabaları sonucu taraflar tam 
görüşmelere başlamaya hazırlanır-
ken Yunanistan'ın 6 Ağustos 2020'de 
Mısır'la münhasır ekonomik bölge 
anlaşmasını imzalaması, süreci bal-
taladı. Berlin'in yoğun diplomasi 
trafiğinin yanı sıra Türkiye ve Yuna-
nistan'ın da üyesi olduğu NATO 
nezdinde, iki ülke arasında kazala-

rın ve istenmeyen hadiselerin yaşan-
masını önlemeye yönelik girişim ya-
pıldı. NATO Genel Sekreteri  Jens 
Stoltenberg'in öncülüğünde kurulan 
"ayrıştırma usulleri mekanizması" 
kapsamında Doğu Akdeniz'de bir 
kaza veya çatışmayı önlemek için 
Türk ve Yunan askeri heyetleri ara-
sında görüşmeler gerçekleştirildi.  
 

AB’DEN YÜZ BULAMADI 
 
Bir taraftan gerginliği azaltmak ve 
diyaloğu başlatmak için girişimler 
sürerken Yunanistan, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi'yle (GKRY) "üye da-
yanışması" kisvesi altında AB nez-
dinde yoğun bir Türkiye karşıtı 
kampanya yürüttü. Türkiye'yi 
hemen hemen her dışişleri bakan-
ları toplantısı ve AB Liderler Zirve-

si'nin gündem maddesi haline geti-
ren bu ikili, Türkiye'nin Doğu Ak-
deniz'deki faaliyetlerinin yasa dışı 
olduğunu savunarak Ankara'ya yö-
nelik ağır yaptırım taleplerinde bu-
lundu. Ancak AB nezdinde 
özellikle Almanya'nın önderliğinde 
birçok ülke, Türkiye'yle diyalogdan 
yana tutum sergilemeyi tercih etti. 
Aralık 2020'de düzenlenen AB Li-
derler Zirvesi'nde Yunanistan ve 
GKRY'nin talep ettiği ağır yaptırım-
lar onaylanmazken zirvede diyalog 
mesajının ağır basması dikkati 
çekti. Türkiye ve Yunanistan ara-
sındaki istikşafi  görüşmelerin 
temel amacı, Ege sorunlarına her iki 
tarafın da kabul edebileceği  "adil, 
kalıcı ve kapsamlı" çözüm için 
zemin hazırlamak olarak ön plana 
çıkıyor. (AA)

Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için is-
tikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden  başlatacaklarını duyurması, tarafların 
diyalog ve müzakereye tekrar şans vermek istedikleri olarak değerlendirildi

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'ın güney kesimlerinde etkili 
olan sağanak nedeniyle birçok ev ve 
iş yerini su basarken, bazı bölgelerde 

yerel yönetimler tarafından olağanüstü 
hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi. Ülke-
nin en büyük şehirlerinden Niş'in yanı 
sıra Leskovac, Doljevac, Bojnik, Vlasot-
nica, Vladicin Han ve Gadzin Han'da da 
seller nedeniyle OHAL ilanı açıklanırken, 
10 binden fazla ev ve iş yerine elektrik ve-
rilemediği kaydedildi. Sırbistan İtfai-

yesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ekip-
lerin selden etkilenen bölgelerde çalışma-
larını sürdürdüğü, özellikle tarım 
alanlarında büyük hasar meydana geldiği 
belirtildi. Sırbistan  İçişleri Bakanlığı’nın 
açıklamasında da yağışın etkisini yitirme-
siyle durumun kontrol alındığı ve nehir-
lerdeki yüksek su seviyesinin çekilmeye 
başladığı ifade edildi. Öte yandan, Sırbis-
tan Meteoroloji Kurumu’ndan yapılan 
açıklamada, Lim Nehri'nin debisinin yük-
selme eğiliminde olduğu uyarısında bu-
lunuldu. (AA)

5 yıl aradan sonra  
Türkiye ve yunanistan  
aynı masaya oturacak 

Şükrü ÇALIŞKAN

AKTÖR  
BASHKİM  
TOPOJANİ

Merhaba saygıdeğer Balkan 
Günlüğü Gazetesi'nin 
kıymetli okuyucuları. 

Köşe yazılarımda özellikle Sinema 
alanında tecrübelerimi paylaştığım  
sanatçı arkadaşlarımla ilgi magazin-
sel bilgileri yazmak,hem böylece si-
zlerlin de hoş vakit geçirmenizi 
sağlamak istiyorum. 
 Bugünkü yazımı ünlü aktör 
arkadaşıma ayırmak istedim. 1976 
Belçika Brüksel doğumlu rivayete 
göre dedeleri Osmanlı paşalarından 
Koca Sinan Topojani Paşa 
torunlarından olan Arnavut Aktör 
Bashkim Topojani. 
Avupa sinemasında kaliteli profesy-
onel tv, sinema ve  tiyatro 
oyunculuğu ile aranılan isimler 
arasına girmiş Dünya çapında bir 
Aktör. Türkiye'de de en iddialı dizil-
erde rol almış olan bu sanatçı dostu-
muz, şimdilerde Belçika' da reklam 
klipleri ve  dizi filmlerde 
oyunculuğunu devam ettirmekte. 
Yaklaşık olarak 40’a yakın filmde 
rol almış ve aynı zamanda dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki yarışmalarda 
ödül kazanmış Break Dans'çı..... 
Katıldığı ve ödül aldığı Break Dans 
yarışmaları (1998 Hamburg-Al-
manya) (1998 Saint Etienne-Fransa) 
(1999 Londra-İngiltere) (2001 
Osaka-Japonya ödül Dünya 
Şampiyonluğu) (2002 Montreal-
Kanada)... 
Oynadığı Tiyatro oyunları içinde en 
önemlisi (Oyunun adı:Monküsi 
Mondidou Belçika)Bundan başka  
birçok tiyatro oyununda rol aldı... 
Filmleri (2013 Balkan Scam sinema 
filmi-Makedonya) (2014 Filinta Trt1 
dizisi-Türkiye) (ATV -2016 Bu şehir 
arkandan gelecek),(2015 Guenin 
Van De Vors tv dizi-Hollanda) 
(Amigo's tv dizi-'Belçika) bunlar 
sayıp yazabildiklerimden bazıları 
sadece. 
Bashkim Topojani kültürel düzeyde 
yaklaşık 6 lisanı ana dili gibi 
konuşabilen ender oyunculardan biri 
(Arnavutça, Türkçe, İngilizce, 
İtalyanca, Makedonca, İspanyolca 
dillerini biliyor) böyle bir oyuncuya 
sahip olmayı kim istemeski........ 
Ve ne ilginçtir ki Türkiye'de 
çalışmış olduğu menajeri ile ilgili 
yaşadığı sıkıntılarında dolayı 
Türkiye'den uzak kalmayı bir türlü 
içine sindirememiş hâlâ aklı, fikri, 
gönlü, kalbi Türkiye'de olan yüreği 
geniş kalbi güzel yardımsever 
mütevazı bir insan BASHKİM 
TOPOJANİ. 
Onun için çok şeyler yazmak isterim 
fakat Türkiye'nin yapımcıları , 
senaristleri, cast direktörleri , 
oyuncuları ne kadar sahip çıkar 
değer verir bilemem. Bildiğim tek 
şey Türkiye'de en iddialı dizilerde 
yer almış fakat yaşadığı şansızlıklar 
nedeniyle olumsuz etkilenmiş. 
Türkiye’de yaşadıkları beni derinden 
yaraladı. 
 Türkiye'deki eksikliklerin başında 
menajerlik sistemi geliyor. Ancak 
kah  spor dalında olsun kah sinema 
sektöründe olsun hâlâ Avrupa ve 
gelişmiş ülkeler düzeyinde değiliz. 
Bunun nedeni de maalesef profesy-
onel çalışmayı becerememizdir. 
  
Şuda bir gerçek ki Avrupa 
sinemasında menajer sistemi bizden 
daha profesyonel olmasına rağmen 
sinema oyuncularının Dünya 
çapında görünebillirliği Türk 
dizilerinin ve oyuncularının Holly-
wood'tan sonra en çok seyredilir 
olması da pazarlama ve Türk 
oyuncularını daha kaliteli olmasıda 
ayrı bir meziyet. 
Tüm yapımcılara ve menajerlere bu-
radan çağrıda bulunuyorum. Aktör 
ve senarist BASHKİM TOPOJANİ 
gibi kaliteli ve  profesyonel birinin 
gözden kaçırılmaması gerekir. 
  
O hem bir arkadaş ,hem bir can 
dostu,hem bir Aktör hem de bizden 
biri. 
Osmanlı paşalarından Arnavut Ko-
casinan Topojani Paşa' nın 
torunlarından başka söze ne hacet.... 
Saygı ve Selamlarımla.

Osmanlı Balkanlar’a bu köprüden geçti…

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

Niş’te sel 
yüzünden 
OHAL ilan 
edildi

PETNİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ'da öğrenci ve öğ-
retmenlerin gereksinim-
lerine uygun, modern ve 

kaliteli bir eğitim ortamına ka-
vuşmaları ve Karadağ Milli 
Eğitimi’nin modernizasyonu 
kapsamında ülkeye önemli kat-
kılar sağlamaya devam eden 
TİKA, Karadağ’ın kuzey bölge-
sinde bulunan 6 bin 800 nü-
fuslu Petnitsa şehrindeki 
Petnitsa Karma Lisesi’nde mo-
dern ekipmanlarla donatılan 
bilgisayar sınıfı kurdu. Petnitsa 
Belediyesi sınırları içerisinde 
bulunan, 147 öğrenci ve 30 öğ-
retmene sahip olan lise bünye-

sinde; fen bölümü, ekonomi, 
satış teknik personeli, tarım 
teknisyenliği, veterinerlik ve 
meyve/sebze yetiştiriciliği bö-
lümleri bulunuyor. Bağımsız 
bir okul olarak faaliyet gösteren 
okulun içerisinde aynı za-
manda 176 öğrenci ve 25 öğret-
men ile eğitim faaliyetlerini 
sürdüren “Mahmut Adroviç” 
ilköğretim okulu bulunuyor. 
TİKA tarafından yürütülen 
proje kapsamında; bilgisayar 
sınıfında kullanılmak üzere 
masaüstü bilgisayarlar, foto-
kopi makinesi, printer cihazı, 
interaktif tahta, masa ve san-
dalye gibi teknik ekipmanlar-
dan oluşan malzeme TİKA 
temin edilerek okul yetkilile-
rine teslim edildi. 
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Ulus Devletleri ve kurulu düzeni yıka-
rak, etnik, mezhepsel kökene dayalı 
kukla devletçiklerden oluşan bir 

dünya düzeni amaçlayan  hukuku, insan 
haklarını tanımayan, milyonlarca insanı kat-
leden, zorla göç ettiren, dönemin en kanlı 
terör örgütlerini silahlandırıp yöneten em-
peryalist ABD’nin kurguladığı Büyük Orta-
doğu Projesinin etki ve zararlarını uzun bir 
süre daha  yaşayacağımız görülüyor. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde George W. 
Bush yönetimi tarafından Dünya’ya açıklan-
dığı 2004 yılından bu yana BOP projesi (Ge-
nişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesi ile Müşterek bir Gelecek ve İlerleme 
için Ortaklık) hedef aldığı İslam alemini 
oluşturan coğrafyada, şiddet, terör, katliam, 
etnik temizlik, sürgün, kan ve göz yaşı yıl-
lardır sürmekte. 
Sömürü düzeni için geliştirilen BOP'un fikri 
ve felsefi alt yapısı 1945’lerde oluşturul-
maya başlanmıştı. Ünlü medeniyet tarihçisi 
Arnold Toynbee, 1945'lerde yayımlanan ki-
tabında şöyle demektedir: "Haber veriyo-
rum, ideolojiler insanlığın hayatından çekip 
gidiyor. Hasıl olan boşluğu büyük dinler 
dolduracaktır. Büyük dinler derken de insan-
lığın meselelerine temas eden ve çözüm ge-
tiren İslam'ı kastediyorum. Bu insanlık için 
ciddi bir tehdit olarak görülmelidir."  Bu 
uyarıyı dikkate alan çok sayıda bilim adamı 
ve düşünür kitaplar yazdı.  Bernard Lewis, 
"Müslümanları batılı hayat tarzına alıştırma-
lıyız" diyor. Fukuyama'nın  Büyük Satranç 
Tahtası, Tarihin Sonumu? Devlet İnşası ile 
Samuel P. Huntington Biz Kimiz? Ameri-
ka'nın Ulusal Kimlik Arayışı,  Medeniyetler 
Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Ku-
rulması gibi kitapları sayabiliriz. (1)  
Kültürlerin temel çatışma kaynağı olacağını 
belirleyen, ideolojiler ve ülkeler arasındaki 
eski çatışma ve çatışma kaynaklarının öne-
mini yitireceği öngörüsünü yapan Samuel 
Huntington’un ana fikrine göre, Ekonomik, 
politik, kültürel ve psikolojik açıdan Ameri-
kan egemenliğine ve küreselleşmeye engel 
görülen  “ULUS DEVLET YAPILARI” 
ABD’nin öncelikli hedefidir. "Ulus-devletle-
rin güçsüzleştirilmesi", "uygarlıkların çatış-
ması” ya da “uygarlıklar hiyerarşisi” 
yaratılması için, ulus-devletleri kendi arala-
rında savaştırmak ya da ulus-devletler ile sa-
vaşmayı tasarlamaktadır. Bağımsız 
ulus-devlet yapılanmasının zayıflatılması ve 
zaman içinde yok edilmesi için ABD’nin ön-
derliğindeki küresel güçlerin iki önemli stra-
tejisi bulunmaktadır.  Birincisi, ulus-devletin 
üstten yıpratılmasıdır. Bu ise BM, IMF, 
Dünya Ticaret Örgütü, AB gibi ulus ötesi 
oluşumların desteklenmesi, yenilerinin ku-
rulması ve güçlendirilmesidir. Böylece, 
ulus-devletin egemenliğini sınırlayan ulus-
üstü oluşumlar oluşturulmuş/güçlendirilmiş 
olacaktır. ikinci strateji, "devlet-altı" dene-
timli örgütlenmeler ve tehditler yoluyla ulus 
ya da devlet egemenliğinin sınırlandırılması-
dır. Bu durumda devletin egemenlik alanı 
daraltılarak güçsüzleştirilmesi sağlanacak-
tır.(2) 
Bu amaçla, bölgesel çatışmaların körüklen-
mesi, iç savaşların desteklenmesi, devletin 
küçültülmesi, özelleştirmenin teşvik edil-
mesi gibi politikalar desteklenmektedir. Bu 
stratejinin yaşama geçirilebilmesi için Açık 
Toplum gibi küresel vakıflar, IRI, NED gibi 
ABD destekli çesitli örgütler, US-AID ve 
UNDP gibi yandaşları kayırmaya dönük 
projeci kuruluşlar, bazı araştırma-inceleme 
vakıfları, denetimli hareket eden ve ulus-
devlet yapılanmasını güçsüzleştirmeye çalı-
şan araştırma merkezleri devreye 
sokulmuştur.(3) 
ABD’li banka ve finans sermayesi ile IMF 
ve Dünya Bankası gibi dev örgütleri kontrol 
edip Birleşmiş Milletler ve CIA gibi çok et-
kili kuruluşlarda söz sahibi olan KÜRESEL 
GÜÇLER,  daha II.nci Dünya Savaşı sona 
ererken gelecek yüzyılı dizayn etmenin plan 
ve projelerine kafa yorarken, bizim iç tartış-
malar ve suni gündemlerle oyalanmamız 
akla ziyan... 
S400 Hava Savunma sistemi, F35 projesin-
den dışlanmamız, AB’inin Mart ayına ertele-
diği yaptırım kararı, Doğu Akdeniz 
sorunları, Ege’de karasularının 12 mile çıka-
rılması, hava sahası, anlaşmalara aykırı ola-
rak  adaların silahlandırılmasında, Kıbrıs’ta, 
Libya’da ve Libya ile yaptığımız Münhasır 
Ekonomik Bölge Anlaşmasında, Suriye’de,  
Irak’ta, Ermenistan-Azerbaycan savaşı nede-
niyle, AB-Türkiye ilişkilerinde, ABD-Tür-
kiye ilişkilerinde, sözde din kardeşimiz 
olacak müslüman arap ülkeleriyle ilişkilerde 
yaşanan sorunların kaynağı elbetteki Tür-
kiye değil. Ama projeyi tasarlayanlar, oyunu 
böyle kurguladığı için bizim haklı olmamız 
yeterli olmuyor... Önümüzdeki günler ulusal 
hak ve menfaatlerimizin korunması konu-
sunda çok dikkatli olmayı gerektirmektedir. 
Süheyl   ÇOBANOĞLU 
RUBASAM Bşk.V. 
  
