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

Sayfa 3’teRifat SAİT

BALKANLAR’A OLAN 
ANLAŞILMAZ  

İLGİSİZLİK

YTB ırkçılığa bir kez  
daha ‘Dur’ dedi…

¥  YURTDIŞI Türkler ve Ak-
raba Topluluklar (YTB) Baş-
kanı Abdullah Eren, geçen 
sene Almanya’nın Hanau 

kentinde düzenlenen ırkçı 
saldırıyı kınayarak “Irkçılığa 
'Yeter artık’ demeye devam 
etmemiz lazım” dedi.  n 5’te

¥  MİLLİ Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, İzmir’de önce Türki-
ye'nin Akdeniz ve Ege kıyıla-
rındaki en büyük havuzlama 
kapasitesine sahip yüzer havu-
zunun hizmete alınması töre-
nine katıldı, ardından Foça’da 
2'nci Korvet Filotillası Komo-
dorluğu Sancak Tevcih Tö-
reni’ne geçti. Tören’de mesaj-
lar veren Bakan Akar, 
Yunanistan’a sert sözlerle ses-
lendi. Türkiye’nin Kıbrıs’taki 
menfaatlerini korumaktaki 
azmini anlattı. 
 

‘KİMSEYE GÜVENMEYİN’ 
 
Türkiye’nin yapıcı yaklaşımına 
karşın Yunanistan’dan yapılan 
sorumsuz açıklamalar ve teh-

dit dilinin Ege’de gerginliği 
artırdığına vurgu yapan Akar, 
“Yunanistan, başkalarına gü-
venmeyip geçmişten ders ala-
rak hareket etmelidir” diye 
konuştu. Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar, Yunanis-
tan'ın, Türkiye'nin Avrupa Bir-
liği ve Amerika Birleşik 
Devletleri ile sorunları varmış 
gibi olayları çarpıtmaya de-
vam ettiğini belirterek, "Bu 
husus AB tarafından da ABD 
tarafından da biliniyor olmalı, 
bu konuda ciddi işaretler var. 
Bu da işin memnuniyet edici 
bir boyutu. Bu konuda Yunan 
komşularımızın gerçekten bu 
manada boşa gayret göster-
diklerini söyleyebiliriz." ifade-
lerini kullandı. n 3’te

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm olumlu yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen uluslar-
arası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, eylemler, 
yapılan sorumsuz açıklamalar ve tehdit dili, Ege'de gerginliği doğal olarak artırıyor, tır-
mandırıyor ve sorunları derinleştiriyor, bölgesel barış, huzur ve istikrarı bozuyor." dedi
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¥  KOSOVA’NIN bağımsızlığının 13. yıl dönümü, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 
başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törenle kutlandı.  n 4’te

BAĞIMSIZ KOSOVA  
13. YAŞINA GİRDİ

‘ARNAVUTLUK HARİKA  
İLERLEME KAYDETTİ’

¥  AVRUPA Birliği (AB) Ko-
misyonunun içişlerinden 
sorumlu üyesi Ylva Johans-
son, Arnavutluk Cumhur-
başkanı İlir Meta ve Başba-

kan Edi Rama ile bir araya 
geldi. Johansson, Arnavut-
luk'un son yıllarda kaydet-
tiği ilerlemenin harika ol-
duğunu söyledi.  n 3’te

‘Bosna Hersek’teki göçmen  
krizini önlemek mümkün!’
¥  BOSNA Hersek'i ziyaret 
eden, Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonunun içişlerinden so-
rumlu üyesi Ylva Johansson, 

ülkede 2020 yılının sonla-
rında yaşanan göçmen krizi-
nin önlenebileceğini ifade 
etti. n 8’de

Türk asıllı Bakan Kervan’dan 
Meclis’te FETÖ ve PKK atağı
¥  KOSOVA'NIN Bölgesel Kalkınma Ba-
kanı Enis Kervan, Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ile PKK/PYD terör örgütlerinin, ül-
kede terör örgütleri listesine eklenmesini 
talep etti. Kervan, adı geçen terör örgüt-
lerinin Kosova’ya ciddi şekilde zarar vere-
bileceği konu-
sunda uyarırken 
özellikle PKK ve 
PYD’nin Avrupa 
Birliği (AB) ve 
ABD tarafından 
da terör örgütü 
olarak tanındı-
ğını anımsattı.  
n 4’te
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BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ ARTIK BİRÇOK DİJİTAL PLATFORMDA YER ALIYOR

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan Kültür ve Enformasyon 
Bakanı Maja Gojkovic'in, Türki-
ye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju 

Bilgiç ile yaptığı görüşmede, iki ülke 
arasındaki ortak kültür mirasının ko-
runması konusu ele alındı. Kültür ve 
Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Gojkovic ile Bil-
giç, ortak kültür mirasının korunması-
nın önemli olduğuna dikkati çekerek, 
aralarında Osmanlı döneminden kalma 
Belgrad'daki Bayraklı Cami de olmak 
üzere somut restorasyon projelerini 
görüştü. İki ülke arasındaki siyasi iliş-
kilerin son derece iyi ve gelişmiş ol-
duğu ifade edilen görüşmede, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic'in düzenli olarak bir araya 
gelmesinin bu iyi ilişkilerin göstergesi 
olduğu belirtildi. Bakan Gojkovic, Sır-
bistan'ın kültür alanında Türkiye ile iş 
birliğini geliştirmek istediğini, bu kap-
samda kurumlar arası iş birliğinin ya-
nında sinematografi ile sesli ve görsel 
yapımlar konusunda da ilişkilerini güç-
lendirmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Gojkovic, Türkiye'ye ziyaret daveti için 
Büyükelçi Bilgiç'e teşekkür etti. (AA)

ESKİŞEHİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 
yılının, “Yunus Emre ve Türkçe 
Yılı” olarak kabul edilmesinin ar-

dından, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve 
Anadolu Üniversitesinin ortaklaşa dü-
zenlediği “2021 Yunus Emre ve Türkçe 
Yılı” açılış etkinliği olan “Ahmet Yes-
evi’den Yunus Emre’ye” başlıklı panel 
çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Ah-
met Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in mo-
deratörlüğünde başlayan panelin açılış 
konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 
Nursultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Ana-
dolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat 
Erdal ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov tara-
fından gerçekleştirildi.  
Açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek, bu yıl düzen-
lenecek etkinliklerin çağımız insanın ihti-
yacı olan hoşgörü ve barış iklimini yeşer-
teceğini, Ahmet Yesevi ve Yunus 
Emre'nin mefkûresinin uluslararası or-

tamda tanıtılmasına önemli katkı sağla-
yacağını belirtti. Tüm katılımcılara teşek-
kür eden Şimşek, sözü Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'a bı-
raktı. www.timebalkan.com’a  göre; Çam 
konuşmasında, Ahmet Yesevi'nin ocağın-
dan yani Türkistan'dan başlayıp; tüm 
Anadolu,Balkanlar ve Orta Asya'nın üze-
rinden dünyaya yayılmış olan bu mede-
niyet ikliminin ve bu iklimin bir parçası 
olan Yunus Emre'nin hikâyesini anlat-
mak üzere önemli çalışmalar başlatıldı-
ğını dile getirdi. Konuşmasının deva-
mında Çam, "UNESCO tarafından bu 
yılın, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı 
vesilesi ile anma ve kutlama yılı olarak 
ilan edilmesi önemli bir gelişme oldu. 
Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde bu 
yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ kapsa-
mında gerçekleştirilecek olan çalışmalar 
dünya medeniyetinin Yunus Emre külli-
yatına önemli bir zenginlik katacak. Yu-
nus Emre’nin evrensel mesajının dün-
yaya en iyi şekilde anlatılması için bu tür 
yılların ilan edilmesi önemli. Özellikle 
üniversitelerin böyle bir ortak paydada 
buluşması, yeni iş birliklerinin gelişme-
sine vesile olacak ve bu alandaki akade-
mik çalışmalarımız da zenginlik kazana-
cak. Şimdiden yapılacak olan çalışmalar 
için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sırbistan kültür alanında Türkiye  
ile iş birliğini geliştirmek istiyor

Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic, 
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüştüSırp Ortodoks Kilisesi’nin  

46. patriği Porfirije oldu
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yeni tip korona virüs 
nedeniyle önde gelen 
isimlerini kaybeden 

Sırp Ortodoks Kilisesinin 
(SPC) 46. patriği Zagreb 
Ljubljana Metropoliti Porfi-
rije oldu. Kilisenin ba-
şında bulunan İri-
nej'in ölümüyle 
lidersiz kalan 
SPC, Sırbis-
tan'ın başkenti 
Belgrad'daki 
Aziz Sava Kili-
sesinde yapılan 
seçimle yeni patri-
ğine kavuştu. SPC'den 
yapılan yazılı açıklamaya 
göre, yeni patrik, kiliseden 
yükselen çan sesleriyle başla-
yan seçim oturumunda 36 
piskoposun katılımıyla yapı-
lan gizli oylamada 3 aday 
arasından seçildi. Oylamada 
en çok oyu alan Porfirije, 
SPC'nin 46. patriği oldu. 

SPC'nin Karadağ Metropoliti 
Amfilohije'nin, Kovid-19 ne-
deniyle hayatını kaybetmesi 
üzerine Karadağ'da salgın 
tedbirleri hiçe sayılarak bin-
lerce kişinin katılımıyla ce-
naze töreni düzenlenmişti. 
Cenazeye katılan binlerce ki-
şinin ritüeller gereği Kara-

dağ'daki Sırplar için 
önemli bir dini figür 

olan Amfilohi-
je'nin cansız be-
denini öptüğü 
törene katılan 
Patrik İrinej, 
kısa süre sonra 

Kovid-19'a ya-
kalanmış, 20 Ka-

sım 2020'de hayatını 
kaybetmişti. İrinej'in kilisede 
ziyarete açılan tabutu, Amfi-
lohije'den farklı olarak camla 
kaplanmış olsa da dini lider-
lerine veda etmek için kili-
seye akın edenlere ritüeller 
gereği aynı kaşıkla içecek ik-
ram edilmesi, sağlık uzman-
larının tepkisini çekmişti. 
(AA)

“Yunus Emre ve Türkçe  
Yılı” online ortamda 
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonunun içişlerin-
den sorumlu üyesi Ylva 

Johansson, Arnavutluk Cum-
hurbaşkanı İlir Meta ve Başba-
kan Edi Rama ile bir araya 
geldi. Görüşme ile ilgili sosyal 
medya hesabından bir payla-
şımda bulunan Cumhurbaş-
kanı Meta, Arnavutluk'un 
Avrupa yolculuğu hakkında 
açık ve verimli bir görüşme 
gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Meta, paylaşımında, "FRON-
TEX'le olan iş birliği aracılı-
ğıyla yasa dışı göçün 
engellenmesi ve yönetilmesi 
dahil AB'nin ülkemize birçok 
alanda vermiş olduğu destek-
ten dolayı teşekkürlerimi ilet-
tim. Özgür ve adil seçimlerin 
düzenlenmesinin, Arnavut-
luk'un Avrupa yolu yönündeki 
önemine vurgu yaptım" ifade-
lerini kullandı. Johansson, hü-
kümet binasında Başbakan 
Rama ile yaptığı görüşmenin 
ardından Arnavutluk'un AB 
Başmüzakerecisi Zef Mazi ile 

ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Arnavutluk'un son yıl-
larda kaydettiği ilerlemenin 
harika olduğunu söyleyen Jo-
hansson, "Terörün finanse edil-
mesine son verilmesi ve göçün 
yönetilmesi noktasında birlikte 
çalışmamız gerekiyor. Emniyet 
alanında daha iyi bir iş birliği 
olması gerekiyor." değerlendir-
mesinde bulundu. Başmüzake-

reci  Mazi ise Arnavutluk'un 
AB üyelik müzakerelerinin 
başlatılması arifesinde bulun-
masından dolayı bu ziyaretin 
doğru zamanda gerçekleştiril-
diğini vurguladı. Mazi, "Başba-
kan (Edi Rama) ve Komisyon 
üyesi (Johansson), Arnavutluk 
ve AB arasındaki yakın iş birli-
ğinin, sadece paylaştığımız 
ortak değerlere dayalı değil va-

tandaşlarımız için daha fazla 
güvenlik noktasında karşılıklı 
ilgiye dayalı olması yönünde 
mutabık kaldı. (Görüşmede) 
Emniyet alanındaki iş birliği-
nin önemli noktaları, AB'nin 
farklı emniyet teşkilatları ile iş 
birliği, sınır kontrol meseleleri 
ve göçün daha iyi yönetilmesi 
konularına değinildi" dedi. 
(AA)

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

İZMİR MEKTUBU

BALKANLAR’A OLAN 
ANLAŞILMAZ İLGİSİZLİK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi

Sanırım hepsi 
yanlış. Birileri 
tarih değil hi-

kâye yazmış. Bildikle-
rimiz arşiv falan değil 
çöp kutusuymuş. İsta-
tistikler külliyen uy-
durma. Galiba biz de 
sadece sanal dünyada 
gönlümüzden geçenleri 
yazmışız.  
 