K  A  Y  N  A  K.........................: 
(1)    Yeniçağ: Denge bozuluyor ölçü kaçı-
yorsa (2) - Sadi SOMUNCUOĞLU 
(2)    Doç.Dr. Birol Ertan, 23.10.2012 – 
Trakyanet Haber, 'Ulus-Devletler ve İslam 
ile Savaş Stratejisi Bağlamında ABD’nin 
Çöküş Süreci' 
(3)    Doç.Dr. Birol Ertan, https://www.acik-
gazete.com/abdnin-k-sreci/28 Ekim 2012
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1999 yılın-
dan beri, 
hiçbir Ko-

sova hükümeti 
görev süresini 
tamamlaya-
madı. Bağım-
sızlığından bu 
yana geçen 12 
yıl içerisinde, 
dördü erken 
genel seçim 

olmak üzere yedi kez genel seçime gi-
dildi. 8 hükümet, 12 başbakan ve son 
üç yıl içerisinde 3 başbakan değişikliği 
yaşandı. Genç Kosova devletinin yö-
neticilerinin en büyük açmazı siyasi, 
ekonomik tecrübe ve birikim eksikli-
ğinin ABD ve Avrupa devletleri tara-
fından giderilme baskılarına maruz 
kalmasıydı. Ülke liderlerinin kendi 
aralarındaki iktidar çekişmeleri, ikinci 
ve üçüncü devletlerin müdahale istek-
leri karşısındaki direnç zayıflığı 
büyük bir sorun teşkil etmiştir. Koso-
va’da 6 Haziran 2019’da gerçekleşen 
genel seçimlerin galibi çıkan Kendin 
Karar Al Hareketi (Lëvizja Vetëven-
dosje), seçimlerde ikinci sırada yer 
alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 
ile 4 ay süren müzakerelerin sonunda 
bir koalisyon hükümeti kurmuş, 3 Şu-
bat’ta Kendin Karar Al Hareketi lideri 
Albin Kurti Kosova’nın Başbakanı ol-
muştu. 
Başbakan Kurti’nin partisi Avrupa 
tarzında sosyal demokrat bir kimliğe 
sahipken koalisyon ortağı LDK Batılı 
merkez sağ bir kimliğe sahipti. Bu 
durum Kosova ve bölge için yeni bir 
sürecin başlangıcı olabilirdi. Ancak,15 
yıllık muhalefetin ardından Başbakan 
olan Kurti hükümeti göreve başladık-
tan iki ay sonra mecliste güvenoyu 
alamayarak düşürüldü. Albin Kurti 
Hükümeti düşünce nisan ayında ge-
çici hükümet göreve geldi. Kosova'da 
bir yılda ikinci kez siyasi kriz yaşan-
mış oldu. Haziran ayında kurulan 
Başbakan Avdullah Hoti hükümeti le-
hine, hapis cezası kesinleşmiş millet-
vekili Etem Arifi’nin güvenoyu 
vermiş olması yeni bir siyasi krize yol 
açtı. Kosova Anayasa Mahkemesi 
Etem Arifi’nin kullandığı oyun geçer-
siz olduğuna hükmetti. Oyun geçersiz 
sayılmasının ardından hükümetin 
düştüğü ilan edildi.  Şimdi Kosova’da 
40 gün içerisinde seçime gidilmesi 
bekleniyor. Velhasılı 2020 yılı Kosova 
için iyi geçmedi. Önce seçimle iş ba-
şına gelmiş bir hükümetin 50 gün 
içinde düşürülmesi, Cumhurbaşkanı 
ve önemli UÇK siyasi figürlerinin La-
hey’e götürülmesi, pandemi, ekono-
mik kriz ve işsizlik sorunuyla 
boğuşan Kosova 2021 yılına inşallah 
yeni bir umut arayışı ile girecektir.     
 

YENİ BİR UMUT 
 
Uzun yıllar ülkeyi yöneten koalisyon 
partileri son üç yıl içerisinde ciddi oy 
kaybı yaşarken Kosova da iki lider ön 
plana çıktı. Birincisi oylarını her se-
çimde arttıran son seçimlerin galibi 
Albin Kurti, diğer isim ise genç hu-
kukçu Avukat Vjosa Osmani. Bu iki 
lider Kosova genç kuşakları için adeta 
bir umut haline gelmiş görülüyor. Av-
rupa ve ABD’nin bugüne kadar des-
teklediği ve şans verdiği 
hükümetlerin Kosova halkının ekono-
mik ve siyasal beklentilerine karşılık 
veremediği açık şekilde görüldü. Ko-
sova siyasi hayatında yeni bir sayfa 
açılırken Vjosa Osmani ve Albin Kurti 
genç kuşak politikacıların içerisinde 
en çok dikkat çeken iki isim oldu. Gö-
rünen o ki Kosova siyasetinde bu iki 
isim uzun yıllar konuşulacak.   
 

OSMANİ KİMDİR? 
 
1982 doğumlu Vjosa Osmani Kosovalı 
hukukçu ve Kosova Meclisi 
Başkanı’dır. Priştine Üni-
versitesi, RIT Kosova 
ve Pittsburgh Üni-
versitesi'nde pro-
fesördür. 
Osmani, 2019 
Kosova genel 
seçimlerinde 
Kosova Demo-
kratik Ligi 
(LDK) partisinin 
başbakan adayı 
oldu. Osmani, Dış-
işleri, Diaspora ve 
Stratejik Yatırımlar Ko-
mitesi'nin başkanıydı. Daha 
önce Avrupa Entegrasyonu Komi-
tesi Başkanı ve Kosova'da Anayasa 
Reformu Komitesi Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptı. 
Son iki dönemde Kosova'da en çok oy 
alan kadın milletvekili oldu. Ülkesinin 
bağımsızlığı için hayati önem taşıyan 

süreçte, Uluslararası Adalet Diva-
nı'nda (UAD) Kosova'nın Sırbistan'a 
karşı kazandığı davada Kosova'nın 
temsilcisi olarak görev yaptı. Genç 
yaşta Kosova'nın bağımsızlığına yap-
tığı katkılarla biliniyor. 
6 Ekim 2019 seçimlerinde Kosova 
Meclisi üyeliğine seçildi. Halen Ko-
sova Meclisi Başkanıdır. Vjosa'nın si-
yasi odağı, yolsuzluk ve organize 
suçla mücadele etmek ve bağımsız bir 
yargı yetkisi sağlamaktır. Ayrıca dış 
politikaya, özellikle Kosova'nın Av-
rupa-Atlantik entegrasyon sürecine ve 
ABD ile ilişkilerin sürdürülmesine 
odaklanıyor.  Osmani, başarılı bir ka-
riyer yapmanın yanı sıra evli ve iki 
ikiz kız annesidir. Ana dilinin yanı 
sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve 
Sırpça da konuşmaktadır. 
 

ALBİN KURTİ KİMDİR? 
 
1975 doğumlu Kurti, siyasi faaliyetine 
öğrenci iken Bağımsız Öğrenciler Bir-
liği'nde başladı. Sırp Miloseviç yöneti-
mine karşı mücadele veren Öğrenciler 
Birliği'nde 1 Ekim 1997 yılında Koso-
va’nın Bağımsızlığı için başlayan öğ-
renci protestolarını örgütledi. Daha 
sonra 1998 yılında Kosova Kurtuluş 
Ordusu'nun (UÇK) siyasi kanadının 
temsilcisi ve Yugoslavya tarafından 
ağır hapse mahkûm edilmiş olan 
Âdem Demaçi’nin sekreterliğini yap-
maya başladı. 1999 yılında Sırp güçle-
rince tutuklandı ve götürüldüğü 
hapishanede ağır işkenceler gördü. 15 
yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 
2000 yılındaki genel aftan yararlana-
rak serbest kaldı. Hapisten çıkıp Priş-
tine’ye dönen Kurti, Kosova Eylem 
Ağı’nı (Kosovo Acting Network-
KAN) kurdu. Viyana’da Kosova’nın 
statüsü ile alakalı olarak Sırbistan’la 
başlayan görüşmelerden sonra 12 Ha-
ziran 2005’te Vetëvendosje hareketine 
dönüştürdü. Vetëvendosje (Kendin 
Karar Al) hareketi, 2010 yılında ilk kez 
katıldığı seçimlerde yüzde 12 oy ala-
rak Kosova parlamentosunda 14 san-
dalye kazandı. 3 Şubat 2020 ile 3 
Haziran 2020 tarihleri arasında başba-
kanlık makamında bulundu. Kosova 
ile Arnavutluk’un birleşmesinden 
yana olan Kurtiç, Kosova bayrağının 
dayatılmış bir bayrak olduğunu belir-
terek kendi parti binasında Kosova 
bayrağını değil Arnavutluk bayrağını 
asıyor. 
 

YARIM KALAN HİKAYE 
 
Kosova için aslında genç Albin 
Kurti’nin yarım kalan bir hikayesi 
vardı. 2020 Şubat’ında başbakan ol-
ması, Kosova halkı ve bölge devletleri 
için merak ve heyecan içermekteydi. 
1999 Kosova Savaşı’ndan itibaren ül-
keyi yöneten savaş komutanlarının 3 
partisi de muhalefette kalmıştı. Bu da 
Kosova’da yeni seçmen kuşağın genç 
siyasetçi Albin Kurti’ye şans verme-
siydi. Savaş sürecinde dünyaya gelen 
gençlerin seçtiği siyasetçilerin, yavaş 
yavaş Balkanlarda Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hır-
vatistan ve Bosna Hersek’te sahne al-

dıklarını görüyoruz. Genç 
jenerasyonun Kurti’yi 

Başbakanlığa taşıyan 
beklentileri gayet 

basitti. Yolsuzluk 
ve yoksulluk so-
rununa karşı 20 
yıldır geçmiş hü-
kümetlerin çö-
zümsüzlüğüne, 
yüz binlerce Ko-

sovalı’nın Avru-
pa’ya göç etme 

zorunda kalmasına 
çare üreteceği beklen-

tisiydi. Kosova’nın mev-
cut sosyal ve ekonomik 

tıkanmışlığını aşabileceği düşünülen 
bir kişi olarak Kurti için beklentiler ve 
umutlar tabiî ki büyük. Genç Kosova 
devleti seçmenleri uzun zamandır is-
tikrara hasret.  Kasım ayında Lahey’e 
savaş suçu işlediği iddiasıyla gönderi-
len ülkenin eski Cumhurbaşkanı Has-

him Thaçi ve eski meclis başkanı parti 
lideri Kadri Veyseli’nin bu seçimlerde 
yer almayacak olması yeni bir sürecin 
başlangıcı olacaktır.  Kosova da muh-
temelen 40 gün sonra genel seçimler 
yapılacaktır.    
Kosova Meclisi ne yazık ki 12 yıldır 
ülkenin iç ve dış meselelerini, halkın 
sorunlarını giderecek başarıyı göstere-
medi. Kosova da bugüne kadar hiçbir 
partinin tek başına iktidarı elde ede-
memiş olması hem ülkeyi hem de ba-
tıyı tedirgin ediyordu. Koalisyon 
hükümetleri normal seçim sürecini 
doldurmadan sürekli erken seçimlere 
gitmek zorunda kaldı. Kosova’nın en 
büyük sorunu iç siyasetteki çekişme-
ler ve bunları körükleyen dış baskılar 
ve dayatmalar gölgesindeki ABD, Al-
manya, Avusturya ve Fransa etki-
siydi. Bu baskılar hem Kosova devlet 
yönetim mekanizmalarını hem de 
halkı uzun zamandır yorarak ümitsiz-
liğe sevk etti.   

SORUNLAR 
 
Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin ara-
buluculuğunda devam eden Kosova-
Sırbistan müzakereleri, Lahey 
merkezli ‘Özel Mahkeme’nin 1999 yı-
lında Kosova’nın özgürlüğü için si-
lahlı mücadele veren Kosova 
Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) men-
suplarını yargılamayı öngören mah-
keme, yargılamanın Kosova’nın 
mevcut önemli siyasi liderlerini hatta 
başbakanlık ve bakanlık yapan isim-
leri de kapsaması, Kosova’nın en 
önemli sorunu olarak dillendirdiği 
yolsuzlukla mücadele vaadi, eğitim 
ve sağlık gibi kamu hizmetlerin yeter-
sizliği, işsizlik ve göç sorunu bunlar-
dan bazılarıdır. Tüm sorunlara 
rağmen Albin Kurti’nin temiz bir siya-
setçi kimliğine sahip olması, genç 
kuşak Kosovalıların ve işsiz kesimin 
umudu olarak liderliğe taşınmış ol-
ması önemli bir gelişmedir. ABD ve 
AB ülkeleri, genç Kosova devleti ve si-
yaseti üzerinde adeta bir gölge gibi 
kontrol mekanizmalarını hep diri tut-
tular. Bu yeni süreçte Türkiye’nin Ko-
sova’nın tüm bileşenleriyle, istikrarlı 
bir ilişki kurması, iktidar muhalefet 
sivil toplum merkezli kültürel ekono-
mik sosyal politikalara önem vermesi 
gerekiyor. 
 

TÜRKİYE’DEN BEKLENTİ 
 
Albin Kurti’nin genç, samimi, uluslar-
arası ilişkilerde dengeli ve entelektüel 
bir kişiliğe sahip olması önemli bir fır-
sattır. Uzun yıllardır Kosova-Türkiye 
siyasetinin iktidar üzerinden yürütü-
len sınırlı ilişkileri ve 15 Temmuz ile 
durağanlaşan süreci yeniden inşaa 
etmek gerekiyor. Türkiye-Kosova iliş-
kilerinde yeni bir sürece ihtiyaç var. 
Kosovalı Türklerin sosyal kültürel ve 
politik varlıkları acil olarak yeniden 
orta ve uzun vadeli bir şekilde ma-
saya yatırılmalıdır. Kosova’nın siyasi, 
ekonomik ve sivil toplum dinamikle-
rine yönelik paylaşımcı eylem planı 
iktidar merkezli değil, uzun vadeli 
devlet politikası haline getirilmelidir. 
2019 yılı Haziran ayında Türkiye’ye 
sürpriz ziyaret gerçekleştiren Kurti, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
TİKA ve Türkiye’deki partilerle gö-
rüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Türki-
ye’deki Arnavut kökenli dernek ve 
vakıfları ziyaret eden Kurti, Türkiye 
ile ilişkilerini geliştirmekten yana ol-
duğunu, özellikle de Arnavut tarihçi-
lerin yetişmesi için Türkiye’deki 
arşivlerde araştırma yapmak üzere 
akademisyenleri burslandıracağını 
söylemişti. Albin Kurti, Türkiye ile 
Kosova arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesine vurgu yapan ender siyasetçi-
lerden biri olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Kosova ile tarihsel ilişki-
mizi göz önünde bulundurarak birey-
sel, kurumsal, siyasal ilişkilerin 
ötesinde yeniden Kosova’nın gerçek 
sosyo-kültürel dinamik unsurlarıyla 
ilişkilerimizi yeniden canlandırmalı-
yız.   
 
www.sde.org.tr’den alınmıştır…

KOSOVA’DA YENİ DÖNEM:  
Albin Kurti- Vjosa Osmani Vahap DABAKAN

KANAYAN  
YARAMIZ YANAN 
ORMANLARIMIZ!

Japonya her yıl meydana gelen 
büyük depremlerde ayakta kala-
bilmektedir. Dünyanın en aktif de-

prem kuşaklarının bulunduğu bir 
lokasyonda yer alması nedeniyle her 
yıl Japonya’da irili ufaklı birçok de-
prem meydana gelmektedir. Ancak bu 
kadar çok depremin meydan geldiği bu 
adalar ülkesinde depremde meydana 
gelen yıkım yok denecek kadar azdır. 
Çünkü her yıl meydana gelen deprem-
den dolayı binalar depreme karşı 
dayanıklı yapılar. Depreme göre 
tasarlanmış ve halk bu konuda oldukça 
bilinçlidir…  
       İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer 
Derince ile yaptığımız sohbette 
ormanlarımızın önemini konuştuk. 
Bölge Müdürü Zafer Derince şöyle 
anlatıyor; “Durumun özü şu, bir yerde 
sıklıkla meydana gelen bir afet varsa, o 
afetlere karşı tedbirler mutlaka 
alınmalıdır. Fakat her yıl ülkemizde 
meydana gelen yangınlar, hektar hektar 
ormanlarımızı tüketirken, bu konuda 
hala insanlarımız bilinçsizce 
davranışları, piknik ateşlerini 
söndürmeden bırakmak, tarlalarda bil-
inçsizce anız yakmalar ve birde terör 
belasının intikam uğruna ormanlarımızı 
yakmaya çalışması. Bu olaylardan ders 
çıkaramayan bir yapıda olduğumuz 
görülüyor…”  
       Özellikle 2020 yılında yağışların 
olmaması ve 2021 yılı başlarında yarı 
kurak bir iklim yaşayan ülkemizde 
aniden bastıran aşırı sıcaklar ve bilinç-
siz insanoğlu varlığı, ülkenin sınırlı 
doğal kaynaklarından olan 
ormanlarımız için oldukça tehlikeli 
olmaktadır. Yakılan orman alanları 
kesinlikle imara açılamaz ve açılmıyor. 
Yanan ormanın yerine hemen tekrar 
ağaçlandırma projesi başlıyor ve 
ağaçlandırma yapıyoruz. Yüzde 29 
olan Orman alanımız yüzde otuzlara 
çıkarmaya çalışıyoruz. Ülkede ki 
orman alanları bize ülkenin tam bir 
orman zengini olduğumuzu gös-
teriyor…   
       Orman varlığına sahip bir ülke 
olarak ormanlarımıza sahip çıkma re-
fleksi geliştirmemiz gerekirken, maale-
sef yanıp kül olmalarındaki en önemli 
rolü yine bizler oynuyoruz. Kaynakları 
etkin bir şekilde kullanıp elzem 
ihtiyaçları gidermek ve Ormanlarımızı 
yalnız ormancılar değil, insanlarında 
ormanlarımızı korumak zorunda 
olduğunun bilincinde olması gerekir. 
Orman Bölge Müdürü Zafer Derince 
böyle anlatıyor…  
       Fakat bir Köşe Yazarı olarak 
benim düşüncem, sorunun sadece 
yangın söndürme uçağı veya he-
likopterleri kiralayıp müdahale etmekle 
yangın sorununu çözüleceğini 
sanıyorsak büyük yanılgıya düşeriz.  
Ormanlarımızda yıllarca yetişmiş çam 
ağaçlarımızın yanında, meydana gelen 
yangınlarda çiftçimizin el emeği göz 
nuru ekinleri ile meyve ağaçları, Har-
nup ve Zeytin ağaçları maalesef 
yanmıştır. Yangın nereden gelirse 
gelsin günah keçisi aramaktan vazgeçe-
lim. Asıl sorumlular biz insanlarız. 
Okullarda çocuklarımıza ve insanlara 
çevre bilinci kazandıracak eğitim sis-
temiyle çevreye duyarlı, yeşili seven ve 
koruma güdüsü olan toplum 
yetiştirmeliyiz…  
       Hükümetin aldığı kararla, eğitim 
yöneticilerinin uzun uğraşları sonu-
cunda 9. sınıflar için “ekoloji ve çevre” 
dersi zorunlu oldu. Bu da yetmez. 
Çevre bilinci kazandırmak için ilkokul 
çağından itibaren çevre eğitimi diğer 
ders konuları içerisine, tematik olarak 
çevre bilincini geliştirebilecek şekilde 
entegre edilmelidir. Yani, Türkçe der-
sinde çevre kirliliğini anlatan bir kom-
pozisyon yazdırırken, resim dersinde 
çevre kirliliğinin zararlarını veya 
ağaçlandırmanın önemini ortaya koyan 
resimler çizdirilmelidir. Köylerde 
ailelere çevre bilinci oluşturacak 
eğitimler verilmelidir…  
       Ancak çevre eğitimini hayatın her 
alanına yayarsak çevreye karşı duyarlı 
ve bilinçli nesiller ve bireyler 
yetiştirebiliriz. Franklin Roosevelt’in 
“Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde 
yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla 
ölçülür” diyor…

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com

Osman ATALAY

ÖÖ Kosova devleti üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyor.  
Kadim dostumuz Kosova, Sırbistan’dan özerkliğine kavuştuğu 1999’dan 
başlayarak bağımsızlığını ilan ettiği 17 Şubat 2008 gününe ve bugüne ka-
dar sürekli iç ve dış sorunlarıyla baş etmeye ve huzuru bulmaya çalışıyor
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Tekkeköy Belediye 
Başkanı Hasan Togar 
ilçenin çehresini 

değiştirmek için farklı alan-
lardaki çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. Tekkeköy 
Belediyesi Tekkeköy’ün 
dört bir yanında farklı alan-
da sürdürmüş olduğu çalış-
maların yanında yeni park-
lar ve fidanlarla ilçede yeni 
yaşam alanları oluşturmak 
için çalışmalarına hız verdi. 
Göreve geldiği süre zarfın-
da Tekkeköy’ün parklarla 
ve yeşille buluştuğuna dik-
kat çeken Tekkeköy 
Belediye Başkanı Hasan 
Togar, “Hızla artan yapılaş-
ma ve şehirleşmeye paralel 
olarak ilçemizin her yerin-
de oksijen deposu ağaçlarla 
kaplı parklar inşa ettik” 
dedi. İlçenin dört bir yanını 
yeşilin tüm tonlarıyla ren-
klendirerek gelecek nesille-
re yem yeşil bir Tekkeköy 

bırakabilmek için çalışmaları 
sürdürdüklerini belirten 
Başkan Togar, 
“Yarınlarımıza bırakacağı-
mız en güzel miras yaşana-
bilir bir çevredir. Bu bağlam-
da şehirleşmenin ve hızlı 
yapılaşmanın paralelinde 
ilçemizin her mahallesine 
nüfus yoğunluğuna göre 
farklı rekreasyon alanları 
kazandırmaya devam ediyo-
ruz. Bugüne kadar ilçemizin 
merkezinden kırsal mahalle-
lerine kadar çocuk oyun 
alanları, kamelyaları, spor 
aletleri gibi farklı malzeme-
lerle donattığımız 51 yeni 
parkımızı toplamda 110 bin 
metre kare park alanı halkı-
mızın hizmetine sunduk. 
İlçemizin en çok nüfusunu 
barındıran 19 Mayıs 
Mahallemize sadece 20 bin 
metre kare yeşil alan ve park 
kazandırdık. Yine gelecek 
nesillere yem yeşil bir çehre 
bırakabilmek için 68 bin 
fidanı toprakla buluşturduk” 
şeklinde konuştu.

18 Ocak 2021 
Pazartesi 7Yerel Yönetimler
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Konak Belediyesi, 
çevre ve iklim 
değişikliğiyle 

mücadelede ortak adım-
lar atmak üzere Sosyal 
İklim Derneği’yle işbirliği 
protokolü imzala-
dı. İki kurum 
protokol 
kapsamın-
da çocuk 
hakları, 
gençlik 
hakları, 
insan hakla-
rı, ekolojik 
haklar ile kentli-
lik kültürü ve sürdürüle-
bilir kalkınma konuların-
da da ortak çalışmalar 
yürütecek. Yapılan işbirli-
ğini değerlendiren Konak 
Belediye Başkanı Abdül 
Batur, doğayı korumanın, 
çocukların ve gençlerin 

geleceğe daha iyi hazır-
lanmalarını sağlamanın 
başlıca görevleri olduğu-
nu vurgulayarak, “Bizler 
daha iyi bir dünya bırak-
mak zorundayız. Onun 
için çalışıyoruz” dedi. 
Konak Belediyesi ile üye-
lerini 15 ila 30 yaş arasın-

daki gençlerin ve 
ağırlıklı olarak 

kadınların 
oluşturdu-
ğu Sosyal 
İklim 
Derneği 
arasındaki 

işbirliği 
protokolü, 

Halil Rıfat Paşa 
Köşkü’nde bulunan 

Konak Belediyesi Ar-Ge 
Müdürlüğü’nde imzalan-
dı. Protokole Konak 
Belediye Başkanı Abdül 
Batur ile Sosyal İklim 
Derneği Başkanı Gaye 
Tuğrulöz imza attı.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, Karşıyaka Be-
lediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a nezaket ziyaretinde bulundu

H.MERKEZİ 
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Geçtiğimiz Kasım ayında 
göreve başlayan Yunanistan 
İzmir Başkonsolosu 

Despoina Balkiza, Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Dostluk ve dayanışma mesajları 
veren Başkan Tugay ile Balkiza, 
ilerleyen süreçte iki ülkeyi yakınlaş-
tırmaya yönelik projelere, ortak 
etkinlik ve çalışmalara imza atmak 
istediklerini söyledi. Başkonsolos 
Despoina Balkiza, “Karşıyaka bizim 
için çok önemli, çok değerli. 
Yunanistan’da da Nea Cordelio 
adında bir yer var. Ben Selanik 
kökenliyim ve Karşıyaka’yı çok 
seviyorum. Belediye Başkanımız 
Cemil Tugay ile örnek bir iş birliği 

geliştireceğimize ve iki ülke arasın-
daki dostluğu daha da güçlendire-
ceğimize inanıyorum” dedi.  
 