NELER Mİ?  
 
Balkanların 600 yıllık 
Ecdat yadigârı oldu-
ğunu. Türkiye’de 18 
milyon Balkan Rumeli 
insan veya onların to-
runlarının yaşadığını. 
Balkanların komşu-
muz, akrabamız, tarihi-
miz olduğunu. 
Ülkemizin Avrupa’ya 
açılan köprüsü oldu-
ğunu. Stratejik bağları-
mızı. Yaklaşık 80 
Milyonluk nüfusu ile 
önemli bir ticaret kay-
nağını. Halen içeri-
sinde 2 Milyon Türk, 
10 Milyondan fazla ak-
raba ve kardeşlerimizin 
olduğunu. Ülkemize 
gelen soğuk ve yağışlı 
havaların geldiği yeri. 
İstiklal marşımızın ya-
zarı M.Akif ’in baba 
toprağını. Atatürk’ün 
doğduğu topraklar ol-
duğunu. Zengin kültü-
rünü, folklorunu, 
turizmini, toprağını…  
 
Milli şairimiz M.Akif 
baba toprağını şöyle 
ifade eder bir şiirinde: 
 
“Balkan’ı bildin mi 
nedir, hemşeri? 
Sevgili ecdadının en 
son yeri, 
Bir sıla isterdin a çok-
tan beri, 
Şimdi tam vakti... 
Uğurlar ola! 
Balkan’ın üstünde 
sızan her pınar, 
Bir yaradır, durmaz 
içinden kanar! 
Hangi taşın kalbini 
deşsen: Mezar, 
Gör ne mübarek yer... 
Uğurlar ola! 
Eş hele bir dağları 
örten karı: 
Ot değil onlar, dedenin 
saçları! 
Dinle: Şehit sesleridir 
rüzgârı! 
Durma levent asker... 
Uğurlar ola!” 
 
Şimdi nereden çıktı 
bunlar, zaten biliyoruz 
hepsini diyenler ola-
caktır elbette. 
 
Durun anlatayım size. 
 
Oturdum, en az 6 tel-
evizyon kanalının 
haber merkezini ara-
dım. Dedim ki; bakın 
Kosova’da çok önemli 
seçimler var. Koso-
va’da bir takım şeyler 

oluyor. Diğer taraftan 
Bulgaristan’da önü-
müzdeki ay seçimler 
var. Türklere sandık sı-
nırlaması getiriliyor. 
Sadece bunlar mı? Yu-
nanistan İyon deni-
zinde 12 mil olayını 
getirdi. Türkiye’ye 
karşı Ege denizinde ay-
nısını yapmak için 
muadil oluşturuyor. 
Arnavutluk çok önemli 
stratejik ortağımız. 
Bunları birileri televiz-
yon kanallarında anlat-
sın. İsterseniz çağırın 
geleyim ya da başka 
biri. Çıksın anlatsın.  
Kanallarda hep ayını 
yüzler hep aynı konu-
lar.  
 
Kanallardan biri dedi 
ki; gündem çok sıcak. 
Suriye, PKK, Güney-
doğu. Biraz sakinleşsin 
elbette Balkanları da 
konuşuruz, o zaman 
sizi davet ederiz. 
Başka bir kanal ise 
dedi ki; sponsor bula-
bilirseniz program ya-
palım. Diğerlerinden 
hiç ses bile çıkmadı.  
 
Bilmiyorum siz gördü-
nüz mü? Şahit oldunuz 
mu? Hangi kanalda 
Balkanlar saatlerce ko-
nuşulan bir konu oldu 
acaba? Hatta bırakın 
saatlerce, birkaç daki-
kalık haber?  
 
Sonra hemşerilerimiz, 
Balkan STK temsilci-
leri, Rumelili kanaat 
önderleri sorup duru-
yor. Neden bizden mil-
letvekili çok az? 
Bürokrat, bakan, Bele-
diye Başkanı…? Parti-
lere hiç kızmıyorum. 
Balkanlar aslında dop-
dolu enerjisini ve po-
tansiyelini sessizliğe 
döndürdüyse, bütün 
bunlara sessiz kalarak 
tamam diyorsa, kızmı-
yorum kimseye. Hak-
kım da yok zaten.  
Yazdığımız bu makale-
ler bile sadece 1000-
1500 kere okunuyorsa, 
18 milyon Balkan Ru-
meli insanından bahse-
debilir miyiz?  
 
Evet, Balkanlara ciddi 
bir ilgisizlik var. 
Çünkü Balkanlar as-
lında kendini unuttu, 
uykuya daldı zahir.   
 
Yine bir M.Akif dize-
siyle kapatmak istiyo-
rum: 
 
Ey millet-i merhûme, 
güneş battı.. Uyansan! 
Hâlâ mı, hükûmetleri, 
dünyâları sarsan, 
Seylâbelerin sesleri, 
âfakin enîni, 
A'sâra süren uykun 
için gelmede ninni?...   

Üye Johansson  
Tiran’a geldi

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği Sınır ve 
Sahil Güvenlik Ajansı-
nın (FRONTEX), Yuna-

nistan'ın insan hakları ihlalleri 
ve mültecileri açık denize geri 
itmesine destek verdiğine yöne-
lik haberlerin artmasıyla, insan 
hakları avukatlarının, FRON-
TEX'in Ege Denizi'ndeki faali-
yetlerini durdurmasını istediği 
bildirildi. Yunan basınında yer 

alan haberlere göre, sığınmacı-
lara hukuki destek sağlayan 
Midilli Hukuk Merkezi ve Sivil 
Toplum Kuruluşu Front-Lex ta-
rafından, FRONTEX Direktörü 
Fabrice Leggeri'ye 34 sayfalık 
resmi uyarı yazısı gönderildi. 
Yazıda, AB hukukuna aykırı 
olarak Yunanistan'ın mültecileri 
açık denize geri itmesine destek 
verdiği belirtilen FRONTEX'ten 
Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini 
durdurması istendi. Yunanis-
tan'ın bugüne kadar sığınmacı-

ları geri ittiği birçok görüntü 
daha önce uluslararası basına 
yansımıştı. Alman Spiegel der-
gisinin yaptığı araştırma sonu-
cunda ilk kez FRONTEX 
yetkililerinin, Yunan sınır mu-
hafızlarının yasa dışı uygula-
malarının farkında olduklarını 
ve bazı durumlarda kendileri-
nin de geri itmelere karıştıkları 
belirtilmişti. Spiegel muhabirle-
rinin bazı uluslararası program 
yapımcıları ile birkaç ay bo-
yunca Ege'de yaptığı araştır-

mada, yasaların çiğnenmesinin 
Avrupa sınırlarında günlük 
yaşam haline geldiğini ve 
AB'nin de buna izin verdiğini 
gözlemlediği aktarılmıştı. Gö-
rüntülere, yazışmalara ve görgü 
tanıklarının ifadelerine dayan-
dırılan haberde, Yunan sınır 
muhafızlarının mültecileri açık 
denize geri ittikleri ve araştır-
maların FRONTEX'in de yasa 
dışı operasyonlarda yer aldığını 
gösterdiği ifade edilmişti. (AA)

‘FRONTEX'İN EGE’DEKİ  
FAALİYETLERİ DURDURULMALI’

AKGÜL’DEN “ASLA 
UMUTSUZ OLMA”
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Rumeli Türk Dernekleri 
Federasyonu Başkanı 
ve İşadamı Salih Ak-

gül’ün gerçek hayat hikaye-
sinden kaleme aldığı “Asla 
Umutsuz olma” isimli kitap 
Lutka yayınevinden çıktı. Ki-
tap’ın özeti ilgi çekiyor.  or 
ama mecbur kalınan bir ve-
danın ardından uzun ve yo-
rucu bir göç hikâyesiyle 
başlıyor bu serüven. Sancaklı 
Boşnak Salko (Salih Akgül), 
bu yorucu yolculuğunda hiç 
yorulmamayı öğreniyor. 
Atalarının eski, kendisinin 

yeni vatanında yorulmak bil-
meden çalışıp üretiyor. Evi-
nin alt katındaki bir atölyede 
başlayan bisiklet üretimi, an 
geliyor şehirleri, ülkeleri ve 
kıtaları aşacak seviyeye ula-
şıyor. 16 metrekarelik atöl-
yede başlayan bu üretim 16 
bin metrekarelik bir fabrika-
nın sınırlarını zorlamaya 
başlıyor. Sancaklı Salko'nun 
ürettiği bisikletler yüz bin-
lerce insanı bir yerden bir 
yere ulaştırırken o yine de bi-
sikletlerini daha çok geliştir-
meye, Türkiye ve Balkanlar 
arasında hayır köprüleri inşa 
etmeye ve girişimciliğini 
merak eden gençleri aydın-

latmaya devam ediyor. İn-
sanlar yaşıyor, dünya dönü-
yor ve Boşnak Salko hâlâ hiç 
yorulmadan çalışıyor. Kitap 
DR ve tüm seçkin kitapçılar-
daki raflarda yerini aldı.

Sandık sayısının  
artmasını istediler
BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan Rumeli Türkleri federas-
yonları Bursa’da bir araya geldi. 
İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, 

Eskişehir, Edirne, Kırklareli, Sakarya 
ve Türkiye'nin dört bir yanından 
gelen BRTK üyesi federasyon ve der-
neklerin yöneticilerinin yer aldığı 
toplantı da Balkan ve Rumeli Türkle-
rinin can alıcı sorunlarını gidermek 
için fikir alışverişinde bulunuldu.



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yakın gelecekte FSK bir-
liklerinin NATO birlik-
leri yanında saf tutaca-

ğına inancını dile getiren 
Osmani, "Geriye dönüp baktı-
ğımızda, geçen 13 yılın ardın-
dan özgürlüğümüzün öne-
mini ve ülkemizin 
bağımsızlığına değerli katkı-
ları olan dost ülkelerin deste-
ğini görüyoruz. NATO, ABD, 
AB ve tüm demokratik dün-

yaya minnettarız, çünkü ülke-
nin bağımsızlığı onların yar-
dımı olmadan düşünüle-
mezdi." ifadelerini kullandı. 
Osmani, Kosova'nın Avrupalı 
halklar topluluğuna entegre 
olmayı hedeflediğini vurgu-
larken, "Tüm vatandaşlarımı-
zın eşit olduğu ve herkesi ku-
caklayacak bir toplum 
olduğumuzu her geçen gün 
kanıtlamalıyız." dedi.  Kosova 
Başbakanı Avdullah Hoti ise 
bağımsızlık yıl dönümlerinin, 
yüzyıllardır süren özgürlük 

arzusunu gerçekleştirmek için 
her şeyini feda edenleri hatır-
lamak için özel anlar oldu-
ğunu dile getirdi. Kosova'nın 
Avrupa entegrasyon hedefini 
gerçekleştirmek için yapılacak 
daha çok işi olduğuna dikkati 
çeken Hoti, "Kurtuluş sava-
şında yolumuzu aydınlatan 
kahramanlarımızın vizyonu 
ve mirası buydu. Onların hırs-
ları burada bitmiyor, her ge-
çen gün büyüyüp geliştirilir-
ken, insanlık tarihinin en 
büyük değeri olan demokrasi 

de gelişiyor." şeklinde ko-
nuştu. Hoti, şehitler için gös-
terdikleri benzersiz anma ve 
minnettarlığın yol gösterici ol-
duğunu söylerken, "Kosova, 
uluslararası barışı koruma 
misyonlarında, barışın ve gü-
venliğin garanti altına alın-
ması için en güçlü ülkelerle 
birlikte bayrağını yükseltme 
gücü veren bir rehber haline 
geldi." dedi. 17 Şubat 2008'de 
bağımsızlığını ilan eden Ko-
sova, 117 ülke tarafından ta-
nındı. (AA)
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yeni tip korona virüs aşısını 
tedarik edemeyen 3 Bal-
kan ülkesinden biri olan 