“EL ELE VERECEĞİZ” 
 
Balkiza’nın ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. 
Cemil Tugay da “Nazik ziyaret için 
Yunanistan İzmir Başkonsolosu 
Despoina Balkiza’ya teşekkür edi-
yor, görevinde başarılar diliyorum. 
Pandemi nedeniyle planladığımız 
etkinlikleri gerçekleştirememenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz ancak önü-
müzdeki dönemde el ele verip 
güzel projelere imza atacağız” diye 
konuştu. Tugay ziyarette, hayata 
geçirdikleri kültür sanat faaliyetleri 
ile diğer çalışmalar hakkında da 
bilgi verdi, Karşıyaka’nın potansi-
yelini anlattı.

Emin SERİN

DİYORSUN Kİ;  
BİZİMKİLER 

YUGOSLAVYA’DAN 
GELMİŞ

- Tam olarak nereden gelmişler? 
- Pek bilmiyorum aslında. 
- Yani, bir yer ismi falan? 
- Kosova..Yeni Pazar..Filibe falan diyorlardı. 
- Tamam tamam, durum anlaşıldı. 
 

Özellikle genç neslin birçoğu böyle; ailenin bir 
kısmının Yugoslavya’dan, Balkanlardan gel-
miş olması hoşlarına gidiyor, hatta gurur duyu-

yorlar. Ancak kökenlerini araştırma konusunda pek 
başarılı sayılmazlar. Birçoğu bilmiyor tam olarak nere-
den geldiğini. Bilmek için araştırmak lazım. Aradan 
yıllar geçmiş, kolay da sayılmaz böyle karmaşık bir 
konuyu anlayabilmek. Eski Yugoslavya’nın toprakla-
rında şimdilerde bağımsız devletler var, o devletlerin 
her birinin etnik dinamikleri, karmaşık göç hikâyele-
riyle dolu. 
Göç etmek aslında, birey veya aile için oldukça zor 
karar verilen, bilinmeyen sulara yelken açmak ve risk-
lerle dolu bir yolculuğa çıkmak demek. İster gönüllü 
ister zorunlu olsun; kişinin doğup büyüdüğü, alışık 
olduğu yerleri terk etmesi ve yabancısı olduğu yerlere 
yerleşmek üzere yola çıkması, birçok riski de içinde 
barındıran bir süreç. Bu riskleri göze alabilmek için, 
bireyleri veya toplulukları harekete geçirecek önemli 
motivasyon unsurlarının olması gerekir.  
Göç ve göçmenlik üzerine yapılan araştırmaları incele-
diğimizde, 'göçmen' kavramının tek bir tanımının 
olmadığını görüyoruz. İnsanlar, maddi koşullarını iyi-
leştirmek için, kendilerine ya da ailelerine dair beklen-
tilerini yerine getirmek için veya başka birçok sebep-
ten dolayı bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmekteler. 
Birleşmiş Milletler; sebepleri, gönüllü olup olmaması, 
göç yollan, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksi-
zin yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden 
bireyleri göçmen olarak tanımlıyor. 
Okuyucularımı göç ve göçmenlik kavramları hakkın-
daki sıkıcı tespitlerle boğmak istemesem de, ülkemiz-
de yaşanan göç süreçlerinin sistematiğini kısaca hatır-
latmakta fayda görüyorum. Osmanlı İmparatorluğunun 
mirası olan topraklardan gelen Türk ve Türk kültürüne 
bağlı toplulukların göçleri ile harmanlanan genç 
Türkiye’ye yapılan göçler, Cumhuriyet kurulduktan 
sonra da devam etmiştir. Bu göçlerin en dikkat çekici 
olanı Cumhuriyet'in "büyük mübadele" olarak bilinen 
Türk-Yunan nüfus değişiminin yaşandığı Lozan 
Mübadelesi olmuştur. Anadolu, sonraki yıllarda da 
yakın tarihe kadar Balkanlarda yaşanan baskı, tehcir ve 
soykırımdan kaçanların sığınağı olmuştur. 
“Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Göç Hareketleri” 
ismini taşıyan çalışmada Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra Türkiye'ye yönelen göçlerin 1923-45 arası, 
1945-80 arası ve 1980 sonrası olmak üzere üç döneme 
ayrılarak ele alındığını görüyoruz. 
Sosyolojik bir kavram olan göçün nasıl yaşandığını, 
nasıl ortaya çıktığını, göç süreci sona erdiğinde kuru-
lan yeni hayatta ve yeni düzende bireyin var olma 
mücadelesini, bireyin toplumdaki yerini belirleme 
macerasını anlamak çok önemli. Yerleşik ile göç eden 
arasındaki kaçınılmaz etkileşimden doğan değişimi, 
kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan yadırgama-
ları veya kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan 
özenmeleri anlamak ta çok önemli. 
 
Göç konusunu doğu-batı eksenindeki kentleşme-
modernleşme algısı ya da kaygısı olarak düşünmek işi-
mizi kolaylaştırabilir. Bugünün Türkiye’sinde göçün 
sosyolojik etkilerini anlamımızı sağlayacak fazlaca 
örneğimiz var. Büyük aile bireylerinin Balkan coğraf-
yasının bilmediği bir yerinden Türkiye’ye göçmüş 
olması, o kişi için bir zenginlik, gurur, ayrıcalık, hatta 
daha Batılı olmanın ispatı. Bu, güzel bir duygu olsa 
gerek. Asla itirazımız yok. Ancak nereden gelindiğini, 
nereye gidildiğini, kökenini, varsa yaşayan aile birey-
leri ile olan bağların akıbetini araştırmak kaydıyla. 
Bireylerin merakı, araştırma hevesleri ve göçmen duy-
gusallıkları, bizlere yeni hikâyeleri araştırmamız ve 
yazmamız için yol gösterici olmakta. 
 
Yeri gelmişken ortaya bir de “göç/göçmen duygusallı-
ğı” kavramını atayım. Yukarıda da yazdığım gibi, göç 
etmiş ailelerin genç üyelerinin araştırma hevesleri, 
sanki atalarına olan bir borcu öder gibi besledikleri 
merak duyguları, yeni hikâyeleri yazmamıza yardımcı 
olacak kadar veriyi bizlere sunuyor. Bu muhteşem bir 
imkân, hakkını teslim etmeliyim. Ama duygusallığın 
bütünü anlamak için yeterli olmadığını hatta yaratıcılı-
ğı ve serbest düşünmeyi engellediği için zarar veren 
bir şey olduğunu düşünenlerdenim.  
 
Bugünün Türkiye’si ile Balkan coğrafyası arasındaki 
güncel göç ilişkisini ortaya koyan çalışmaları yürütür-
ken “göçmen duygusallığı” nın “uluslararası ilişkiler”, 
“diplomasi”, “diaspora” gibi kavramlarla harmanlan-
ması, çalışmaların performansını artıracaktır. 
Geçmişini araştırmak isteyen gençlerimiz, göç hikâye-
lerinin verdiği duygusal keyifleri yaşarken aynı 
zamanda eski topraklarının hangi ülke sınırları içinde 
olduğunu, o ülkenin göçmenlerle ilgili yasal mevzuat-
larının ne olduğunu, güncel vatandaşlık uygulamaları-
nı, mal varlıklarının akıbetleri hakkında ilgili ülkenin 
aldığı kararları ve büyük aile bireylerinin göç haritala-
rını daha detaylıca araştırırlarsa hatıralarına daha say-
gılı ve sorumlu davranmış olurlar. 
İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir bilgiyle yazımı 
tamamlamak istiyorum. Ülkemizde göç alanına ilişkin 
politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak 
üzere kurulmuş bir kurum var, adı; Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü. Bu güzide kurum, geçtiğimiz aylarda 
“Uluslararası Göç Filmleri Festivali” düzenledi. Bir 
haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşan, dünyanın 
en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali 
olarak kabul edilen bu etkinlikte “En İyi Uzun Metrajlı 
Film” ödülünü “Sama İçin” (For Sama) isimli yapım 
kazandı. 
Belki incelemek istersiniz diye ödül kazanan diğer 
yapımları da buraya yazıyorum. En iyi ilham veren 
senaryo: “Oğlum Gibi”, Jüri özel ödülü: “Oskar ve 
Lilli”, UNICEF’in en iyi kısa film ödülü: “Kıyının 
Çocukları”, Aynı gemi en iyi kısa film ödülü: “Orada”. 
Bu etkinlik kapsamında 30 ülkeden 45 film gösterimi 
yapılmış, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kul-
lanıldığı yeni nesil sergiler açılmış. Göçlerin tarih 
boyunca tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikâye 
olduğu vurgusu yapması ve bu konuda farkındalık 
oluşturmak amacını taşıması bakımından önemli bir 
organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Eminim ki; 
arka planda, göçün duygusal izlerini teknik verilerle 
harmanlayan profesyonel ekiplerin yoğun çalışmaları 
vardır. 
Şimdi tekrar sorayım: genç adam; sizinkiler tam olarak 
nereden gelmişler?

Yunan Başkonsolos’tan 
Tugay’a dostluk ziyareti

Tekkeköy’ün 
ÇEHRESİ  
DEĞİŞİYOR

KONAK’TA İMZALAR 
ÇEVRE İÇİN ATILDI
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RODOP  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’ın Batı 
Trakya bölgesindeki 
Rodop’ta etkili olan 

şiddetli yağmur sel felake-
tine yol açtı. Şiddetli yağ-
mur Batı Trakya Türklerinin 
yaşadığı Rodop iline bağlı 
birçok köyde su baskınla-
rına neden olurken evler, 
arabalar, tarım araçları, ağıl 
ve depolar sular altında 
kaldı. Meriç iline bağlı bazı 

köylerde de su baskınları 
yaşandı. Şiddetli yağmur 
özellikle Kozlukebir ve Ma-
ronya-Şapçı belediyelerine 
bağlı köylerde yoğunlaştı. 
Şiddetli yağmur sonucu 
köylerin içinden geçen çay 
ve dereler taşarken Kozluke-
bir Belediyesi’ne bağlı Kur-
calı köyü ile Şapçı-Maronya 
Belediyesi’ne bağlı Lefeciler 
köyü tamamen sular altında 
kaldı. Sel felaketinin vur-
duğu köylerde büyük 
maddi zararlar oluştu. 

BİHAÇ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupalı Türkler Topluluğu 
(ATT) Bosna Hersek'te ağır 
koşullarda yaşam mücade-

lesi veren göçmenlere gıda yardı-
mında bulundu. ATT'nin 
yardımları, Türk Kızılay Bosna 
Hersek Delegasyonu iş birliğinde 
Bihaç şehri yakınındaki "Lipa" 
göçmen kampında kalan 1000'e 
yakın göçmene ulaştırıldı. ATT 
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir 
Apaydın yaptığı açıklamada, Türk 
Kızılay aracılığıyla  Bosna Her-
sek'teki göçmenlerin gıda eksik-
liklerini az da olsa giderebilmek 
amacıyla kampanya düzenledikle-
rini ifade etti. Kampanya ile Avru-

pa'nın farklı bölgelerinden 12 bin 
Euro değerinde gıda malzemesi 
topladıklarını aktaran Apaydın, 
bu yardımları teslim etmek için 
Bosna Hersek'te bulunduklarını 
söyledi. Apaydın, yardımları ulaş-
tırdıkları göçmenlerin çok mağdur 
durumda olduklarını belirterek, 
"Kiminin ayağında ayakkabı yok. 
Gıda eksikliği nedeniyle nere-
deyse hepsinde kilo kaybı göz-
lemledik." dedi. Göçmenlerin 
başta sıcak yemek olmak üzere 
birçok yardıma ihtiyaç duydu-
ğunu kaydeden Apaydın, ATT 
olarak yardım çalışmalarını sür-
düreceklerini ifade etti. Göçmen-
lerin ihtiyaçlarının Türk Kızılay 
tarafından gönderilen gıda listesi 
üzerinden belirlendiğini aktaran 

Apaydın, Avrupa'daki Türklerin 
desteği sayesinde oldukça kısa bir 
sürede yardımın temin edildiğini 
sözlerine ekledi. Bu arada, Bihaç 
şehri yakınlarında bulunan "Lipa" 
göçmen kampı 23 Aralık 2020'de 
çıkan yangının ardından büyük 
oranda kullanılamaz hale geldi. 
Bosna Hersek makamları burada 
kalan 1000'den fazla göçmeni 
Konjic şehri yakınındaki bir kış-
laya yerleştirmeyi planlasa da böl-
gedeki halkın tepkisi üzerine bu 
gerçekleşmedi. 
Bunun üzerine, Bosna Hersek Si-
lahlı Kuvvetleri tarafından "Lipa" 
kampının bulunduğu yere göç-
menlerin açıkta kalmaması için 
büyük askeri çadırlar kuruldu. 
(AA)
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Yunanistan Göç Politikaları 
Bakanlığı, Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Birliği 

(AB) sınır koruma ajansı Fron-
tex'ten, sığınma başvuruları red-
dedilen 1450 düzensiz göçmenin 
Türkiye'ye geri gönderilmesi tale-
binde bulundu. Bakanlıktan yapı-
lan açıklamada, Midilli, Sakız, 
Sisam ve İstanköy adalarındaki 
1450 düzensiz göçmenin ülkeye 
sığınma başvurusunun reddedil-
diği belirtilerek  Avrupa Komis-
yonu ve Frontex'e, bu düzensiz 
göçmenlerin Türkiye'ye "derhal 
geri gönderilmesi" talebinin iletil-
diği kaydedildi. Göç Politikaları 
Bakanı Notis Mitarakis de yaptığı 
açıklamada, "Bugün Türkiye'ye 
dönüş prosedürlerinin yeniden 
başlatılması için koşullar olgun-
laşmış durumda. Bakanlık, son 10 
ay içinde sığınma prosedürlerini 
hızlandırarak ve kapsamlı testler 
ile yeni tip koronavirüs (Kovd-19) 
ile mücadeleye ilişkin sağlık pro-

tokolleri uygulayarak, uluslar-
arası koruma hakkı olmayan göç-
menleri Türkiye'ye güvenli bir 
şekilde geri göndermeye hazır" 
ifadesini kullandı. Yunanistan'ın 
"katı ama adil" bir göç politikası 
uyguladığını savunan Mitarakis, 
sığınma kriterlerini sağlayamayan 
düzensiz göçmenleri geri gönder-
mek durumunda olduklarını ileri 
sürdü. 2015'te Yunanistan ve Bal-

kan koridoru üzerinden Avru-
pa'ya göçmen akını başlaması 
üzerine, 20 Mart 2016'da Türkiye 
ile AB arasında geri kabul anlaş-
ması imzalanmıştı. Bu anlaşma 
kapsamında söz konusu tarihten 
itibaren Türkiye'denYunanistan'a 
geçen düzensiz göçmenlerin, sı-
ğınma başvurularının reddedil-
mesi halinde iadesine karar 
verilmişti. (AA)

Cengiz TUFAN

SIRBİSTAN’DA  
ÇİNGENELER

Günümüzde diplomatik an-
lamda genellikle Roman söz-
cüğü kullanılırken halk 

arasında Farsça Çingane sözcüğün-
den türeme “Çingene” olarak kulla-
nılmaktadır. Sırplar ise bizim 
Çingene diye tabir ettiğimiz bu top-
lum için Cigani kelimesini kullan-
maktadır. Büyük bir ihtimalle 
Türkçe’den etkilendiklerini söyleye-
biliriz. Çünkü Türkçe’de Çıgay söz-
cüğü de fakir ve yoksul anlamında 
kullanılmaktadır. 
Romanlar aslında Hint kökenli bir 
toplumdur. İran üzerinden Ana-
dolu’ya oradan da Avrupa’ya yayı-
lan bu toplum bir anlamda 
Hint-Avrupa toplumuna dönüşmüş-
tür. Genellikle topraksız yaşayan bu 
toplum büyük bir ihtimalle toprak-
sızlıktan dolayı konar-göçer yaşamı 
tercih etmiş geçimlerini falcılık veya 
müzisyen, yerleşik olanların büyük 
çoğunluğu ise kalaycılık gibi mes-
leklerle uğraşmıştır. Günümüzde ge-
nellikle yerleşik hayatı 
benimseyenler çoğunluktadır. Bun-
ların önemli bir kısmı ticarete yönel-
miş kolay alınıp satılabilen 
(bohçacılık, araba, müzisyenlik, 
dansörlük vs) veya icra edilebilen 
mesleklere yönelmişlerdir. 
Renklerinin esmer oluşu tipik Hint 
toplumlarını andırır. Ayrı dilleri 
olan Romanların zamanla kültürel 
kimliklerinde erimeler yaşanmıştır. 
Muhtemelen Balkanlar’da özellikle 
Bulgaristan ve Sırbistan’da Çingene-
lerin Müslüman oluşunu azınlık top-
lumu olarak yaşamlarına bağlamak 
mümkündür. Dışlanmış olmanın ver-
diği durumdan dolayı Tıpkı Mek-
ke’li kölelerin Islama yönelişleri 
gibi bir eğilim sezinlemek hiç de ya-
bana atılı bir görüş olmaz. Çingenle-
rin arasındaki bilinçlenme son 
yıllarda gözle görülür bir şekilde art-
maktadır. 8 Nisan tarihini kendile-
rine dünya Romanlar günü olarak 
ilan etmişlerdir. O günde her yerde 
kendi geleneklerine göre çeşitli eğ-
lenceler düzenleyerek kutlamakta-
dırlar. 
Sırbistan’da (Belgrad) Cigani adası 
Çingene adası olarak adlandırılmış-
tır. Sırbistan’daki Çingenelerin hatırı 
sayılır bölümü Müslüman’dır. Müs-
lüman olanların Kosova özellikle 
Prizren bölgesinden göç ettikleri dü-
şünülmektedir. Osmanlı döneminde 
İslamı kabul ettiklerini ve bunların 
bir kısmının da Anadolu’dan sürülen 
ve göç eden Çingenler olduğunu ra-
hatlıkla ifade edebiliriz. Bu kabulün 
hızlı ve rahat oluşunu azınlık ve 
yoksul olmalarına bağlanabilir. Orta 
Sırbistan Çingeneleri ise Orto-
doks’dur. Zor hayat şartları ve top-
raksız olmaları ayrıca genellikle 
renklerinden ve yaşam tarzlarından 
dolayı dışlanmış olmaları dilencilik 
ve hırsızlık yani kolay para kazanma 
yoluna kaymalarına neden olmuştur. 
Bir anlamda suç işlenmeye itilmiştir 
diye de ifade edebiliriz. Bu durumda 
onları ve hem de yaşadıkları toplum-
ları birbirinden ayırmış bir de din 
farklılığı eklenince herkes Çingene-
lerden uzak durmaya çalışmıştır. 
Bunun doğurduğu sonuçları Av-
rupa’da her toplum yaşamaktadır. 
Sırbistan’da da yoğun yaşadıklarını 
görüyoruz. Sırp Çingeneleri genel-
likle iş bulmakta zorlandıkları için 
dilencilik, müzisyenlik, hurdacılık 
ve hırsızlık yoluna gitmiştir. Çünkü 
bu meslekleri için eğitim görmek zo-
runda kalmamaktadırlar. Kolay 
geçim kaynağı olarak da değerlen-
dirmek mümkündür. 
Yaklaşık olarak Sırbistan’da yaşa-
yan Çingenelerin nüfusu 150 bin ci-
varındadır. Bu sayı da azımsanacak 
bir sayı değildir. Zaman zaman Sırp-
lar tarafından dışlanmış olmaları 
hatta bazen bulundukları bölgeden 
yerel yönetimlerin baskısı ve halk 
tarafından istenmemeleri çatışma or-
tamı doğurmaktadır. Yakın gele-
cekte bu sorunun çözülme ihtimali 
de gözükmemektedir. Sonuçta sır-
bistan’ın ve sırp halkının Roman-
larla yaşamayı öğrenmeleri 
gerekmektedir.

AVRUPALI TÜRKLER TOPLULUĞU’NDAN

Bosna’daki  
göçmenlere yardım

Yunanistan, 1450 düzensiz göçmenin  
Türkiye'ye gönderilmesini talep etti

Rodop’ta sel felaketi

Dr. Hakan Tartan

BALKANLARDA  
SU BULUŞMASI!

Su; yaşamın temel kaynağı. Olmazsa 
olmaz.  

Ne var ki, dünyada yaşanan 
iklim değişiklikleri, ya da 
‘iklim krizi’ suya ulaşımda her 

geçen yıl yeni sorunları gündeme geti-
riyor. 
Sıkıntı büyük, susuzluk kapıda. 
Kuraklık tehdidi gelecek 20 yılın gün-
cel konularının başında. Şimdiden bir 
çok uluslararası kurum, sıkıntıyı kapı-
larında gören devletler çare arayışında. 
Arayışında ama, o kadar da kolay 
değil. 
Maliyeti yüksek, alternatifi sınırlı. 
Kaynak sorunu. 
Hele Türk toplumu için, İslam felsefe 
ve gelenek-göreneğinde suyun önemi 
malum. 
O yüzden ülkemizde de bu konuda 
uyarıcı sesler yükseliyor. 
Şimdilerde yoğun olarak ‘Aman tasar-
ruf’ desekte, bu bile önemli. 
Küçük tasarruflarla ciddi kaynak israf-
larının önüne geçilebiliyor. 
Kapının önünde şakır şakır akan suyla 
araba yıkamasak, duşun altında boş 
boş dakikalarca kalmasak, yerel yöne-
timlerde şehir sistemlerinin en az ka-
çağa inmesi için çalışmalar ve 
yenilemeler yapılmasını sağlasak... Bu 
bile ilk adım olarak ciddi, önemli ve 
katkı sağlayıcı. 
Uluslararası kuruluşlar yıllık raporla-
rını gönderirler, ben de incelerim. 
Şu kadarını söyleyeyim; tehlike çan-
ları çalıyor. Akdeniz havzası, Güney 
Amerika, Afrika kıtası, Asya’nın bir 
bölümü için sorun ciddi. 
Balkanlar ve Türkiye için de sıkıntı 
var, ama bir ölçüde çözüm de. 
Üstelik gelecek 50 yılı kurtaracak mo-
deller. 
Çözüm; Balkanlar’ı karıştıracak siyasi 
projeler üretmek yerine ‘akılcı, planlı, 
barış eksenli ekonomik modeller üret-
mek’. 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
döneminde gündeme getirdiği ‘Balkan 
işbirliği modeli’ gibi. 
İlk adım da dünyayı gelecekte karıştı-
racak ‘su savaşları’nda atılabilir. 
Bölgesel olarak bazı iklim avantajla-
rına ve su kaynaklarına sahip Balkan-
larda kurulacak suya dayalı ‘iktisadi, 
ticari ve insani model’  bölgenin gele-
ceğine de umut taşıyacaktır. 
İlk aşamada insani bakış açısını öne 
alan bir Balkan birliği; uyum projeleri, 
ekonomik işbirliği ve kalıcı barış için 
de önemli bir işbirliği merkezi olacak-
tır. 
Gümbür gümbür akan sular; seller - 
sular gibi yeni güzellikleri Balkan 
coğrafyasına taşıyacaktır. 
Yeter ki isteyelim ve emek verelim.

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı



Geçen yılın sonunda ve 2021’in 
başında enerji alanında önemli 
gelişmeler yaşandı. Ancak bu 

gelişmeler, Azerbaycan’ın Ermenis-
tan’ın işgali altında bulunan toprakla-
rını kurtarma süreci (II. Karabağ Sa-
vaşı), ABD’deki Başkanlık seçimleri 
dolayısıyla yaşanan olaylar ve yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadele 
gibi konuların gölgesinde kaldı. Peki, 
önümüzdeki dönemde Avrasya’nın 
enerji haritasını etkileyebilecek bu ge-
lişmeler nelerdi? 
1 Ocak 2021 tarihinde Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Sırbis-
tan’ın Türk Akımı’nın Balkan kolu 
olan Balkan Akımı’ndan Rus gazını 
almaya başladığını açıkladı. Böylece 
Bulgaristan’ın Türk Akımı üzerinden 
Rus gazını 1 Ocak 2020’den itibaren 
almaya başlamasından tam bir yıl 
sonra Sırbistan da bu hattan Rus ga-
zını almış oldu; hatta bu hat, Sırbistan 
üzerinden Macaristan’a kadar uza-
tıldı. Her sene Türk Akımı’ndan Bal-
kan koluna 15,8 milyar metreküp Rus 
gazı aktarılacak. Bulgaristan’ın yanı 
sıra Yunanistan ve Kuzey Makedonya 
da bu hattan 2020 yılında gaz almaya 
başladılar, ilkbahar 2021’de ise Maca-
ristan, ardından da Slovakya gaz ala-
cak. Bu hattan Bulgaristan yılda 3,5 
milyar metreküp, Sırbistan 2,5 milyar 
metreküp, Macaristan 6 milyar metre-
küp, Avusturya 3,75 milyar metreküp 
gaz kullanacak. Dolayısıyla Rusya’nın 
mevcut boru hatlarının yanı sıra Türk 
Akımı üzerinden de Avrupa’ya gaz 
ihracatını başlatması, Rusya’nın arası-
nın bozuk olduğu ve bundan dolayı 
enerji alanında aralarında sıkça soru-
nun yaşandığı Ukrayna’ya transit ko-
nusunda bağlılığını azaltacak. 
Balkan ülkelerinin hatta Avustur-
ya’nın bu projeye dâhil olmalarının 
sebebi; hem Avrupa Birliği’nin (AB), 
ABD’nin Rus gazına alternatif arayışı 
konusundaki baskısına rağmen pek 
bir sonuç elde edememesi hem de bu 
hattan gelen gazın Ukrayna üzerin-
den gelen gazın fiyatına kıyasla daha 
ucuz olmasıdır. Örneğin Sırbistan, 
Ukrayna üzerinden gelen bin metre-
küp gaz için yaklaşık 240 dolar öder-
ken, bu hattan gelecek gazın fiyatı 170 
dolar. Dolayısıyla Türk Akımı’nın Bal-
kanlara gaz akışını sağlamaya başla-
ması, hem projenin iki önemli ayağını 
oluşturan Rusya ile Türkiye’nin hem 
de bu hattan doğalgaz ihtiyacını karşı-
layacak Balkan ülkelerinin çıkarına ol-
duğu görülüyor. 
 