Kosova’da aşıların geleceği tari-
hin henüz belli olmadığı belir-
tildi. İlk aşıların Şubat ayı 
içerisinde gelmesi beklenen Ko-
sova’da aşılama eylem planı 
henüz netleştirilmedi. Kosova 
Sağlık Bakanı Armend Zemaj ilk 
olarak aşılar için Pfizer- BioN-
Tech ile anlaşıldığını açıklamıştı. 
Ancak, Pfizer-BioNTech ile an-
laşmanın henüz imzalanmadı-
ğını iddia edilince, aşıların hangi 
şirketten geleceği muamma ko-
nusu oldu. Kosova Sağlık Ba-
kanlığı son olarak, ilk aşıların 
Covid-19 Aşıları Küresel Erişim 
Programı (COVAX) kapsamında 
AstraZenaca’dan geleceğini be-
lirtti. www.timebalkan.com site-
sine göre aşılama eylem planı 
henüz tam olarak açıklanmaz-
ken, ülkenin Başbakanı Avdul-
lah Hoti, ilk olarak riskli 

kategoride bulunan 65 yaş üstü 
kişiler ile sağlık çalışanlarının 
aşılanacağını açıkladı. Koso-
va’da, aşı olan kişilere, aşı pasa-
portunun verilmesi bekleniyor. 
Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova 
Ofisi Şefi ve aynı zamanda 
AB’nin Özel Temsilcisi Thomas 
Szunyog, küresel aşı tedariki 
için kurulan COVAX girişimi ta-
rafından Kosova’ya gönderile-
cek Covid-19 aşılarının yılın 
ikinci yarısından önce gelmesi-
nin beklenmediğini söyledi. 
Szunyog, “Hem Kosova hükü-
meti hem de AB, aşıları müm-
kün olan en kısa sürede 

sağlamak için ellerinden geleni 
yapıyor. Örneğin, ‘COVAX Ko-
sova’ adlı program aracılığıyla 
nüfusun yüzde 20’si için ücretsiz 
aşı sağlanacak. Kosova prose-
dürleri gerektiği gibi izledi, 
ancak yüksek talep nedeniyle 
COVAX’tan tam aşı tedarikinin 
yılın ikinci yarısından önce ger-
çekleşmesi beklenmiyor. AB, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ta-
rafından yönetilen küresel bir 
araç olan COVAX programının 
en büyük bağışçısıdır. Ayrıca 
AB, bu araçlar aracılığıyla böl-
geye daha hızlı tedarik sağla-
mayı amaçlamaktadır” dedi.

SKENDERAY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Kosova'da öğ-
retmenlik yapan Arbnora 
Fejza İdrizi, ülkesinin 13. 

bağımsızlık yıldönümü için ori-
gami ile yaptığı 1216 metrekare-
lik bayrakla Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmeyi hedefliyor. 
Daha önce 2018 ve 2019'da iki 
kez Guinness Rekorlar Kitabı'na 
giren Kosovalı öğretmen, 17 Şu-
bat'taki bağımsızlık yıl dönümü 
öncesi ayrı bir heyecan yaşıyor. 

Skenderay beldesinde okul ön-
cesi öğretmenliği yapan ve aynı 
zamanda 3 çocuğu bulu-
nan İdrizi, Tem-
muz 2020'den 
beri günde 
ortalama 4 
saatini bin-
lerce ka-
ğıdı hazır-
lamaya 
ayırdı. İdrizi ve 
bölgedeki onlarca 
öğrencisi, yaklaşık 14 sa-
atlik bir çalışma ile beldedeki 

kapalı bir spor salonunun içinde 
origami ile yaptığı kağıtları yer-

leştirdi. Kosova'nın bayra-
ğını 1216 metreka-

relik bir alana 
seren İdrizi 

ve öğrenci-
leri, daha 
önce 1167 
metrekare-

lik bir 
alanda yapılan 

çalışma ile Moğo-
listan'da bulunan rekoru 

kırmayı hedefliyor. (AA)

Aşıların geleceği tarih  
hala belli olmadı…

1216 METRELİK BAYRAK YAPTI

Kosova’nın bağımsızlığının 13. yıl dönümü, Kosova Güvenlik Gücü'nün 
(FSK) başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törenle 
kutlandı.  Kosova Cumhurbaşkanı Vekili Vjosa Osmani, FSK Tören Muha-

fızlarını selamlamasının ardından törende yaptığı konuşmada, Koso-
va'nın bağımsızlık amacıyla izlediği yolun kolay ve kısa olmadığını söyledi

Kosova'nın bağımsızlığının  
13. yıl dönümü Kutlandı…

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın Bölgesel Kal-
kınma Bakanı Enis Ker-
van, Fetullahçı Terör Ör-

gütü (FETÖ) ile PKK/PYD 
terör örgütlerinin, ülkede terör 
örgütleri listesine eklenmesini 
talep etti. Başbakanlık bina-
sında düzenlenen kabine 
toplantısında, Koso-
va'nın yıllık istih-
barat ve güven-
lik politikası 
platformunun 
görüşüldüğü 
esnada söz 
alan Kervan, 
platformun 
uluslararası te-
rör örgütlerini 
ele aldığı madde-
sinde PKK, PYD ve 
FETÖ terör örgütleri-
nin de listeye eklenmesini 
talep etti.  Kervan, adı geçen te-
rör örgütlerinin Kosova’ya 
ciddi şekilde zarar verebileceği 
konusunda uyarırken özellikle 
PKK ve PYD’nin Avrupa Bir-
liği (AB) ve ABD tarafından da 
terör örgütü olarak tanındığını 
anımsattı.  Bu terör örgütlerine 
karşı Türkiye ile iş birliğinin ar-
tırılmasının Kosova’nın yara-
rına olacağının altını çizen Ker-
van, "Dolayısıyla bu güvenlik 

stratejisine, tüm dünyada suç 
işleyen ve Kosova'ya zarar ve-
rebileceğini düşündüğüm 
PKK, PYD ve FETÖ gibi örgüt-
lerin mutlaka dahil edilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum." dedi. 
Kosova Başbakanı Avdullah 
Hoti de Bakan Kervan’ın talebi-
nin incelenmek üzere Kosova 
İstihbarat Ajansı’na (AKI) akta-

rılmasını isterken, "İstihba-
rat ve güvenlik politi-

kamız uluslararası 
ortaklarımızla 

koordine edilir 
ve onların po-
litikasına uy-
gundur" ifa-
delerini 
kullandı. Ar-
dından bakan 

Kervan'ın talebi 
kabine üyeleri 

tarafından hiçbir 
aleyhte ve çekimser 

oy olmadan kabul edilir-
ken, platform inceleme için 
AKI Parlamento Gözetim Ko-
misyonuna ve AKI müdürüne 
gönderilecek. Eski Kosova 
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi 
tarafından 2019 yılında yürür-
lüğe giren bir kararnameye 
göre, ülke AB'nin terör eylem-
lerine karışan kişi, grup ve ku-
ruluşların listesini terör örgüt-
leri listesi olarak uyguluyor. 
(AA)

Enis Kervan PKK ve FETÖ’nün

Terör listesine  
alınmasını istedi



ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar (YTB) Başkanı Abdul-
lah Eren, geçen sene 

Almanya’nın Hanau kentinde düzen-
lenen ırkçı saldırıyı kınayarak “Irkçı-
lığa 'Yeter artık’ demeye devam 
etmemiz lazım” dedi. Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB), Almanya’nın Hanau kentinde 
geçtiğimiz yıl 19 Şubat’ta gerçekleşti-
rilen ve 4’ü Türk 9 kişinin öldürül-
düğü ırkçı terör saldırısının yıl 
dönümünde saldırıyı unutturmamak 
ve farkındalık oluşturmak için An-
kara ile İstanbul’da “Irkçılığa Hayır” 
stantları açtı. YTB Başkanı Abdullah 
Eren, Ankara Kızılay meydanında 
açılan stantta basın açıklaması yapa-
rak ırkçı saldırıları kınadı. Başkan 
Eren konuşmasına Almanya’nın 
Hanau kentinde geçen yıl gerçekleşti-
rilen ırkçı terör saldırısında 4’ü Türk, 
9 vatandaşın hayatını kaybettiğini ha-
tırlatarak başladı. Eren, hayatını kay-
beden vatandaşların ve ailelerinin 
yanında olduklarını göstermek için 
geçen yıl saldırının gerçekleştirildiği 
Hanau’ya gittiklerini ve orada yaşa-
yan vatandaşlar ile STK'ler tarafından 
organize edilen 15 bin kişinin katıldığı 

bir yürüyüş düzenlediklerini belirtti.  
Eren, cenazelerin bir kısmının Alman-
ya’da, diğerlerinin ise Çorum ve 
Ağrı’da defnedildiğini ifade ederek 
“Bugün burada, gerçekleşen ırkçı sal-
dırıyı anmak üzere toplandık” dedi. 
Saldırının yıl dönümünde Ankara’da 
Kızılay Meydanı’nda, İstanbul’da ise 
İstiklal Caddesi’nde stantlar açtıkla-

rına dikkat çeken Eren, “Hanau’yu 
anmak, bu konuya ilişkin farkındalığı 
artırmak, Türkiye’de yaşayan vatan-
daşlarımızın yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşlarına olan farkındalı-
ğını artırmak için böyle bir çalışma 
içerisine girdik” dedi.Avrupa’nın bir-
çok farklı ülkesinde ırkçı motifli saldı-
rıların yıldan yıla arttığının altını 

çizen Eren, “Bu sene Türkiye ile Al-
manya arasında imzalanan İşgücü 
Anlaşması’nın 60. yılındayız. 60 yıldır 
Avrupa’daki millet varlığımız çok 
farklı alanlarda Batı Avrupa ülkele-
rine katkı sağlıyor fakat öte yandan, 
Avrupa’nın farklı ülkelerinde aşırı 
sağın ve popülizmin yükseldiğini gö-
rüyoruz” diye konuştu. 

YTB BAŞKANI EREN: IRKÇILIĞA  
'YETER ARTIK’ DEMEK LAZIM…
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Akar, İzmir Foça Deniz Üs 
Komutanlığı’nda düzenle-
nen 2'nci Korvet Filotillası 

Komodorluğu Sancak Tevcih Töre-
ni'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı'nın ardından Akar, 
sancağı Albay Gökhan Temizöz'e 
teslim etti. Akar, törendeki konuş-
masında, Türkiye'nin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, tüm sorunları ulus-
lararası hukuk, iyi komşuluk ilişki-
leri, karşılıklı iyi niyet, saygı ve 
diyalog çerçevesinde müzakereyle, 
barışçıl yol ve yöntemlerle çözülme-
sinden yana olduğunu söyledi. 
 