AZERBAYCAN  
DOĞALGAZI 

 
1 Ocak 2021’de Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren bir başka gelişme daha 
yaşandı. Türk Akımı’nın Balkan kolu 
ile aynı gün Avrupa’ya bir başka hat-
tan daha gaz akımı başlatıldı. Azer-
baycan’ın Şahdeniz 2 yatağındaki do-
ğalgaz, Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı (TANAP) ve onun devamı olan 
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile 
Avrupa pazarına ulaştırıldı. Bu iki 
boru hattı 30 Kasım günü Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in katılımıyla düzenle-
nen törende birbirine bağlanmıştı. 
Böylece tarihte ilk kez Azerbaycan 

gazı direkt bir boru hattıyla Avru-
pa’ya taşınmış oldu. 
Azerbaycan bu hatla Yunanistan, Ar-
navutluk ve Adriyatik denizinin altın-
dan geçen hatla İtalya’ya toplamda 
yılda 10 milyar metre küp gaz ihraç 
edecek. Boru hattının kapasitesi yıllık 
20 milyar metreküpe kadar çıkarılabi-
lecek. Türkiye ise TANAP’tan kendi 
ihtiyaçları için de ayrıca 6 milyar met-

reküp gaz alacak. Bu projenin hayata 
geçmesi hem Azerbaycan açısından 
hem de Türkiye açısından büyük 
önem arz ediyor. Türkiye bir taraftan 
doğalgaz ithalatında Rusya’ya olan 
bağımlılığını azaltırken ve enerji teda-
rikçilerini artırırken (ki 2020 yılının ilk 
yarısında Rusya, Türkiye’nin ithala-
tında 5. sıraya kadar düşmüştü), diğer 
taraftan da topraklarından geçen boru 
hatları sayesinde Avrupa’nın enerji 
güvenliği konusunda da kilit konuma 
geliyor. Bunun şüphesiz Türkiye’ye 
maddi kazançları olacağı gibi bu hu-
sus, AB ile münasebetlerde de Anka-
ra’nın elini kuvvetlendirecektir. 
 

TANAP 
 
Azerbaycan gazının boru hattıyla Av-
rupa’ya ulaştırılması, bir ilk olması 
açısından da taraflara Rusya ile fiyat 
konusunda pazarlık yapma şansı tanı-
ması bakımından da hiç şüphesiz 
önemli. Ancak kısa ve orta vadede 
Rusya’nın Avrupa’daki enerji hâkimi-
yetinin devam edeceğini de söyleyebi-
liriz. TAP’ın kapasitesi maksimum se-
viyeye çıkartıldığı takdirde bile bu 
miktar, Rus devi Gazprom’un birkaç 
boru hattıyla ihraç ettiği toplam gazın 
ancak yüzde 10’unu oluşturacaktır. 
Örneğin 2019 yılında Rusya, Türkiye 
dâhil Avrupa’ya 200 milyar metre 
küp gaz ihraç etti. Kovid-19’un ekono-
miyi olumsuz etkilemesi, son yıllarda 
genel küresel ısınmanın artarak de-

vam etmesi, önceki yıllarda muhtemel 
krizler karşısında Avrupa ülkelerinin 
yeraltı gaz depolarını doldurması, ül-
kelerin bir kısmının sıkıştırılmış gaz 
kullanımını artırması gibi faktörler, 
2020’de söz konusu miktarın azalma-
sına neden olsa da gerek TAP gerekse 
de Türk Akımı’nın Balkan koluna 
olan ilgi, önümüzdeki yıllarda boru 
hatlarıyla ithal edilecek gazın miktarı-
nın yine artacağına işaret ediyor. 
Kaldı ki 2020’de sıkıştırılmış gaz itha-
latı da azaldı ve önümüzdeki yıllarda 
daha da azalacağı öngörülüyor. Bun-
dan dolayıdır ki Moskova, bazı olum-
suz istatistiklere rağmen son yıllarda 
adı geçen projelerin dışında 55 milyar 
metre küp kapasiteli Kuzey Akım-2 
projesinin de hayata geçirilmesi üze-
rinde çalışmalarını devam ettiriyor. 
 

ABD’NİN ENERJİ  
POLİTİKASI 

 
Rusya ile Almanya’yı Baltık denizinin 
altından bağlayacak boru hattının bü-
yük kısmı tamamlanmış olmasına 
rağmen başta Avrupa pazarına kendi 
sıkıştırılmış gazını satmak isteyen 
ABD, transit konumunu daha fazla 
kaybetmek istemeyen Ukrayna ve bir-
kaç ülke daha bu projeye karşı çıkı-
yorlar. Özellikle ABD’nin Kuzey 
Akım-2 projesinde yer alacak Avru-
palı şirketlere yaptırım uygulayaca-
ğını açıklaması, projenin tamamlan-
masını geciktiriyor. Ancak bir taraftan 
başta Almanya olmak üzere projenin 
hayata geçirilmesi taraftarlarının da 
fazla olması, diğer taraftan ABD’de 
son günlerde yaşanan gelişmelerin 
bundan sonra ABD’nin sözünün tüm 
dünyada olduğu gibi Avrupa’da da 
daha az dinleneceğine işaret etmesi 
Kuzey Akım-2’nin de er ya da geç ta-
mamlanacağını gösteriyor. 
Görüldüğü gibi enerji alanındaki 
hamleler, ülkelerin dış politikalarının 
boyutlarından birini oluşturuyor. 
Rusya ile ABD arasında siyasi alan-
daki sorunlar kendisini enerji ala-
nında da gösteriyor. Taraflar arasında 
bölgesel rekabetler yaşandığı gibi 
enerji ve silah pazarındaki paylarını 
artırma mücadelesi de dikkat çekiyor. 
Tıpkı siyasi alanda olduğu gibi ABD 
bu rekabet çerçevesinde AB’yi kendi 
tarafına çekmek istese de bu konuda 
pek başarılı olamıyor. Alternatif boru 
hatlarının olmaması, ABD’nin Av-
rupa ülkelerine satmak istediği sıkıştı-
rılmış gazın pahalı olması ve her ülke-
nin bunun için gereken altyapıya 
sahip olmaması, söz konusu başarısız-
lığın başlıca sebepleri arasında yer alı-
yor. Nitekim ABD’nin Avrupa’daki 
en yakın müttefikleri dahi Rusya’dan 
gaz ithal etmeye devam ediyorlar. 
Rusya ile ABD arasında bu mücadele 
sürerken Azerbaycan’ın gazını Avru-
pa’ya ulaştırması son derece sevindi-
rici bir gelişme. Bu husus, Azerbay-
can’ın 44 gün süren savaşta 
Ermenistan işgali altında bulunan 
topraklarını kurtarması ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde Azerbaycan’ın ba-
ğımsızlığının 30. yıldönümünde kat 
ettiği mesafe daha net anlaşılacaktır. 
Ankara ile Bakü, Azerbaycan tarihi 
açısından büyük önem arz eden bu iki 
süreçte de birlikte hareket ettiler ve bu 
birlikteliğin ne tür başarılara yol açtı-
ğını tüm dünyaya göstermiş oldular. 
(AA) 
[Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Marmara 
Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim 
üyesidir]
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Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLUN  
FİZYOLOJİSİ

Futbolda elit sporcuların üst 
düzeyde müsabakaların ge-
rektirdiği fiziksel ve fizyolo-

jik özelliklere sahip olmaları 
gerekir. Bu özellikler maç ve an-
trenmanlar sırasında tamamen fut-
bola özgü koşullarda yapılan 
ölçümlerle saptanabildiği gibi, saha 
ve egzersiz laboratuvarında yapıla-
bilen testlerle de prtaya konulabil-
mektedir. 
 
 
Futbolda fiziksel ve fizyolojik özel-
likleri orta derecede olan bazı fut-
bolcular, teknik ve taktik 
özelliklerini üst düzeyde kullanarak 
başarılı olabilmektedir.Teknik ve 
taktik becerileriyle fiziksel açıkla-
rını kapatmaktadır. 
 
Fakat başarılı olabilmede hem fizik-
sel hem teknik ve taktik becerilerin 
birlikte çok iyi seviyelerde olması 
en arzu edilen durumdur. 
 
 
Takımda bazı pozisyonlara göre de 
oyuncuların fiziksel ve fizyolojik 
olarak farklılaştıkları gözlenmekte-
dir.Elit futnolculardaki fiziksel ve 
fizyolojik özelliklerin bilinmesi, 
kendi oyuncularımızda olması gere-
ken düzey konusunda da bize 
önemli bilgiler sağlayacaktır. 
 
 
Bir futbol maçında harcadığımız 
enerjinin çoğu aerobik yoldan sağ-
lanır. 
 
Futboldaki aktivitelerin büyük bölü-
münü, topla oynayan oyuncuya boş 
alan yaratma veya rakibi aldatma 
veya rakibin koşarak izlenmesi gibi 
aerobik özelliği fazla olan topsuz 
hareketler oluşturmaktadır. 
 
Oyuncular topla birlikteyken ve so-
nuca gitmek için yapılan hareket-
lerde de anaerobik performans ön 
plana çıkar. 
 
 
Bir maçta bir oyuncu 90 saniye bir 
sprint, her 30 saniyede bir de yük-
sek şiddette eforlar yaparak anaero-
bik enerji kaynakları 
kullanırlar.Futbolda gerekli olan 
enerji çoğu aerobik yoldan elde 
edilmekte birlikte, futbolda asıl so-
nucu belirleyen hareketlerdeki 
enerji daha çok anaerobik yoldan 
sağlanır. 
 
 
Futbolda kas kuvveti topa vurmada, 
ikili mücadelelerde ve fiziksel te-
ması karşılamada önemli rol 
oynar.Patlayıcı güç  ( birim za-
manda oluşan kuvvet) ise kısa 
sprintlerde, hızlanmada, topu ka-
zanmak için yapılan hamlelerde ve 
hava toplarında performansı etkile-
yen önemli faktörlerden biridir. 
 
 
Sporcu maksimal efpra çıktığı bir-
iki dakika daha çalıştırılarak maksi-
mal düzeydeki oksijen kullanma 
özelliği saptanır. 
 
Bu maksimal VO2 şeklinde ifade 
edilir.Sporcuların ve takımların bir-
birleriyle kıyaslanmasında kilo ba-
şına değerler kullanılır. 
 
 
Elit futbolcularda yapılan araştırma 
sonuçlarına göre saptanan fiziksel 
ve fizyolojik özellikler, sporcular 
farklılık göstermektedir. 
 
 
O yüzden sporculara yapılacak test-
ler ile ilgili başarı planları yol hari-
tası doğru şekilde ilerlemede 
başroldür...

ramez.kursunlu@hotmail.com

Durum 1 
Bir yere gideceksiniz ve gitmek için tramvaya bin-
mek zorundasınız. Tramvayın başında bekleyen gü-
venlik görevlisi yok. Tramvaya binmek için orada 
bulunan bir makineye para atmanız gerekmektedir. 
Parayı attıktan sonra herhangi bir bilet vb almadan, 
kontrol olmadan tramvaya binebiliyorsunuz. Belediye 
tarafından biniş ücreti 1 TL ancak makineye 50 kuruş 
atsanız da çalışıyor. Bu durumda 50 kuruş mu atarsı-
nız 1 TL mi yoksa atmadan mı geçersiniz? 
…. 
Durum 2 
Bir tramvay raylarının yanındasınız. İleride bir tram-
vay yoldan çıkmış ve hızla geliyor. Sizin bulunduğu-
nuz yerde bir makas görüyorsunuz. Bu makası 
kullanmazsanız tramvay yoldan çıkacak ve içindeki-
ler ölecek. Makası sağ tarafa çevirirseniz raylar üze-
rinde tramvaydan habersiz bir şekilde çalışan 5 işçi 
var ve işçiler ölecek… diğer tarafa çevirirseniz yine 
tramvaydan habersiz çalışan bir işçi var o ölecek. Ma-
kası hangi tarafa çevirirsiniz?  
Makası 5 kişi ölmesin diye tek kişinin olduğu tarafa 
çeviririm düşündüyseniz bir diğer soru o tek kişi sizin 
anneniz ise ne yaparsınız?  
Aynı durumda tramvay gelirken üst geçitte olduğu-
nuzu düşünün. Üst geçitte yanınızda çok şişman biri 
var. O şişman kişiyi tramvay gelirken atarsanız tram-
vay yolu kapanacak ve o 5 kişi ölmekten kurtulacak. 
Bu durumda o kişiyi atar mısınız?  
… 
 
İlk soru Pragmatizmin kurucusu olarak gösterilen 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) tarafından ortaya 
atıldı. Bu yazıyı okuyan bazı kişiler gerçek ücret 1 TL 
olduğu için 1 TL atardım diyebilir. Bazıları belediye 
zaten çok ücret alıyor vb nedenlerle 50 kuruş atmayı 
düşünebilir. Bazıları ise zaten kimse yok bu yüzden 
atmama gerek yok diyebilir.   
Peirce göre bu durumda hangi parayı attığınız veya 
atıp atmadığınız önemli değildir. Burada kişi bu du-
rumla karşılaştığında “şüphe” durumuyla karşılaşır. 
Bu şüphe durumundan ise inancıyla-vicdanıyla kurtu-
lur. Kişiyi şüphe durumundan kurtaran inancı-vicdanı 
ne ise faydalıdır.  Eğer para atmamak kişiyi şüphe du-
rumundan kurtarıyorsa doğru ve faydalıdır…  İşte 
buna kısaca yararcılık denir.  
İkinci soru ise tramvay dilemması (ikilem) olarak bili-
nen bir deneydir. 1967 yılında Philippa Foot tarafın-
dan geliştirilmiş, 1985’te Jarvis Thomson tarafından 
uyarlanmıştır. Bu deney ahlaki vb birçok konuda in-
sanların bakış açısını ortaya koyabilmektedir.  
Bu deneyde deneklerin büyük çoğunluğu 5 kişiyi kur-
tarmak için makası tek kişinin olduğu noktaya çeviri-
rim demiştir. Birinci durumda, yararcılık mantığıyla 5 
kişi yerine 1 kişinin ölümü tercih edilmiştir.  
Sorunun üst geçittesiniz ve şişman adamı atmanız ge-
rekir şeklinde olan ikinci kısmı sorulduğunda ise de-
nekler kararsızlığa düşmüşlerdir. Bir insanı iterek 
öldürmek en ağır şeylerden biri olarak algılanabilir. 
Bu deney sonuçlar aynı olsa da duyguların insanların 
kararlarını nasıl etkileyeceğini gösteren güzel bir de-
neydir. 
Deneyin birinci bölümünde ölmesine izin vermek 
ikinci bölümünde ise öldürmek eylemleri vardır.  
Öldürmek veya ölmesine izin vermek… 
Öldürmek olayında kişi etken diğerinde ise pasiftir. 
… 
Sinirbilimciler ölmesine izin vermek durumunda yani 
makası tek kişiye yönlendirmede beynin mantıksal 
bölgesinin, kişiyi üst geçitten atmaya ilişkin durumda 
ise duygusal bölgenin harekete geçtiğini belirtirler.  
…. 
Yukarıdaki örnekleri neden kullandım. 
Bazen “düşünceler mi davranışlarımızı yönlendirir 
yoksa davranışlar mı düşüncelerimizi yönlendirir?” 
diye düşünürüm 
Tramvay binerken hangi parayı atacağımızda düşün-
celerimiz davranışlarımızı etkilemiş gibi görünmekte-
dir. Şüphe durumundan inancım neyi gerektiriyorsa o 
davranışta bulunarak kurtuluyoruz. 
Bazen de davranışlar düşüncemizi değiştirebilir.  
Bu durumu açıklayan, bazılarına göre Hz Ali bazıla-
rına göre Hz Ömer atfedilen veya anomim kabul edi-
len harika bir düşünce vardır: 
İnandıkları gibi yaşamayanlar yaşadıklarına inanmaya 
başlarlar. 
 