DİYALOG ÇAĞRISI 
 
Diyaloğa daima açık olduklarını 
ifade eden Akar, şöyle konuştu: 
"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO 
Genel Sekreteriyle görüştüler. Bu 
görüşme sonrasında ayrıştırma top-
lantılarının yapılmasına karar verdi-
ler ve bu toplantılar yapılmaya 
başlandı. Biz bunu destekliyoruz. 
Diğer taraftan daha önce istişari ola-
rak yapılan toplantılar da artık Ege 
İstişare Toplantıları'na dönüştü-
rüldü ve bu şekilde yapılmaya baş-
landı. Bunun da 61'incisi 25 Ocak'ta 

gerçekleştirildi. Yunan komşuları-
mızın 3'ünü yaptığımız, 4. güven ve 
güveni artırıcı önlemler çerçevesin-
deki toplantının da Türkiye'de ya-
pılması için gelmelerini bekliyoruz. 
Tüm olumlu yapıcı yaklaşımları-
mıza rağmen uluslararası hukuktan 
doğan haklarımızın kısıtlanmasına 
yönelik provokatif girişimler, ey-
lemler, yapılan sorumsuz açıklama-
lar ve tehdit dili, Ege'de gerginliği 
doğal olarak artırıyor, tırmandırıyor 
ve sorunları derinleştiriyor, bölgesel 
barış, huzur ve istikrarı bozuyor." 
Akar, Yunanistan'ın, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik 
Devletleri ile sorunları varmış gibi 
olayları çarpıtmaya devam ettiğini 
belirterek, "Bu husus AB tarafından 
da ABD tarafından da biliniyor ol-
malı, bu konuda ciddi işaretler var. 
Bu da işin memnuniyet edici bir bo-
yutu. Bu konuda Yunan komşuları-
mızın gerçekten bu manada boşa 
gayret gösterdiklerini söyleyebili-
riz." ifadelerini kullandı. Yunanis-
tan'ın silahlanma çalışmalarına da 
değinen Akar, "Yapılan çalışmaların 
gerginliği tırmandırmasının yanı 
sıra Yunan halkının da refahının 
aleyhine birtakım harcamalar oldu-
ğunu ve beyhude çalışmalar, gay-
retler olduğunu da söylemek 
mümkün." değerlendirmesinde bu-

lundu. Akar, Türkiye olarak samimi 
diyalog, müzakere ve barışçıl yön-
temlerle sorunu çözmeye çalıştıkla-
rını vurgulayarak, şöyle devam etti: 
"Yunanistan birtakım yanlış anlaşıl-
malara sebep olabilecek açıklama ve 
eylemlerden kaçınmalı. Başkalarına 
güvenmeyip geçmişten ders alarak 
hareket etmelidir, Türkiye'nin haklı, 
tarihi sürece uygun, makul ve man-
tıklı yaklaşımını görmelidir. Görüş-
melerde meselelerin hak, hukuk ve 
hakkaniyet çerçevesinde ele alınma-
sını ve bir çözüme ulaşılmasını 
umuyoruz. Ön koşulsuz olarak her 
türlü görüşmeye hazır olduğumuzu 
daha önce beyan ettik ve buna göre 
görüşmeler başladı ve biz diğer 
güven artırıcı önlemler çerçevesinde 
görüşmelerin de Ankara'da yapıl-
masını bekliyoruz. Kimsenin topra-
ğında, hakkında, hukukunda 
gözümüz yok. Bunu birçok kez söy-
ledik ve uygulamalarda da açıkça 
gösterdik. Ancak diğer taraftan da 
haklarımızdan vazgeçmeyeceği-
mizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi 
de herkesin bilmesi lazım. Özetle 
söylemek gerekirse şehit de oluruz, 
gazi de oluruz ancak hiçbir oldu bit-
tiye izin vermeyiz. Uluslararası hu-
kuka bağlı kalmamız, iyi komşuluk 
ilişkilerini arzu etmemiz, herhangi 
bir şekilde birileri tarafından taviz 

gibi, bir zafiyet gibi görülmemelidir. 
'Hiçbir oldu bittiye izin vermeyece-
ğiz. Hakkımızı, hukukumuzu so-
nuna kadar koruyacağız' dememiz 
de hiç kimseye tehdit olarak algılan-
mamalıdır, anlaşılmamalıdır." 
 

‘2 DEVLETLİ ÇÖZÜM’ 
 
Kıbrıs meselesinin milli mesele ol-
duğuna işaret eden Akar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Kıbrıs Barış Hare-
katı'nı herkesin görmesi, göz ardı 
etmemesi lazım. Gerçekten adaya 
barış, huzur ve istikrar getirmiştir. 
Türkiye Kıbrıs'ta İngiltere ve Yuna-
nistan ile birlikte garantör bir dev-
lettir. Adadaki Türk askeri 
varlığının, hukuki temelinden farklı 
gösterilmeye çalışılması da gerçek-
leri yansıtmamaktadır. Bu yapılan 
yanlış beyanlar, haksız ithamlar ne 
Yunan ne de Rum tarafına hiçbir 
fayda sağlamayacaktır. Rumların 
biran önce uzlaşmaz tutumlarından 
vazgeçmesi, oradaki Türk farklılı-
ğını kabul etmeleri gerekmektedir. 
AB'nin de stratejik körlüğü bir ke-
nara bırakması lazım. Olayları ya-
kından takip edip olduğu gibi 
görmelerini bekliyoruz. 50 yıldır ba-
şarısızlıkla sonuçlanan eski çözüm 
formüllerini tekrar tekrar konuşmak 
zaman kaybından başka hiçbir 
sonuç doğurmaz. 50 yıldır bunu 
açıkça gördük. Adadaki durumu 
yakından takip eden bizler adada 
artık 2 devletli çözümden başka bir 
çıkış olmadığını görüyoruz. Aklıse-
lim sahibi olan herkesin de bunu 
görmesini bekliyoruz. 3. taraflardan 
beklentimiz objektif olmaları, sorun-
ları akıl ve mantık çerçevesinde de-
ğerlendirmeleri. Bütün bunları 
söyledikten sonra şu hususlar asla 
unutulmamalı. Türkiye'nin ve Kıb-
rıs Türkü'nün Kıbrıs ile alakalı yer 
almadığı hiçbir projenin yaşama 
şansı yoktur. Kıbrıs dahil tüm de-
nizlerimizdeki hak ve menfaatleri-
mizi korumakta azimliyiz, 
kararlıyız ve buna da çok şükür 
muktediriz." (AA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm olumlu yapıcı yaklaşımlarımıza 
rağmen uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yöne-
lik provokatif girişimler, eylemler, yapılan sorumsuz açıklamalar ve teh-

dit dili, Ege'de gerginliği doğal olarak artırıyor, tırmandırıyor ve 
sorunları derinleştiriyor, bölgesel barış, huzur ve istikrarı bozuyor." dedi

Süheyl ÇOBANOĞLU

ANAYASA  
2021

Bazı kesimlerin kendilerine göre bir ana-
yasa arayışları genellikle konulan fakat 
üzerinde mutabakata varılamayan bir 

konu olarak hep gündem olmuştur. Şimdilerde 
Cumhurbaşkanının “Yeni bir anayasayı taratış-
manın vakti geldi” sözleriyle, tekrar  konuşul-
maya başlandı. Mutlaka farklı düşünceler 
TBMM anayasa komisyonuna iletilecek ve ana-
yasa alınan görüşler doğrultusunda yeni anayasa 
şekillenecektir. 
Benim de kurucusu ve Başkan V.lliğini yaptığım 
RUBASAM (Rumeli-Balkan Stratejik Araştırma 
Merkezi) ile İstanbul’da siyasetle ilgilenen arka-
daşların bir araya gelerel oluşturduğu RUMELİ 
SİYASET GRUBU tarafından oluşturulan temel  
görüş ve önerileri birer duyuruyla geçtiğimiz 
hafta kamuoyuna açıklanmıştı. Bu hafta RUBA-
SAM ‘ın anayasa konusundaki  düşüncelerini 
aktaracağım. Daha sonra Rumeli Siyaset Grubu-
nun duyurusunu da paylaşacağım ve bu konuyu 
farklı açılardan tekrar değerlendireceğim. 
Çalışmalarla ilgili doğru bilgi edinmek ve ana-
yasa taslağı referanduma sunulduğunda doğru 
karar verebilmek için, değerli okurlarımın bu ko-
nuyu dikkatle takip edip incelemesini önemle 
rica ediyorum. Oylanacak olan, bu topraklardaki 
varlığınız ve çocuklarınızın, torunların geleceği-
dir.  1982 anayasasının 21'i geçici 198 maddesi 
vardı ve yüzde 92 gibi yüksek bir oyla kabul 
edilmişti. Son yıllarda 100'den fazla maddesi de-
ğiştirilmiş olmasına rağmen bazı çevrelere ye-
terli gelmedi. Değiştirilmesi teklif dahi 
edilemeyecek olan ilk dört maddeye sıra gel-
diyse kesinlikle karşı durmak gerekir.  
 

RUBASAM’IN DUYURUSU 
 
Yapılması düşünülen Yeni Anayasa’nın ayrıştı-
rıcı değil birleştirici olmasını, bir arada yaşama 
irademizi ifade etmesini ve gerçek bir toplum 
sözleşmesi niteliği taşımasını arzu ediyoruz.  
Gelecek yüzyılı öngörmeli, hak ve özgürlükleri 
belirlerken, ırki bir bütünlüğü değil, din, dil, kül-
tür ve tarih birliğinin oluşturduğu sosyolojik bir 
yapıyı ifade eden TÜRK MILLETI  kavramının 
dışında arayışlarla birlik ve beraberliğimizi  riske 
atmamalıdır. 
Unutmıyalım ki   XIX.ncu yüzyılda Osmanlı ül-
kesinde başlatılan reformların , Türk Toplumuna 
da bazı yenilikler getirmekle beraber , Türk ve  
Müslümanlardan ziyade gayri müslimlerin yara-
rına olduğu ve sonuçta devleti yıkıma  götürdüğü 
tarihi bir hakikattir. 
Yeni Anayasa tasarlanırken bu hususun göz 
önüne alınması ve milli birliğimiz ile toprak bü-
tünlüğümüzün korunması en büyük talebimizdir. 
Dün Balkanlarda oynanan oyunun bugün ülke-
mizde oynanmasına izin vermemeliyiz. Vatan 
kaybetmiş insanların yaşayan nesilleri olarak bu 
konuda uyarılar yapmayı kendimize bir vazife 
addediyoruz. 
Başlangıç kısmında; “Türk Vatanı ve Milletinin 
ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölün-
mez bütünlüğünü belirleyen bugünkü Anayasa; 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz 
önder ve eşsiz kahraman ATATÜRK’ün belirle-
diği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve il-
keleri doğrultusunda; hiçbir faaliyetin Türk milli 
menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülke-
siyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve 
manevi değerlerinin, karşısında korunma göre-
meyeceğinin” önemle göz önünde bulundurul-
masını ve mevcut anayasanın aşağıya alıntı 
yaptığımız maddelerin aynen muhafaza edilme-
sini arzu ediyoruz.  
1.nci maddesi; Devletin şekliyle ilgili olup“Tür-
kiye Devleti bir Cumhuriyettir”. 
2.nci maddesi; Cumhuriyetin niteliklerini ihtiva 
etmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu-
zuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya-
nan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devle-
tidir.” 
3.ncü maddesi; “Türkiye Devleti, ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıl-
dızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. 
Başkenti Ankara'dır.” diye yazılmıştır. 
4.ncü maddesi: Anayasanın 1 inci maddesin-
deki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hak-
kındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki 
Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hü-
kümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez. 
5.nci maddesi; Devletin temel amaç ve görev-
leri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlü-
ğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti 
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sı-
nırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalış-
maktır. 
6.ncı maddesi; Egemenlik, kayıtsız şartsız Mil-
letindir. “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette 
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ kaynağınıAnayasadan 
almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 
Şeklinde ifade edilen madelerin aynen muhafaza 
edilmesini önemle talep ettiğimizi  kamuoyunun 
ve ilgililerin dikkatine arz eder, saygılarımızı su-
narız. 

suheylc@yahoo.com

Komşuyu uyardı 
Kıbrıs’ı hatırlattı
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LAÇ/FİER 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi 
Murat Ahmet Yörük, Arna-
vutluk'un Laç ve Fier şehirle-

rini ziyaret ederek, Türkiye 
tarafından finanse edilen ve inşaatı 
devam eden projeler hakkında yet-
kililerden bilgi aldı. Laç şehrinde 
depremzedelere yönelik Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ta-
rafından inşası süren konutlarda in-
celemelerde bulunan Yörük, ziyaret 
kapsamında Kurbin Belediye Baş-
kanı Majlinda Cara ile de görüştü 
ve Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği 
desteği yineledi. 
 

‘TEMEL ATILMIŞTI’ 
 
Büyükelçi Yörük, Aralık 2020'de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın video konferans yönte-
miyle katıldığı temel atma töreninin 
ardından, inşaatın bu kadar kısa 
süre içerisinde gelmiş olduğu nok-
tanın takdire şayan olduğunu söy-
ledi. İnşaatın bu kadar hızlı 
ilerlemesinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Yörük, "O nedenle 
başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız, TOKİ Başkanımız ve inşaat 
yüklenicisi olan Albayrak firmasına 
da hakikaten şükranlarımızı sunu-
yoruz. İnşa edilen üç bölgenin ta-
mamı ailelere, depremzedelere 
verilmek üzere ikamet, oturum 
amaçlı." ifadesini kullandı.  Yükle-
nici firmadan da inşaat hakkında 
bilgi alan Yörük, kaba inşaatının bir 
aksilik olmazsa mayıs sonunda, 
projenin bütününün ise ağustos 
ayında tamamlanmasının öngörül-
düğünü belirtti. Türkiye'nin Arna-
vutluk'ta hayata geçirmekte olduğu 
projelerin sayısının arttığına 
da değinen Yörük, 
"Kabaca bir he-
sapla bu ko-
nutlar 
tamam-
landığı 
zaman 
yakla-
şık 
520 
aile-
nin, 
genel 
bir he-
sapla 2 
bin 500 
depremze-
denin, Arna-
vut 
kardeşlerimizin rahat-
lıkla barınabileceği adeta bir ma-
halle, semt ortaya çıkacak. Biz 
asırlar boyunca Arnavut kardeşleri-
mizin yanında olduk ve bugün de 
omuz omuza müreffeh bir geleceğe 
doğru yürümeye devam edeceğiz." 
dedi.  
 

‘TÜRK FİRMASI’ 
 
Belediye Başkanı Cara ise inşaat ha-
lindeki dairelerden büyük çoğunlu-
ğunun bitmek üzere olduğunu 
aktararak, çalışmaların kalitesinden 
ve Türk firmasının doğruluğundan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Projenin, Laç şehrine yeni bir boyut 
kazandıracağına inandığını söyle-
yen Cara, "Burada daha önce gör-
düklerimizden farklı şekilde 
gelişecek örnek bir mahalle olacak 
ve bu, şehrin ekonomik kalkınması-
nın direği olacak diyebilirim." ifade-
sini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 

2019'da meydana gelen 
depremin hemen 

ardından dep-
remzedeler 

için 500 
konutun 

inşası 
için 
tali-
mat 
ver-
miş, 
Çevre 

ve Şe-
hircilik 

Bakanlığı 
ile Arna-

vutluk Yeni-
den İnşa Devlet 

Bakanlığı arasında 
afet sonrası konut yapım ala-

nında iş birliği protokolü imzalan-
mıştı.  
 

’51 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ’ 
 
Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğün-
deki depremde 51 kişi hayatını kay-

betmiş, 900'den fazla kişi yaralan-
mıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evle-
rini terk etmesine neden olan 
depremden 202 bin 291 kişi etkilen-
mişti. TOKİ tarafından gerçekleştiri-
lecek proje kapsamında 522 konut, 
37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark 
inşa edilecek. Büyükelçi Yörük, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın talimatının ardından inşa-
sına başlanan Fier Şehir 
Hastanesi’nin şantiyesinde de ince-
lemelerde bulundu. Fier Belediye 
Başkanı Armando Subashi ile gö-
rüşmesinin ardından gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Yörük, Arna-
vutluk  Başbakanı Edi Rama'nın 
ocak ayı başında Türkiye'ye yaptığı 
ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişki-
ler açısından önemine vurgu yaptı 
ve ziyareti tarihi olarak nitelendirdi. 
Hastane inşaatının ana bölümlerinin 
tamamlandığını anlatan Yörük, 

"Aradan neredeyse sadece 30 gün-
lük bir süre geçmiş olmasına rağ-
men, şu an burada gördüğümüz ve 
tanık olduğumuz durum son derece 
memnuniyet verici. İnşaatı yürüt-
mekte olan YDA firmamızın yetkili-
lerinden öğrendiğime göre, şu 
aşamada her şey planlandığı gibi ve 
yolunda gidiyor ve hastane önü-
müzdeki nisan ayı içerisinde tam 
anlamıyla bölge halkına ve Fier hal-
kına hizmet sunacak şekilde faali-
yete başlayacak." diye konuştu.  
 

‘OMUZ OMUZA’ 
 
Türkiye'nin bugüne kadar olduğu 
gibi Arnavutluk ve Arnavutlara 
yakın kalmaya devam edeceğini 
vurgulayan Yörük, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Türk inşaat firmalarının 
dünyada kazandığı ünü, Türkler ve 
Türkiye bazılarının yaptığı gibi sa-
dece konuşmuyor, sahada iş yapa-
rak hızlı bir şekilde sonuca 
gidebildiğini de somut bir şekilde 
gösteriyor. Türkler ve Arnavutlar 
yüzyıllardır omuz omuza el ele bir-
likle yürüyoruz. Bugüne kadar her 
zaman yakın bir dostluk, samimi bir 
dayanışma ve yardımlaşma içinde 
olduk. Bugün burada ziyaret et-
mekte olduğumuz bu proje yüzyıl-
lardır devam eden birlikteliğimizin 
gelecek nesillere aktarılacağı en 
güçlü miraslardan birisidir."  
Belediye Başkanı Subashi de Yörük 
ile başta tarım olmak üzere birçok 
farklı alanda iş birliğini nasıl geniş-
letecekleri konusunda görüş alışve-
rişinde bulunduklarını söyledi. Fier 
halkı için büyük yardım olacak has-
tane inşası konusunda Türkiye'ye 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a min-
nettarlığını ifade eden Subashi, 
"Özellikle deprem ve salgın nede-
niyle yaşadığımız bu zor zaman-
larda  Arnavutluk'a verdikleri 
sürekli destek için teşekkür ediyo-
rum. Arnavutluk'a ve tüm bölge-
mize kazandırılacak bu harika bölge 
hastanesinin inşası için verilen fi-
nansman desteği bu desteğin en 
büyük örneğidir" dedi. (AA)

‘Türkiye Tiran’a proje  
üzerine proje yapıyor’
ÖÖ Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un 
Laç ve Fier şehirlerini ziyaret ederek, Türkiye tarafından finanse edi-
len ve inşaatı devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı

Ahmet GÖKSAN

DENGESİZLİĞİN 
DENGESİZLİĞİ

“Ortaklığı yaşatmak ve devam ettir-
mek azminde olan Türk halkı, Rum 
vatandaşlarımızın samimiyetlerini fii-
liyatta ispat etmelerini istemektedir. 
Yazmak, söylemek, vaatlerde bulun-
mak yetersizdir. İş istiyoruz, fiiliyat 
istiyoruz. Yorulmuş bu memleketin ta-
kati kalmamıştır. Memleket zaten ya-
ralanmış bulunmaktadır. Bu yarayı 
tamir etmek için samimiyet ve hüsnü-
niyete olan ihtiyacı artık Rum vatan-
daşlarımızın takdirine bırakıyoruz.” 
1960 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Kıbrıs uyuşmazlığına çözüm 
bulma arayışları perdenin 
önünde olduğu kadar geri-

sinde de sürgit edip gidiyor. Garantör 
ülkeler arasında zaman zaman ağız 
dalaşlarını da yaşıyoruz. Yeni İngiliz 
Planı diye açıklanan öneriye göre 
2017 yılında Crans Montana’da yaşa-
nanlardan sonra ortalıklara çıkarılıyor 
olmasını anlamlı buluyoruz. Neden 
mi? BM Genel Yazmanı Bay Antonio 
Guterres’in belgesindeki hususların 
esas alınıyor olmasıdır. Öneride ilk 
dikkati çeken husus sözcük oyunları-
nın olmasıdır. Örneğin Kurucu Dev-
let yerine Toplumsal Devlet 
öneriliyor. İngilizler “Ha Ali Ha 
Veli” özdeyişinde olduğu gibi oyun 
oynamayı yeğliyorlar. 
Belgedeki can alıcı bölümde ise Ga-
rantilerin kademeli olarak kaldırıl-
ması öneriliyor. Bu önerilerin 
karşımızdaki unsurun isteklerine 
yanıt verir nitelikte olduğunu kayde-
diyoruz. Şöyle ki… Maraş ile Güzel-
yurt’un iade edilmesi öneriliyor. 
Buna koşut Kıbrıs Türklerine uluslar-
arası anlaşma yapma hakkının veril-
mesi de yer alıyor. Bu yönlü 
anlaşmanın nasıl yapılacağı konusu 
ise boşlukta bırakılıyor. Eşitlikten de 
söz edilmiyor olması Kıbrıs Türkleri-
nin 1960 yılı öncesine dönüşünü çağ-
rıştırıyor.  
Bay Guterres’in önerileri adeta bal ta-
dında. İngiliz Planı diye anılan belge-
nin bağlayıcı olmadığı kaydedilirken 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asla 
tanınamaz vurgusu yapılıyor. Siyasi 
eşitliğin kabul edilmemesi halinde 
Mart ayında yapılacağı konuşulan 
Konferansın toplanmayacağı belirtili-
yor. Böyle içerikteki planı kabul 
etmek Kıbrıs Türklerinin intiharı ola-
caktır. Adil olmadığı başından belli 
olduğuna göre müzakere süreci Mart 
ayında neden başlatılmak isteniyor 
diye sormak istiyoruz.  
Müzakere sürecinin başlatılabilme-
sine doğru geri sayım devam ederken 
Bay Nikos Anastasiyadis ile Bay Kri-
yakos Mitçotakis adanın güneyinde 
bir araya gelerek müzakere sürecinde 
izleyecekleri stratejiyi belirlemeye 
çalıştılar. Bu ikili uygun ortamın sağ-
lanabilmesinden sonra müzakereye 
geçilebilmesi için Türkiye’nin de kat-
kısının olmasını istiyorlar. Tehdit ve 
şantajla başlatılacak müzakere süreci-
nin sonucunun da bir kez daha hüsran 
olacağını kaydetmek istiyoruz. 
Kıbrıs’taki çalışmalarından Atina’ya 
dönüşünden sonra Bay Mitçotakis, 
“Ege’deki küçük adalara ve topluluk-
larına olan ilgimizi eksik etmiyoruz” 
diyerek yayılmacı bir politikanın işa-
retlerini veriyor.  
Kendi isteklerine gelince Bay Mitço-
takis, “Türk işgalinin sona ermesi ve 
Kıbrıs sorununa kalıcı fonksiyonel ve 
karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm 
bulunmasının Yunanistan’ın değiş-
mez politikası olduğuna” vurgu yapı-
yor. Bununla yetinmeyerek 
Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin 
Yunanistan’ın önerilerine harfiyen 
uymalarını söylüyor. Bu söylem 
güzel bir Türk özdeyişini çağrıştırı-
yor ve sizler ne olduğunu biliyorsu-
nuz. 
Rum basınında yer alan haberlerde 
ise İngiliz önerilerinin perde geri-
sinde önemli bir hususun olduğunun 
vurgusu yapılarak toplum diri tutul-
mak isteniyor. Bizler ne mi yapıyoruz 
yanıtını sizler güzelce verirsiniz… 
Türkiye ile Yunanistan arasında var 
olan uyuşmazlıkların bu tür dayatma-
lar ve densizliklerle çözülemeyeceği-
nin bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Kırsal kalkınma hedefiyle yerel üreticiyi destekleyen Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’ndeki üretici 
pazarlarını yeniden hizmete açtı. Vatandaşların organik ve Buca’ya özgü ürünlere uygun fiyata 
ulaşma fırsatı bulduğu Üretici Köy Pazarı’nda, tarladan sofralara köprü kuruldu.  Aracısız bir şe-
kilde ürünlerini tezgâhlarda sergileyen üreticiler ise pandemi sürecinde nefes alma imkânı buldu

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Korona virüs salgını yüzünden 
zor dönemden geçen üretici-
lerin derdine derman olan 

Buca Belediyesi, köylülerin emek 
emek yetiştirdikleri ürünlerin tez-
gâhlarda yer bulmasına yeniden 
olanak sağladı. Mevlana 
Tesisleri’nde geçtiğimiz yıl açılışı 
gerçekleştirilen ve pandemi nede-
niyle ara verilen üretici pazarları, 
yeniden kapılarını açtı. Üretici Köy 
Pazarı, 2.El Pazarı ve Üretici 
Kadınlar Pazarı olmak üzere hafta-
nın üç günü, üç farklı konseptte 
kurulması planlanan pazarların ilki, 
Üretici Köy Pazarı oldu. Korona 
virüs tedbirlerinin üst düzeyde 
tutularak, maske, mesafe ve hijyen 
kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı 
pazara, belirli sayıda vatandaş ateş 

ölçümleri yapıldıktan sonra alındı. 
Üretici ile alıcının arasında köprü 
görevi gören pazarda, Buca’nın 
Kaynaklar, Doğancılar, Kırıklar, 
Karacaağaç, Belenbaşı mahallerinde 
yetiştirilen ürünler aracısız olarak 
satışa sunuldu. Tezgâhlarda, doğal 
mevsim sebze ve meyveleri ile kon-
serve mamuller, ev baklavası, köy 
ekmeği gibi el yapımı ürünler, 
pazardan vatandaşların mutfağına 
taşındı. Satışlar sayesinde bir nebze 
de olsa nefes alan üreticiler, Buca 
Belediyesi’ne kendilerine bu imkanı 
verdiği  için teşekkür ederek, 
“Bizim için çok iyi bir çalışma. 
Kendi malımızı aracısız getirerek 
değerinde satış yaptık. Tarladan 
üreticiye hazır, taze malları hem-
şehrilerimizle buluşturduk. 
Pandemi sürecinin ardından üretici 
pazarlarıyla biz de nefes alma 
imkânı bulduk” diye konuştu.