İnandığı yaşamak demek, düşüncelerin davranışları 
etkilemesi demektir.  
Peki ülkemizde gerçekten böylemi.  
İnsanlarımız inandıkları gibi mi yaşıyorlar yoksa ya-
şadıklarına mı inanmaya mı başladılar? 
İnsanlarımız bir olayla karşılaştıklarında yararcılık il-
kesine göre mi hareket ediyorlar yoksa inançlarına 
göre mi hareket ediyorlar? 
 
İnandığımız gibi yaşasak; 
 İslamilik endeksinde Türkiye olarak 95. sı-
rada mı olurduk. İslamilik endeksinde Yeni Zelanda 
birinci sırada yer alırken ilk 44 içerisinde hiçbir Müs-
lüman devletin olmaması şaşırtıcı mı olurdu? 
 Hayvanlara işkenceler mi yapılırdı? 
 İslamın 5 şartını yerine getirirken doğruyu 
söylememek sıradan bir şey olarak mı algılanırdı? 
 Haksızlık karşısında susmak olur muydu? 
 Bu kadar çok kendi çıkarlarını düşünerek 
başkalarının yok oluşuna seyirci kalınır mıydı? 
 
Yukarıdaki liste uzayıp gidebilir. 
… 
Tren dilemmasına tekrar dönecek olursak; rayların 
diğer tarafında tramvayın gelişinden habersiz çalışan 
5 kişi, diğer tarafta ise benim siyasi görüşümden, ce-
maatimden vb bir kişi varsa makası nasıl çevirirsiniz 
sorusunu sorsak… cevap ne olurdu? İnsanlar neden 
yanlış yapan kendi mahallelerinden biriyse bu yanlışı 
görmezden gelmeye başlar ki?  
 
İnandığımız gibi yaşasak, olmamız gerektiği gibi 
olsak çok farklı olurdu ülkemiz.  
İnandığı gibi yaşayanlar tarihin her döneminde ol-
muştur.  
İnandığı gibi yaşayanlar ülkücüler, solcular, Ak parti-
liler veya diğer görüşler içinde her zaman vardır.  
Ama inandığın gibi yaşamak zordur. İnandığın gibi 
yaşamanın sonuçları ağırdır. Belki de bu yüzden in-
sanlar ikileme düşer ve yararcılık felsefesine uygun 
olarak inandıkları gibi yaşamak yerine yaşadıklarına 
inanmaya çalışırlar… 
 
Sonuç olarak; inandığımız gibi yaşamayı bıraktık, ya-
şadıklarımıza inanmaya başladık.

Prof Dr. Erdal BAY 

DİLEMMALARIMIZ VE 
YAŞADIKLARIMIZA 

İNANMAK

Türk Akımı’nın Balkanlara gaz akışını sağlamaya başlaması ve aynı gün Azerbay-
can’ın Şahdeniz 2 yatağındaki doğalgazın, TANAP ve onun devamı olan Trans-

Adriyatik Boru Hattı ile Avrupa pazarına ulaştırılması Avrasya'nın enerji haritasını 
etkileyebilecek önemde gelişmeler - Tarihte ilk kez Azerbaycan gazı direkt bir 

boru hattıyla Avrupa’ya taşınırken, Türkiye de topraklarından geçen boru hatları 
sayesinde Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda kilit konuma geliyor 

Türkiye, Avrupa’nın  
enerji güvenliğinde  
KİLİT KONUMDA 

 ABD, Rusya ile reka-
betinde AB’yi kendi 

tarafına çekmek istese 
de başarılı olamıyor. 

Alternatif boru hatla-
rının olmaması, 

ABD’nin Avrupa ülke-
lerine satmak istediği 
gazın pahalı olması ve 

her ülkenin bunun 
için gereken altyapıya 
sahip olmaması, söz 
konusu başarısızlığın 

başlıca sebepleri
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama'nın Türkiye ziyaretin-
de, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a 
sözünü verdiği hastanenin inşaat 
hazırlıkları sürüyor.  
Rama, Türkiye'nin Tiran 
Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, 
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal 
Koruma Bakanı Ogerta 
Manastirliu, Sağlık Bakanlığı AB 
ve Dış İlişkiler Genel Müdür 
Yardımcısı Arif Çetin, hastanenin 
inşaatını gerçekleştirecek YDA 
Group şirketinin temsilcisi 
Hüseyin Arslan ve diğer yetkililer, 
ülkenin güneybatısındaki Fier şeh-

rinde inşa edilmesi planlanan has-
tane alanını ziyaret etti. Rama, sos-
yal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, karşılarında 'büyük 
bir zorluk' bulunduğunu ifade ede-
rek "Haftanın 7 günü 3 vardiya 
1200 işçi çalıştırarak 3 ay içerisinde 
bölgesel hastaneyi inşa edecek 
Türk firması ile" notuyla ziyarete 
ilişkin görüntü paylaştı. 
İnşaatı üstlenen şirketin yöneticile-
rine hitaben Rama, "Çok zorlu pro-
jeler geliştirmede büyük itibara 
sahip olanlar arasındasınız. Şimdi 
biz burada sizin istekleriniz doğ-
rultusunda hazırız, her şey siz 
nasıl isterseniz öyle olacak. Tam 
bir destekle. Sizin öngördüğünüz 
plana göre burada çok insan çalışa-
cak, bu yüzden hoş geldiniz. Biz 
ise büyükelçi kendi açısından biz 

kendi açımızdan tam destek vere-
ceğiz." ifadelerini kullandı. YDA 
Group temsilcisi Arslan da en iyisi-
ni yapacaklarını söyledi. Grup ola-
rak Rama'nın Türkiye ziyareti son-
rası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 
talimat aldıklarını belirten Arslan, 
"Hastaneyi 3 ay sonra teslim etme-
miz gerekiyor. Burada ciddi bir 
iddia var; biliyoruz ki büyük bir 
meydan okuma ve ilk günden iti-
baren verdiğiniz destekten dolayı 
teşekkür ederiz." diye konuştu. 
Arnavutluk sağlık altyapısı için 
çok iyi bir yatırım olmasını dileyen 
Arslan, "Arnavutluk ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin önemini bili-
yoruz. Biz kardeşiz ve böyle önem-
li bir projeyi üstlenmekten gurur 
duyuyoruz." dedi. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 11 yıldır faali-
yet gösteren Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE), yeni tip koro-

na virüs salgını döneminde de ülke 
genelindeki okullara destek olmaya 
devam ediyor. Hem fiziki ortamda 
hem de salgın nedeniyle çevrim içi 
verdiği Türkçe kurslarının yanında, 
Bosna Hersek'teki devlet okulların-

da uyguladığı "Tercihim Türkçe 
Projesi" ile Türkçenin yaygınlaşma-
sında önemli rol üstlenen Enstitü, 
salgın döneminde de ülkedeki okul-
lara çeşitli yardımlar yaptı. Salgın 
nedeniyle eğitimin büyük oranda 
çevrim içi olarak devam ettiği Bosna 
Hersek'te, öğrencilere 100 adet tab-
let hediye eden Enstitü, aynı 
zamanda Türkiye'deki "kardeş" 
belediyelerin desteğiyle 150 bin 
maske dağıttı.  (AA)

Dr. Neval KONUK

KAYALAR  
KASABASI

Manastır Vilâyeti’nin, Serfice 
Sancağı’na bağlı bir kazaydı. 
Cuma, Cumapazarı, Serfice 

Cuması, Kayılar isimleriyle de anılırdı. 
Kayalar, Yukarı ve Aşağı Kayalar 
olmak üzere iki mahalleye ayrılmak-
taydı. Bu iki mahalleyi Sulu Dere ola-
rak anılan bir dere ayırıyordu. 
Günümüzde dere kurutulmuş ve eski 
yatağı bir caddeye dönüştürülmüştür. 
Cuma kasabasını gezen Evliya Çelebi 
şu bilgileri vermektedir: “Tırhala top-
rağıdır. Voyvadalık’tır. Yenişehir mol-
lasının nâibi yönetimindedir. Yeniçeri 
serdarı, Kethüdâ yeri ve birkaç ayanı 
vardır. Geniş bir ovada kurulmuştur. 
Bağlı, bahçeli yedi mahalleli, yedi 
mihrablı küçük bir kasabadır. Serbest 
zeâmettir. Ömer Bey Camii ile Ali 
Çavuş Camilerinde cuma namazı kılı-
nır. Ali Çavuş Camii kurşun örtülü, 
nûrlu bir camidir. Beş aded mahalle 
tekkesi, bir aded medrese, bir hamam, 
iki sıbyan mektebi, üç aded hanikâh, 
iki aded tüccar hanı ve yirmi aded 
dükkânı vardır. Havası ve suyu lâtif, 
zengin ve verimli bir gelişmiş kasaba-
dır. Hanedan sahibi Hadım Ağa ve 
biraderi Musa Ağa, sofraları meydan-
da, ikram sever kimselerdir”. 
 Osmanlının bölgeyi kaybetmesinin 
ardından, 1914’te Makedonya Genel 
Valiliği idarî mercilere gönderdiği 
genelgede Müslüman cemaat temsilci-
lerinden köy adlarını, okulların, cami-
lerin, tekkelerin, medreselerin ve 
başka dinî Müslüman vakıflarının 
kayıtlarını içerecek kapsamlı listeler 
hazırlamalarını istemiştir. Makedonya 
Tarih Arşivi’nde, 16 Mayıs 1914 tarih-
li ve arşiv kaydındaki dosya numarası 
56 olan belgede Kayalar İlköğretim 
Okulları müfettişinin Genel Valiliğe 
gönderdiği bir belge bulunmaktadır. 
Belgede 3 ayrı ekli listede Türk okul-
larında görev yapan öğretmenler, okul-
larla ilgili ve öğrenci sayılarına ilişkin 
istatistikler bulunmaktadır. Müfettiş 
halkın büyük bir çoğunluğunun 
Müslüman olup Türkçe konuştuğunu 
belirtmektedir. “Kayalar Bölgesinin 
Yabancı Okullarına Ait İstatistik” baş-
lığını taşıyan listede köylerin adları, 
okul türü, öğrenci ve öğretmen sayıla-
rı, okul harcamaları ve kimi gözlemler 
yer almaktadır. Belge tarihi 15 Mayıs 
1914’tür ve müfettişin imzasını taşı-
maktadır. Müfettişin belgesinde ekli 
olan listelerden üçüncüsünde Türk 
okullarındaki öğretmenlerle ilgili bilgi-
ler yer almaktadır ve burada 51 öğret-
menle ilgili kayıt bulunmaktadır. 
Tablodan öğretmenlerin adlarını, nere-
li olduklarını, yaşlarını, medenî 
durumlarını, hizmet yıllarını, maaşları-
nı, eğitim durumlarını ve görev yaptık-
ları yerleşim birimini öğrenmekteyiz.  
Kayalar bölgesindeki öğretmenlerin 
pek çoğu yaş itibarıyla gençti. Eğitim 
durumlarına bakılacak olursa bunların 
Manastır İdâdîsi, Manastır Öğretmen 
Okulu, Manastır Rüştiyesi, İstanbul 
Medresesi, Serfice Rüştiyesi, Kayalar 
Rüştiyesi, Vodina Rüştiyelerinden 
mezun olduklarını görmekteyiz. 
Okullarda öğretmenler dışında hocalar 
da ders vermekteydi. Anlaşıldığına 
göre öğretmenlerin büyük bir kısmı 
doğup büyüdükleri yerlerin okulların-
da görev yapmaktaydılar. Türk okulla-
rı faaliyetlerini 1923 yılındaki nüfus 
mübadelesine kadar sürdürmüştür.  
20. Yüzyıl başlarında kazanın nüfusu 
23575 kişi düzeyindeydi, Yunan nüfus 
ise 7190’dı. Kayalar Kaymakamı’nın 
Selânik Genel Valiliğine yazdığı 1 
Şubat 1923 tarihli telgrafta bölgede 
29121 Türk, 6270 Yunanlı ve 4800 
Bulgar ve Slavca konuşanların yanı 
sıra 450 Vlah’ın bulunduğundan söz 
etmektedir. Nüfusun çoğunluğunu 
oluşturan Türkler, mübadeleyle 
Kayalar’dan ayrıldılar. 17 Temmuz 
1923 tarihli İcrâ Vekilleri Heyeti 
Kararnamesi’ne göre, bir kısmı 
Amasya, Tokat ve Sivas’a nakledildi-
ler. 7000 Kayalar mübadili de 
Samsun’a sevk edildi. 
Aşağı Kayalar Mahallesi’ne, Gelibolu, 
Trakya ve Karadeniz bölgesinden; 
Yukarı Kayalar Mahallesi’ne Ege ve 
Marmara bölgesinden gelen Rumlar 
yerleştirildiler. Günümüzde 
Ptolemedia adı taşıyan Kayalar’da, 
ayakta kalan tek Osmanlı eseri, 
Hükümet Konağı’dır.