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN 
SEÇİMLERE  
GİDERKEN

Bulgaristan’da 4 Nisan 2021 ger-
çekleşecek olan parlamento 
seçimler öncesi partiler arası 

koalisyon başvuruları bağımsızlar için 
20 Şubatta sona erdi. Parlamento 
seçimlerine otuz bir parti, sekiz koa-
lisyon kaydı kabul edilirken altı parti-
nin evrak eksikliği nedeniyle kayıt 
oluşturulmadı. Böylece 45. parlamento 
seçimlerine otuz bir parti ile sekiz 
koalisyon katılacaklar. 
 
Önceki parlamentoda görev alan parti-
ler ve koalisyonlar yeni arayışlara 
girerlerken bazıları ise aynı şekilde 
seçimlere girme kararı aldılar. Bazı 
eski koalisyon ortakları tek başına 
seçime girme kararı alırken bazıları 
ise başka partilerle anlaşarak koalis-
yon kurdular.Hükümetin başında olan 
GERP partisi SDS ile ortaklık kurar-
ken ana muhalefet olan Komünistlerin 
uzantısı olan BSP “Evet Bulgaristan” 
koalisyonu olarak seçimlere katılacak-
lar.  
 
Ağırlıklı Türklerin oluşturduğu 
DPS/HÖH,  çizgisinden taviz verme-
den gizlice koalisyon görüşmeleri 
yapıyor. GERB hükümeti ortakları 
olan “Vatanseverler” koalisyon ortak-
ları görüş ayrılığına düştü ve bu 
seçimlerde ayrılma kararı aldı.  
“ATAKA” partisi yalnız seçimlere 
girerken NFSB partisi lideri olan 
Valeri Simeonov,  önceki parlamento-
da görev yapan VOLYA pati lideri 
Veselin Mareşki ile koalisyon kurarak 
seçimlere girecekler. VMRO lideri 
olan tarihçi Krasimir Karakaçanov 
Kuzey Makedonya devletinin AB üye-
lik müzakerelerine  başlama sürecini 
engellemenin mimarisi olarak milli-
yetçi kesimim oylarına talip olarak 
seçimlere tek başına girecekler.  
  
Araştırma şirketlerine göre 
Bulgaristan’ın 45. parlamentosuna 
GERB koalisyonu SDS ile 25.8 ile 
birinci, BSP 21.9 ile ikinci üçüncü 
sırada ise Slavi Trifonov’un partisi” 
Böyle bir halk var 13.1, dördüncü ise 
DPS/HÖH hareketi 12.4, “Demokratik 
Bulgaristan” 6.8, araştırma şirketlerin 
verilerine göre daha iki parti meclise 
girebilir “Ayaklan! Mutriler dışarı” 
4.7 ile VMRO 4.2. 
 
Bulgaristan dışında yaşayan vatandaş-
lar ikamet ettikleri ülkelerde elektro-
nik yoluyla dilekçeler doldurarak oy 
kullanma talebini Bulgaristan devleti-
ne ileterek sandık açılmasını istediler. 
AB ülkeleri içinde sandık sayısı sınırı 
yok iken, dışında kalan ülkelerde 
COVİD 19 pandemi tehdidine karşı 
sandık sayısında artış istenmesine rağ-
men hükümet ortağı olan 
“Vatanseverler” koalisyon” ortakları 
dayatmasından oy kullanılacak sandık 
sayısı ülkeler için otuz beşte kaldı. 
İngiltere  AB dışında kalarak ülkede 
ikamet eden Bulgaristan vatandaşla-
rından oy kullanma talebinde bulunsa-
lar da otuz beş sandıktan fazla sandık 
açılamayacak. Bu da ülkede Bulgar 
diasporanın tepkisini çekmişti. Sandık 
sınırlaması özellikle Türkiye’de ika-
met eden Bulgaristan vatandaşları için 
getirilmiştir. 
 
 
İlk defa bu seçimlerde elektronik oy 
kullanma makineleri kullanılacak 
YSK elektronik oy kullanma makine-
lerin nasıl ve nerelerde konulacağı 
nasıl oy kullanılacağının üzerinde 
çalışmalarını devam ederken muhale-
fet tarafından elektronik oy kullanma 
makinelerine müdahale edilir endişele-
rini dile getiriyorlar. 
 
Bazı partilerin koalisyon ortakların il 
seçim liste başı olacak olan adayların 
isimlerini açıklarken bazıların isimleri 
tartışılmaya devam edilirken 
DPS/HÖH Kırcaali milletvekili liste-
nin başında Kırcaali ilinde ikamet 
etmeyen parti lideri olan Mustafa 
Karadayı seçiliyor ikinci sırada ise 
Bulgaristan’ın önde gelen iş adamı 
Deleyan Peevski yer almakta. Kırcaali 
ilinde milletvekili kotası beştir 
DPS/HÖH kuruluş yıllarında beş olan 
kotanın beşini de alırken son seçimler-
de ancak üç vekil çıkara biliyorlar. Bu 
erime durumdan DPS/HÖH yönetimi 
ancak kuruluş amacına dönerse kurtu-
labileceklerini anlamaların zamanı 
geldiğini anlamalıdırlar.    

Üretici köy pazarı, Bucalı  
üreticilere nefes aldırdı

MOSTAR'DA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  
HIRVAT ADAY MARİO KORDİC SEÇİLDİ
MOSTAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in Mostar ken-
tinde 12 yıl sonra ilk kez 
yapılan yerel seçimin ardın-

dan şehrin yeni belediye başkanı 
Hırvat aday Mario Kordic oldu. 
Mostar'da 20 Aralık 2020'de yapı-
lan yerel seçimde belirlenen şehir 

konseyi üyeleri, bugünkü 3. tur 
oylamasında şehrin yeni belediye 
başkanını seçti. Geçen haftalarda 
yapılan 1. ve 2. turlarda hiçbir 
aday belediye başkanlığı için gere-
ken 3'te 2'lik çoğunluğu sağlaya-
mazken bugünkü 3. tur oylama-
sında Mostar Koalisyonu'nun 
Boşnak adayı Zlatko Guzin ile 

Bosna Hersek Hırvat Demokrat 
Birliğinin (HDZ BIH) adayı Mario 
Kordic yarıştı. Kordic, yapılan 
oylamada 35 şehir konseyi üyesi-
nin 17'sinin desteğini alarak 
Mostar'ın yeni belediye başkanı 
seçildi. Boşnak aday Guzin 16 oy 
alırken 2 üyenin oyu da geçersiz 
sayıldı.

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 
‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ 
Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın 

Osman ile Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ı 
ağırladı.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın Osman, 
Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Yıldırım 
Belediye Meclis Üyesi Salih Barış ile birlikte kütüphaneyi 
gezerek bilgi verdi. Kalbinin bir yarısının Yıldırımlılar diğer 
yarısının ise Balkan topraklarında yaşayan soydaşlar için 
attığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
“Farklı bir ülkenin sınırları içerisinde yer alabilir, aramızda 
mesafeler olabilir. Ancak bunlar bizi birbirimizden uzaklaş-
tıramaz, bizim gönlümüz bir, tarihimiz bir, geleceğimiz bir. 
Biz büyük bir çınarın dallarıyız. Siz orada huzurlu olduğu-
nuz sürece biz burada rahat olabiliriz. Dolayısıyla sizin ora-
larda olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda 
desteğimiz de hep sizlerle olacak. Ben de 2019 yılında göre-
ve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Gümülcine’ye ve 
Cebel’e gerçekleştirdim. Keşke bu salgın süreci daha kolay 
aşabildiğimiz bir durum olsaydı da ilişkilerimizi daha sık ve 
güçlü oluşturabilseydik. Ama inşallah bundan sonraki 
süreçte daha güçlü ilişkiler kurmaya, sürdürmeye devam 
edeceğiz. Oradaki soydaşlarımızın başarısı bizim yüz akı-
mız. Sizlerin oradaki başarınız için burada ne yapmamız 
gerekiyorsa fazlası ile yapacağımızdan hiç şüpheniz olma-
sın. Çünkü biz oradaki soydaşlarımızı birbirimizden ayrı 
görmüyoruz. Dini birlikteliğimiz, soy birlikteliğimiz, kültür 
birlikteliğimiz bizim için önemli. Bunlar bizi bir tutan, iri 
tutan, diri tutan şeyler” diye konuştu. 
Bulgaristan’dan Karagözler ve Kızılağaç Belediyesi olarak 
Yıldırım’da yaşayan soydaşları ziyaret etmek için geldikleri-
ni belirten Bulgaristan Karagözler Belediye Başkanı Aydın 
Osman da, “Bu vesileyle yakın bir zamanda hayata geçirdi-
ğiniz Uyumayan Kütüphane’yi de ziyaret ederek hayırlı 
olsun demek istedik. Yaptığınız çalışmaları yakından takip 
ediyor, sizleri örnek alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da sizle-
ri Bulgaristan’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. 
Malum 4 Nisan’da bizlerin de seçimleri var. Bizler de zor 
şartlarda, elimizi taşın altına koyarak bölgemiz için hizmet 
etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)

KOMŞUDAN  
UYUMAYAN  

KÜTÜPHANEYE  
ZİYARET
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'i ziyaret eden, 
Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonunun içişlerinden so-

rumlu üyesi Ylva Johansson, ül-
kede 2020 yılının sonlarında 
yaşanan göçmen krizinin önlene-
bileceğini ifade etti. Başkent Saray-
bosna'daki temasları kapsamında 
Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran 
Tegeltija ile görüşen Johansson, 
düzenlenen basın toplantısında, 
"Lipa" göçmen kampında çıkan 
yangının ardından koşulları daha 
da ağırlaşan göçmenlerin duru-
munda ilerleme kaydedildiğini 
söyledi. Bihaç şehri yakınındaki 
"Lipa" kampını ziyaret ettiğini 
anımsatan Johansson, kamptaki 
göçmenlerle sohbet etme fırsatı da 
bulduğunu, buradaki kişilerin bir-
çoğunun maddi imkansızlıklar ne-
deniyle göçe  başvurduğunu kay-
detti. Johansson, Bosna Hersek'te 
2020 yılının sonlarında yaşanan 
göçmen krizinin önlenebileceğini 
savunarak ülkedeki göçmen yükü-
nün yalnızca bir bölgeye (Una-
Sana Kantonu) değil, tüm ülkeye 
eşit dağıtılması gerektiğini vurgu-
ladı. AB ülkelerine 2015 yılında ça-
tışmalardan kaçan 2 milyona ya-
kın Suriyelinin göç ettiğini 
hatırlatan Johansson, artık Suri-

ye'den ziyade başka ülkelerden 
göçmenlerin geldiğine dikkati 
çekti. Johansson, göçmen krizinin 
yeni bir mesele olmadığını ve gele-
cekte de var olmaya devam edece-
ğini belirterek bu krizin doğru yö-
netilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Sınırlarda faaliyet gösteren suç ör-
gütlerine de değinen Johansson, 
Europol ve Frontex ile yapılacak 
ortak operasyonlarla bu sorunun 
önüne geçilebileceğini savundu. 
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi 

Başkanı Tegeltija da görüşmede 
ayrıca ülkesinin AB üyeliği ile yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nını da ele aldıklarını aktararak, 
göçmen krizinin, görüşmenin oda-
ğında yer aldığını vurguladı. 
Bosna Hersek'in ağır bir göçmen 
kriziyle mücadele ettiğini söyleyen 
Tegeltija, "Bosna Hersek göçmen 
krizinin çözümüne ortak olmaya 
hazır, ancak bu krizin esiri veya 
göçmenlerin konaklama yeri ol-
mayacak" dedi. (AA)
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FOÇA-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in doğusundaki 
Foça şehrinde bulunan, yak-
laşık beş asırlık Alaca Ca-

mi'nin minaresinin, silahlı saldırı 
sonucunda hasar gördüğü tespit 
edildi. Ülkedeki önemli Osmanlı 

camilerinden olup Bosna'daki sa-
vaşta Sırplar tarafından temelle-
rine kadar yıkıldıktan sonra 
2019'da yeniden ibadete açılan ca-
minin minaresinde hasar belir-
lendi. Camiyi ziyaret eden 
Gorazde Müftüsü Remzija Pitic, 
saldırının muhtemelen iki gün 

önce gerçekleştirildiğini belirterek 
hasarın fark edilmesinin ardından 
durumun polise bildirildiğini söy-
ledi. Minarede hasar tespit ettikle-
rini kaydeden Pitic, "Büyük 
ihtimalle silahlı bir saldırı söz ko-
nusu. Bu, bizi çok üzdü. Üzülme-
mizin nedeni Foça halkının Alaca 
Cami'nin yeniden inşası sırasında 
ve sonrasında bu camiyi benimse-
miş olması. Bu saldırı, bu güzel-
liğe tahammül edemeyen 
insanların var olduğunu gösteri-
yor." dedi. Foça'da ruhsatsız çok 
sayıda silah bulunduğunu ifade 
eden Pitic, "Bildiğim kadarıyla 
Bosna Hersek kanunları yüksek 
kalibreli silah bulundurulmasına 
izin vermiyor ancak camide mey-
dana gelen hasara basit bir silahın 
neden olamadığı görülüyor." de-
ğerlendirmesini yaptı. Olayın ay-
dınlatılmasını umduklarını dile 
getiren Pitic, Boşnak halkının bu 
tür provokasyonlara rağmen bu 
bölgede yaşamaya devam edece-
ğini vurguladı. Bosna Hersek 
İslam Birliği (Diyanet İşleri) de 
Alaca Cami'ye yönelik silahlı sal-
dırıyı kınadı. (AA).

Dr. Hakan Tartan

MERKEL’İ  
UĞURLARKEN…

Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel görev süresini tamamladı ve 
kenara çekildi.. 

Politikada pek de alışık olmadığımız 
bir yaklaşım. 
Dile kolay, Almanya gibi dünya devi 
bir ülkede 18 yıldan fazla ‘dümenin ba-
şında olmak’. 
Krizlerle mücadele.. Avrupa 
Birliği(AB) içinde en güçlü olma ça-
bası. ABD ve Çin gibi iki süper gücün 
ekonomik mücadelesi içinde ayakta 
kalma. 
Öyle ya da böyle Covid 19  gibi bir çok 
ülkeyi derinden sarsan bir pandemide 
büyük ölçüde başarılı olma.  
Merkel Başbakanlık’tan uğurlanırken, 
Türk kamuoyu da bu konuyla fzla ilgi-
lenmedi. 
‘Giden ağam, gelen Paşam’ yaklaşımı 
maalesef. 
Oysa Merkel döneminde gerek Türkiye 
ve gerekse Balkanlar açısından stratejik 
ve politik bir çok önemli karar alındı. 
Aslında Merkel’in uzun görev dönemi 
süresince ‘stratejik duyarlılık’ çerçeve-
sinde Balkanlar hep önemli oldu. Tür-
kiye’de. 
Adriyatik’e, Akdeniz’e, Orta Doğu’ya, 
hatta Rusya’ya açılan bu geniş koridor 
yeni politikalarla ve sıcak yaklaşımla , 
özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra Almanya’nın elini güçlen-
dirdi. 
Merkel ve yönetimi bu kozu hiç kuşku-
suz iyi kullandı. 
Nispeten barışçılığı, ayrılıkları körükle-
meyen ama Almanya’nın ekonomik çı-
karlarını gözeten ve önde tutan 
yaklaşımlar. 
Balkan ülkelerinin NATO’ya ve AB’ye 
katılımına destek. 
Ve elbette yatırım ve ortaklıklar. 
Türkiye açısından da inişli – çıkışlı iliş-
kiler genelde tarihsel dostluğun etkisi 
ile hep çözüme açık bir tablo ortaya 
koymuştur. 
İngiltere’de Margaret Thatcher’den 
sonra dünya çapında en ses getiren li-
derlerden biri olma özelliği gösteren 
Angela Merkel’in  ‘Demir Leydi’ gibi 
bir lakabı da olmadı. 
Bir TV programında izlediğim kada-
rıyla arkadaşları Ona, kızlık soyadı 
Kasner’den kısaltma yaparak ‘Kasi’ 
diye seslenirlermiş. 
Samimi bir dil. Bunun bize çevirisi 
‘..cik’ olsa gerek. Ayşe’cik gibi.. 
Fazlası yok. 
Kubbede hoş sada bıraktığı kesin. 
Ben en çok, biraz da küçümseyerek bir 
muhabirin Başbakan’ken ‘Neden hep 
aynı elbiseyi giyiyorsunuz?’ sorusuna 
verdiği cevabı sevmiştim: 
‘Ben kamu çalışanıyım. Alman Başba-
kanıyım. Top model değil’. 
Yeni yaşamında esenlikler, Kasi’ye..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Bosna Hersek'i ziyaret eden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 
içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, ülkede 2020 yılının 

sonlarında yaşanan göçmen krizinin önlenebileceğini ifade etti

TARİHİ ALACA CAMİ'YE  
SİLAHLI SALDIRI YAPILDI

Bosna’daki göçmen krizinin 
ÖNLENEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

AB KOMİSYONU ÜYESİ JOHANSSON

VARNA’DA YÜK GEMİSİNDE  
401 kilo uyuşturucu yakalandı
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’ın Karadeniz sahilindeki 
Varna Limanı'na Birleşik Arap Emir-
likleri'nden gelen bir yük gemisinde 

401 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 
Gümrükler Ajansı’nın açıklamasında 
İran’da bir şirketten yollanan çatı yalıtım 
malzemelerinin arasında saklanan eroin 
paketlerin alıcısının Bulgaristan’da bir şir-
ket olduğu bildirildi. Varna Bölge Savcılığı 
gözetiminde düzenlenen operasyonda 487 
paket halinde olan uyuşturucu ile ilgili Bul-
garistan vatandaşları olan alıcı şirketin sa-
hibi ve bir gümrük görevlisi gözaltına 
alındı. Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma 
başlatılırken yetkililer, kaçakçıların suçu-
nun kanıtlanması durumunda 15 yıla kadar 
hapis ve 100 bin Euro’ya kadar para ceza-
sına çarptırılabileceklerini belirtti. (AA)

Vahap DABAKAN

NATO, TÜRKİYE’YE 
KARŞI ABD  

ETKİSİNDE Mİ  
KALIYOR?

Bir Türk atasözü vardır; “Gelen gideni 
aratır.”  

Türk atasözü doğru çıktı. Dünya 
ülkeleri bundan sonra ABD 
Başkanı Biden ile ne yaşayacak, 

dünya siyaseti nasıl şekillenecek? 
Biden’in NATO'ya yaklaşımı Türkiye’ye 
terörle mücadeleyi engelliyor mu? 
    2020 Aralık ayında Atlantik İttifakı'nın 
2030 vizyonu tartışılırken Washington'da 
ittifakı güçlendirmek isteyen yeni Başkan 
Biden'ın zorlu geçiş dönemi olacağı 
söyleniyordu. Trump dönemi NATO 
toplantıları gerilimsiz geçmezdi. NA-
TO’yu “demode” gören, Avrupalı mütte-
fikleri bütçeye söz verdikleri katkıyı 
sağlamayan ABD'yi ittifaktan 
çıkaracağını açıklayan, Almanya'daki 
asker sayısını azaltan bir başkandan 
sonra Biden, sarsılan güveni tazelemek 
istiyor… 
       Biden yönetimi ABD'nin değerlerine 
dayanarak uluslararası düzenin kurulması 
gerektiğine inanan isimlerden oluşuyor. 
Avrupa,  Asya'daki müttefiklerle 
uluslararası iş birliğini güçlendirmenin 
yanı sıra Çin ve Rusya'yı sınırlandırma 
yapılacaklar listesinin başına aldı.   
Bu yaklaşım ile NATO ve AB ile 
ilişkileri güçlenecek mi?          
       Türkiye’nin başlattığı, Suriye’de 
YPG, Kandil ve Gara’da PKK’yı temi-
zleme harekâtı sırasında PKK'nın birkaç 
yıl içerisinde çeşitli nedenlerle kaçırıp 
esir tuttuğu Gara'da 13 vatandaşımızın 
başlarına sıktıkları kurşun ile katletmesi 
3 Askerimizin şehit edilmesi, uzun süre 
siyasi gündemi meşgul edecek…          
       ABD Dışişleri'nin önce şüphe ifade 
eden sonra tepkiler üzerine PKK'yı 
kınayan ikircikli açıklamasının aksine 
NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg, 
PKK terörünü kınadı ve milletimize 
taziyesini sundu. Stoltenberg, Türkiye'nin 
DEAŞ ile mücadelesini övdü.  Ülkemizi 
“en çok terör saldırısına uğrayan NATO 
müttefiki olduğunu ve aynı zamanda mi-
lyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği 
yaptığını” hatırlattı. NATO'nun 
“ölümünde” bahsedilen bir dönemde 
Stoltenberg, ittifak üyeleri arasında diya-
logu ve empatiyi korumaya çalışması ve 
Türkiye'nin ötekileştirilmesine karşı 
çıkması sebebiyle yapıcı bir rol 
üstlendiğini ifade etmeliyim… 
       Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından Başkanlığın İzmir 
Bölge Müdürlüğünde NATO Uzmanlar 
Grubunun, Basın Temsilcilerinin de 
bulunduğu, “NATO 2030: Yeni Bir Çağ 
İçin Birliktelik” başlıklı raporunun ele 
alındığı bir panel düzenlendi… 
       Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin 
terörle mücadelesinde NATO'daki mütte-
fiklerine dayanışma çağrısında bulundu. 
Altun; “Müttefik bildiklerimizin terör 
örgütlerinin yanında yer aldığını görmek 
bizleri üzüyor. NATO'ya olan güvenimize 
gölge düşürüyor. Bu kirli politikalar, 
ittifakın onurunu da lekeliyor. İçinde bu-
lunulan çağın yeni ve benzeri 
görülmemiş sorunları da beraberinde 
getirdiğini” söyledi… 
       Başkan Altun; Türkiye’nin NATO'-
nun vazgeçilmez bir ortağı olduğunu vur-
gulayan Altun, bazı müttefik ülkelerin 
Türkiye’ye karşı takındığı tutumu İttifaka 
mal etmenin doğru olmayacağını, 
nitekim bu durumun Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı tüm 
görüşmelerde tekrar tekrar ispatlandığını 
dile getirdi…  
       İçinde bulunulan çağın yeni ve benz-
eri görülmemiş sorunları da beraberinde 
getirdiğine işaret eden Altun, “Kimsenin 
tek başına kolay kolay başa 
çıkamayacağı sınamalar ve tehditlerle 
karşı karşıyayız. Bu stratejik tabloda 
ittifakların önemi daha da artıyor. Mütte-
fiklik hukukunun da yeniden 
tanımlanmasına ihtiyaç duyuluyor. 
Türkiye, kendisinden yardım isteyen eli 
hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Biz 70 
sene önce yaptığımızı bugün de yap-
maya, İttifaka değer katıp tüm zorlukları 
birlikte göğüslemeye hazırız. Müttefik-
lerimiz de bizimle samimi dayanışma 
sergilesin” diye konuştu. 
       NATO ve ABD, terörle mücadelede 
Türkiye’nin yanında yer alacak mı, yoksa 
teröre destek vermeye devam edecek mi?