Mustafa KÖKMEN

AKTİF GENÇLİK 
POLİTİKALARI  
VE KATILIM 

Özellikle 90’lı yıllardan 
sonra, geniş tabanda ger-
çekleşmesi hedeflenen 

Genç katılıma atfedilen önem 
giderek artmıştır. Ülkemizde de 
son dönemde ciddi gençlik politi-
kaları projeleri çalışmaları mev-
cuttur. Genç Katılım kanallarının 
çeşitlenmesinin yanında katılım 
sağlayacak grupların da eşit şart-
lara sahip olması son derece 
önemlidir. Çünkü bazı gruplar 
ırk, yoksulluk, azınlık olmaları 
veya sosyal statüleri nedeniyle 
dezavantajlı olarak kabul edil-
mektedir. Gençler de Birleşmiş 
Milletler tarafından dezavantajlı 
grup olarak kabul edilmekte ve 
katılım konusunda üzerinde titiz-
likle durulan ve katılımlarının art-
tırılması konusunda yerel ve mer-
kezi düzeydeki tüm otoritelere 
sorumluluk verilen bir gruptur. 
Gençlerin alınacak kararlarda 
etkisinin olması, toplumsal konu-
lardaki içselleşme düzeyine de 
olumlu etki edecektir. Ancak bazı 
araştırmalarda gençlerin toplum-
sal konulara ilgisindeki ya da en 
basit ifadesiyle seçimlerde oy 
verme oranlarındaki azalmadan 
bahsedilmektedir. Gençliğin katı-
lımı ve fikirlerini ortaya koyma-
daki becerisi ancak ilgi, bilgi ve 
farkındalık düzeylerinin artmasıy-
la mümkündür. Bu konuda gen-
çliğe yönelik uygulanacak prog-
ramlar ve eğitim süreci birbirini 
tamamlamalıdır. Aksi takdirde bu 
unsurların her biri, tek başına 
uygulandığında beklenen sonucu 
vermeyecektir. Gelişmiş ülkelerde 
siyasi partilerin gençlik kolları 
yoktur, çünkü ülkenin yönetim 
kadrosu, meclis kadroları ve dev-
let başkanları zaten gençlerden 
oluşmaktadır. Fransa, Kanada, 
Norveç gibi ülkelerin devlet baş-
kanları ve yönetim kadrosu genç-
lerden oluşmaktadır. Gençliğin 
katılımını arttırma noktasında 
yerel yönetimler de asli öneme 
sahiptir. Yerel yönetimler, genç-
ler açısından teorik düzeyde edin-
dikleri kazanımların en kolay 
biçimde pratiğe yansıtabilecekleri 
yapılardır. Yerel yönetimlerin bu 
noktada, gençliğin katılımıyla 
ilgili belirgin rolü uluslararası 
düzenlemelerde de sürekli olarak 
vurgulanmaktadır. Gençlerin katı-
lımından bahsederken katılım yol-
larının çeşitlendirilmesine vurgu 
yapılmaktadır. Demokrasilerde, 
katılımı sadece oy vermek olarak 
algılamamak gerekmektedir. 
Gençlerin toplumsal anlamda 
sorumluluklarını ifade eden bazı 
göstergeler bulunmaktadır. 
Bunlar; oy vermenin yanı sıra 
siyasi süreç hakkında bilgi sahibi 
olma ve süreci anlama, düşünme 
teknikleri, bilgi teknolojilerini 
kullanma becerisi, medyaya katıl-
ma, etkileşim ve tartışma beceri-
leri, gönüllülük faaliyetlerine 
katılım gibi göstergelerdir. 
Gençlerin katılımının sağlanması 
modern toplumlar açısından son 
derece önemlidir. Çünkü sosyal 
dışlanma ve gençliğin katılımı 
kavramları zıt iki kavram olarak 
görülmektedir ve sosyal içerme 
politikalarının, gençlerin katılımı-
nı sağlamadıkça başarılı olamaya-
cağı vurgulanmaktadır. Genç 
nüfusu oldukça çok olan enerjik 
ve güçlü bir ülkeyiz. Avrupa’nın 
yaş ortalamasına göre çok daha 
genç bir nüfusumuz var. 
Dolayısıyla gençlere daha çok 
yatırım yapılmalı, daha çok rol 
verilmeli, daha çok güvenilmeli-
dir. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Bütün ümidim genç-
liktedir.” Sözü gençliğin ne kadar 
önemli bir etken olduğunu bir kez 
daha göz önüne sermiştir.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a 
sözünü verdiği hastanenin inşaat hazırlıkları sürüyor

Fier'e yapılan hastane 
3 AYDA BİTİRİLECEK

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Bosna 

Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBiH) 
Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi 
bünyesindeki Türkçe dil okuluna 
donanım desteğinde bulundu. 
TİKA'dan yapılan açıklamada, 
merkez bünyesinde Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca ve 
Yunanca dil eğitimleri verildiği 
aktarılırken, Türk Silahlı 
Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanlığı girişimi ile başkent 

Saraybosna'daki Rajlovac 
Kışlası'nda 1998'de kurulan 
Türkçe dil okulunda bugüne dek 
subay ve astsubay rütbesinde 
900'e yakın askerin Türkçe öğren-
diği kaydedildi. Bosnalı eğitmen-
ler tarafından merkezde A1-A2 
seviyesinde sunulan Türkçe ders-
lerinin yanı sıra NATO Barış 
Gücü'nde görev yapan Türk 
askerler tarafından da pratik 
konuşma ve dinleme dersleri 
verildiği belirtilen açıklamada, 
eğitimin temel kurs, geliştirme ve 
dil tazeleme kursu olmak üzere 3 
farklı seviyede sunulduğu okulda 
İngilizceden sonra en çok 

Türkçenin tercih edildiği vurgu-
landı. Proje ile Mesleki Gelişim 
Eğitim Merkezine destek sağla-
yan TİKA'nın, Türkçe dil okulun-
da konuşma ve dinleme dersleri-
nin gerçekleştirildiği sınıfı ihtiyaç 
duyulan ekipman olan bilgisayar 
ve yazıcı ile donattığı ifade edilen 
açıklamada, proje kapsamında 
temin edilen cihazların TİKA 
SaraybosnaKoordinatörü 
Muhammed Ünal ve Askeri 
Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar 
tarafından Mesleki Gelişim 
Eğitim Merkezi Komutanı Albay 
Hazrudin Hasagic'e teslim edildi-
ği bildirildi. (AA)

nevalkonuk@yahoo.com.tr

TİKA'dan BHSK bünyesinde 
yer alan Türkçe dil okuluna 

DONANIM DESTEĞİ

YEE PANDEMİ DİNLEMEDİ 
BOSNA’YI YALNIZ BIRAKMADI
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

📌📌📌📌3 yumurta 📌📌📌📌1 çay bardağı pekmez 📌📌📌📌vanilya 📌📌📌📌1 paket 
kabartma tozu 📌📌📌📌yarım çay bardağı süt 📌📌📌📌 3-4 yk zeytinyağı 
📌📌📌📌2 yk kakao 📌📌📌📌2 su bardağı istedigĭniz un (ben toz badem 

bullandım) 📌📌📌📌içine bitter çikolata parçaları atabilirsiniz

🥥🥥🥥🥥🥥🥥 MALZEMELER

 Tüm malzemeleri karıştırıp yağladığınız kalıba koyun ve 180 dere-
celik fırına gönderin❤❤❤  Üstü için sos:( isteğe bağlı) 2-3 yk bal, 1tk 
kakao, 1 yk hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Üstü için 

sosumuz hazır. Pişen kekin üzerine sosu dökebilirsiniz ❤❤❤️

YAPILIŞI

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

BESİN DEĞERİ 
YÜKSEK KEK
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 
20. haftasında Fenerbahçe Beko, 
sahasında Yunanistan temsilcisi 

Panathinaikos'u 100-74 yenerek üst 
üste 5. maçını kazandı. Maça pota al-
tından bulduğu basketlerle başlayan 
Fenerbahçe Beko, top kayıpları yapan 
Panathinaikos karşısında De Colo ve 
Vesely'nin performansıyla etkili oldu. 
Sarı-lacivertli takım, 8. dakikada farkı 
13 sayıya çıkardı: 25-12. 18-0'lık seri 

yakalayan Fenerbahçe Beko, savun-
mada rakibini durdurmayı başardı. 
Ev sahibi ekip, hızlı hücumlardan bul-
duğu basketlerle ilk çeyreği 19 sayı 
farkla 31-12 önde bitirdi. 
İkinci periyoda Panathinaikos daha 
iyi başladı. Hücumda temposunu kay-
beden Fenerbahçe Beko karşısında 
özellikle White ile skor üreten Yuna-
nistan temsilcisi, 14. dakikada farkı 
tek hanelere indirdi: 33-24. Toparla-

nan sarı-lacivertli takım, pota altını et-
kili kullanarak farkı yeniden açtı ve 
soyunma odasına 48-34 üstün 
girdi.İkinci yarı karşılıklı basketlerle 
başlarken topu iyi paylaşan Fener-
bahçe Beko, dış atış isabetleriyle 28. 
dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 68-
48. Ulanovas ve Guduric ile peş peşe 
sayılar kaydeden sarı-lacivertli takım, 
29. dakikayı 72-50 önde geçti. Farkın 
kapanmasına izin vermeyen Fener-

bahçe Beko, final periyoduna 74-55'lik 
skor avantajıyla gitti. 
Kolay sayı şanslarını değerlendireme-
yen Panathinaikos karşısında skor 
üretmeyi sürdüren Fenerbahçe Beko, 
35. dakikada skoru 84-61'e getirdi. 
Oyundan düşen rakibi karşısında ra-
hat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli-
ler, son bölümde arka arkaya üç sayı-
lık basketler buldu. Fenerbahçe Beko, 
karşılaşmayı 100-74 kazandı. (AA)

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Grekoromen Güreş Milli Ta-
kımı'nın Sarıyer'deki Mer-
sinli Ahmet Tesisleri'nde 

Azerbaycan Milli Takımı ile yaptığı 
ikili kampta yer alan başarılı milli 
sporcu, mart ayında Macaristan'da 
düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları 
Avrupa Elemeleri, nisan ayında 
Polonya'da gerçekleştirilecek Av-
rupa Şampiyonası ve mayıs ayında 
Bulgaristan'da yapılacak Tokyo 
Olimpiyatları Dünya Elemeleri'ne 
hazırlanıyor. Grekoromen stil 87 
kiloda olimpiyat vizesi kovalayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyes-

por'un milli güreşçisi, 2021 hedefle-
riyle ilgili AA muhabirine açıkla-
malarda bulundu. Elemelerin olim-
piyattan zorlu olduğunu anlatan 
Metehan, "İlk hedefim mart ve ma-
yıs aylarında yapılacak elemelerde 
olimpiyat vizesini almak. Sonra-
sında da Tokyo'dan madalya ala-
rak ülkeme dönmek istiyorum. 
Önümüzde iki tane zorlu eleme 
turnuvası var. Orası bazen olimpi-
yatlardan daha zor oluyor. Bunun 
için biraz daha stresli bir ortam ya-
şıyoruz. Daha önce yaptığımız mü-
sabakalardan dolayı elemelere ha-
zır olduğumuzu biliyoruz. İnşallah 
ben ve arkadaşlarım olimpiyat vi-

zesini alacağız." diye konuştu. Ka-
riyerinde 2 kez dünya şampiyonu, 
1 kez de Avrupa ikincisi olan Mete-
han, son Dünya Şampiyonası'nda 
favorilerin olimpiyat kotası alama-
dığına değinerek, "Geçtiğimiz 
Dünya Şampiyonası'nda güçlü 
isimler dışarıda kaldı. Hatta son 2 
olimpiyat şampiyonu vize alamadı. 
Güçlü rakiplerimiz var ama biz, tek 
kişiye odaklanmıyoruz. Gelen her 
rakibi en iyi rakibimiz olarak görü-
yoruz ve bu şekilde hazırlanıyoruz. 
Bu rakiplerin arasında kendimizi 
de iddialı görüyoruz. Ben vizeyi 
alacağımı düşünüyorum." ifadele-
rini kullandı. (AA)

Metehan’ın hedefi önce  
Bulgaristan sonra Tokyo
A Milli Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcusu Metehan Başar, ilk 

hedefinin bu yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Bulgaristan’da vize 
almak olduğunu, sonrasında da Japonya'dan madalyayla dönmek istediğini söyledi

DENİZLİSPOR'DA 
KOSOVALI TUSHA  

PROFESYONEL OLDU
DENİZLİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 
Denizlispor, altyapı oyuncula-
rından Veton Tusha ile profes-

yonel sözleşme imzaladı. Yeşil-siyah-
lı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 
Kosova doğumlu 18 yaşındaki Veton 
Tusha, 3,5 yıllık profesyonel sözleş-
meye imza attı. Sezon başında 
Yukatel Denizlispor altyapısına 
transfer olduktan sonra A takımla da 
antrenmanlara çıkan Tusha, 25 
numaralı formayı giyecek. Kosovalı 
genç futbolcu, santrfor pozisyonunda 
görev yapıyor. Açıklamada görüşleri-
ne yer verilen kulübün altyapıdan 
sorumlu başkan yardımcısı Tolga 
Erdey, "Denizlispor'un geleceğine 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
Sezon başında birçok futbolcumuzu 
profesyonel yaptık ve hepsi A takım-
la çalışmalarına devam ediyor. Genç 
oyuncular keşfederek takımımıza 
kazandırmaya devam edeceğiz" ifa-
delerini kullandı. (AA)

Fenerbahçe Beko’dan Pana’ya 100’lük tarife