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com



SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkanlar’dan Avrupa’ya geç-
meye çalışan göçmenlerin uğrak 
yeri olan Bosna Hersek’in Bihaç 

kentinde kamplarda kalan göçmenle-
rin yanında kamp dışında kalan göç-
menler de bulunuyor. Uzun yıllardır 
yardım çalışmaları yürüten Bosnalı 
Zemira Gorinjac ise o göçmenlere an-
nelik yapıyor. Kampların dışında yar-
dımların en az ulaştığı göçmenlerle il-
gilenen hayırsever Gorinjac, metruk 
binalarda yaşayan göçmenlere odun 
ve gıda gibi temel ihtiyaçların ulaş-
ması için yardım topluyor. Kendile-
rinden yardım elini eksik etmeyen 
Gorinjac’a göçmenler de "anne" diye 
hitap ediyor.  
 

10 YILDIR BAŞKAN 
 
Sosyal hizmetler eğitimi alan, Solidar-
nost (Dayanışma) Derneği’nin 10 yıl-
dır başkanlığını yürüten 2 çocuk an-
nesi Gorinjac, sivil toplum kuruluşları 
macerasının 2006 yılında başladığını 
belirterek Filistin’e yardımda bulun-
duğunu, Afrika dahil farklı ülkelere 
yardım amaçlı gittiğini ifade etti. Go-
rinjac, "Savaşlar ve global değişimlerle 
beraber göç dalgaları Balkanlar’a 
doğru hareket ettiğinde ben önce Ma-
kedonya’ya sonra da birçok kez Sır-
bistan’a gittim. Sonra yolların değiş-
mesiyle göçmenler Bosna’ya 
geldiğinde yine onlara yardıma hazır-
dık. O zamandan beri onlara yardım 
etmeye devam ediyoruz" dedi.  
Bu organizasyonda 10 senedir gönül-
lük esasıyla çalıştıklarını dile getiren 
Gorinjac, "Kimse para almıyor yaptığı 
iş için. Bu şekilde anlaştık. Benim ara-
cım organizasyonun aracı, evim ofisi. 
Birileri de buraya yardım yapıyor ve 
bu iş yürümeye devam edi-
yor. Annem bu derin has-
sasiyetin benim küçük-
ken de içimde 
olduğunu söylemişti. 
Daha küçük bir kız-
ken hayalim Af-
rika’ya gidip ora-
daki aç insanlara 
yardım etmekti, o ha-
yalimi de 2012’de ger-
çekleştirmiş oldum. Bu 
ihtiyaçları olan insanlar 
için sosyal hizmetler eğitimi al-
dım" diye konuştu.  
Gorinjac, "Filistin’e yardım eden Ame-
rikalı Raciel Corry, İtalyan Vittorio 
Arrigoni, Tom Hansen gibi insanlığın 
gücünü gösteren insanlar bana hala il-
ham ve umut veriyorlar. Burada da 
buluyorum böyle göçmenlere yardım 
eden yürekli insanları. Bu insanları 
görünce, tanışınca onlarla ben de bu 
global iyilik gücünün bir parçası ol-
mak ve organizasyonumu da o yönde 
ileterek dünyayı daha güzel bir yer 
yapmak için çaba sarf eden bu insan-
ların yanında olmak istiyoruz. Bu ko-
nuda Bosna gibi hassas ve özel bir 
yerde tekiz diyebilirim" ifadelerini 
kullandı.  
 

‘ZOR DURUMDALAR’ 
 
"Şu anda göçmenlerin durumu ol-
dukça zor Bosna’da" diyen hayırsever 
Gorinjac, "Burada göçmenler diyor ki, 
Bosna’da insanlar iyi ama imkanlar 
çok kötü. Ama Lipa kampında olan-
lardan sonra temel ihtiyaçlarını karşı-
lamada şimdilik problemleri yok. Li-
pa’dan sonra uluslararası 
organizasyonlar büyük miktarda yar-
dım gönderdiler, ama büyük ihtimalle 
o da bir süre sonra durur. Bu yardım-
lar yiyecek, giyecek ve temel ihtiyaçlar 
bazında" dedi. Havaların düzelmesi 
ile göçmenlerin sınırları geçmek için 
yeni girişimlerde bulunmaya başlaya-
cağını ifade eden Gorinjac, "Asıl orada 
ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Şu anda on-
lar soğuk olduğu için dinleniyorlar. 
Yoksa dağlık alanları kullanarak sınır-
ları geçip Avrupa Birliği ülkelerine 
geçmeye çalışıyorlar. Bu süreçte Sa-
raybosna’dalar. Havalar ısınır ısınmaz 
yola çıkacaklar. Büyük ihtimalle Hır-

vatistan sınırında po-
lisler de onları bekle-
yecek. Bu onların he-
defi. Hepsinin 
oralarda onları bekle-
yen yakınları var. 
Planları bu" ifadele-
rini kullandı.  
 
‘TÜRKİYE’Yİ SE-

VERLER’ 
 
Gorinjac, "Büyük bir baskı altındalar, 
uzun zamandır buradalar. Hatta bazı-
ları 3 yıldır Bosna’dalar, çok uzun bir 
yol geldiler. Gitmek istedikleri yere 
ulaşamıyorlar. Burada da ne çalışabili-
yorlar ne de maddi destek alabiliyor-
lar. Yolları üzerindeki her devlette ça-
lışma ve hayatlarını devam ettirme 
imkanı bulabiliyorlardı. Türkiye’yi 
mesela bu yüzden severler, çalışıp ai-
lelerine para gönderebiliyorlardı" şek-
linde konuştu.  
 

‘TEHDİT EDİLDİK’ 
 
Bosna halkı ile göçmenlerin ilişkisinin 
Bosnalıların geçirdiği savaş nedeniyle 
çok güzel başladığını dile getiren Go-
rinjac, "Daha sonra medyanın yönlen-

dirmesi ve devletin tavrının de-
ğişmesiyle göçmen karşıtı 

tavır alan bir grup 
oluştu, hatta bizi de 

tehdit ettiler. Bu 
zorlu süreç ve baskı 
içinde yardım ala-
mayan göçmenler 
bazen hırsızlık yap-
tılar, bu da onların 

öngörülerini gerçek-
leştirdi. Daha sonra 

medyanın da pozitif 
yaklaşımıyla devletin ve 

halkın tavırları yumuşadı" dedi. 
Gorinjac, "Biliyorsunuz insanlar hiç 
karşılaşmadıkları bir şeylerden kor-
karlar. Yüz yüze geldiğinizde bu bam-
başkadır. Ben senelerdir onlarla çalışı-
yorum. Gecenin bir vakti 50 göçmenle 
beraberim. Hiçbir şekilde bana çirkin 
bir hareket ya da bakış göstermediler. 
Halkımız hassas onlara karşı" dedi.  
 

‘ÜMMETİN ÇOCUKLARI’ 
 
"Onları ben ümmetin çocukları diye 
adlandırıyorum, onlar öyleler" diyen 
Gorinjac, "Bu ümmet kanıyor, yanıyor 
bu gençler. Hayatlarına bir küçücük 
umutla devam etmek için yola çıkmış-
lar. Benim de çocuklarım var. Nasıl 
zor olduğunu biliyorum. Onların ne-
ler geçirdiğini biliyorum. Bir sürü 
genç, ailesi olmaksızın geliyor, yetim 
ya da öksüz ama ailesi olanların da 
duası bana ulaşıyor" diye konuştu. 
Gorinjac, "Ailelerine ’burada bizim 
annemiz var, merak etmeyin’ diyor-
lar. Beni en çok üzen şeylerden biri 
eğitimlerini bölüp yola çıkıyorlar. Yıl-
lar süren bu yolculuğun sonunda en 
alt seviye fiziksel işler onları bekliyor, 
eğitimlerine devam edemeyecekler. 
Ama yine de evde bıraktıklarından 
çok daha iyi imkanlar onları bekliyor 
olacak, birçok insan bunu anlamasa 
da. Onlar bana diyorlar ki İtalya’da 
alacağım yevmiye benim Pakistan’da 
çalıştığım aylığıma eşit" dedi.  
 

‘HABERLEŞİYORUZ’ 
 
Göçmenlerin çoğunlukla gittikleri yer-
den kendisine haber verdiklerini ifade 
eden Gorinjac, "Belgelerimiz olunca 
gelip göreceğiz seni anne diyorlar. 
Bosna’nın yardımsever güzel insanla-

rını özledik diyorlar. 
Onlar her şeylerini be-
nimle paylaşıyorlar. 
Çünkü onlara anne 
sevgisiyle eğiliyorum. 
Ama bazen onlara kı-
zıp neden böyle diyo-
rum. Onlar da dinli-
yor ve saygı 
gösteriyorlar" diyerek 
göçmenlerle olan sa-

mimi ilişkisini anlattı. 
Göçmenlerin ne yediklerini ve yiye-
ceklerini takip ettiğini belirten Gorin-
jac, "Bu konuda bize bağış yapan in-
sanlara da çok müteşekkirim ki 
buradaki göçmenlere bu kadar da ol-
sun imkan sağladıkları için. Şu anda 
buraya yoğun destek var Avrupa’dan 
İtalya’dan, Avusturya’dan. Türkiyeli 
organizasyonlar geliyorlar, yardım 
ediyorlar. Yardım edilecek bir sürü 
yer var, Allaha şükür ki insanlar bilin-
çliler ve yardım ediyorlar" dedi. Göç-
menlerden Ukraynalı Helena K., 20 
yıldan fazla Hollanda’da yaşadığını 
ifade ederek, "Hayatımın çoğunu 
orada geçirdim. Ama iznim yoktu, 
onlar da beni sınır dışı etti. Şimdi tek-
rar Hollanda’ya dönmek için çalışıyo-
rum. 7 aydır burada yasıyorum. Daha 
önce Borici kampında yaşıyordum. 
Göçmenlerin hayatı çok zor, yıkık dö-
kük evlerde soğukta ısıtma ya da su 
olmadan yaşıyorlar. Bilemiyorum 
belki bu aksam sıcaklık eksi 8 derece 
olacak" dedi.  
 

‘BİZİM ANNEMİZ GİBİ’ 
 
Geceyi bir evde geçirdiğini, gündüz 
ise metruk binada olduğunu dile geti-
ren Helena K., "Burada onlarla bera-
berim. Daha önce kaldığım kamptan 
beni attılar. Kamp dışındaki göçmen-
lere yardım ettiğim için attılar. Ben 
Hollanda’ya geri dönmek istiyorum. 
İki defa denedim bunu ama başara-
madım. Hırvatistan polisi geri gön-
derdi beni. Eylül ayında bileğimi kır-
dım. Olması gerektiği gibi düzelmedi. 
O yüzden düzelinceye kadar bekleyip 
sonra yine deneyeceğim. Zemira bi-
zim annemiz gibi, bizimle ilgileniyor. 
Ona anne diyoruz. Son dönemlerde 
daha iyi durumdayız, polis bize kötü 
davranmıyor" diye konuştu.  
Afganistanlı Rahimullah ise, "Bir yıl-
dır buradayım. 11 defa sınırı geçmeyi 
denedim, başaramadım, tekrar dene-
yeceğim. Buraya Türkiye üzerinden 
geldim. Orada imkanlar farklıydı. Ka-
lacak yer ve çalışma imkanı vardı, ai-
lemize para gönderebiliyorduk. Kal-
mak için de yerler vardı. Burada 
imkanlar çok kötü. Çalışamıyoruz, ya-
şadığımız yerler eski ve yıkık, evler 
soğuk ve kötü. Hırvatistan sınırında 
benim her şeyimi aldılar, iç çamaşırla-
rıyla kaldım. Burada hiçbir şey yok, 
her türlü problem var, en büyük prob-
lem ısınma" diyerek yaşadıkları zor-
luklara değindi. Bazı yardımseverle-
rin kendilerine yemek getirdiğine 
değinen Rahimullah, "Bize yemek ge-
tiriyorlar ve Lipa kampına gidin di-
yorlar. Ama nerede bulunsak insanlar 
bize nereye gitmek isterseniz gidin 
derdiler. Ama Bosna devleti bizi bu-
rada tutmaya çalışıyor. Biz burada 
kalmak istemiyoruz, yolumuza de-
vam etmek istiyoruz. Gittiğim her 
yerde insanlar iyi, insanları seviyoruz, 
devletler başka bir şey. Buradan bir 
sürü göçmen geçiyor. Genellikle göç-
menler iyi ama yüzlerce göçmenin 
arasından bir tane kötü çıkınca insan-
lar göçmenler kötü diyorlar" dedi. 
(AA)
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Görev yaptığı yerden izin alarak 
anaokulunda öğrenim gören oğ-
lunu görmeye gelir. Öğretmen-

ler sürpriz olsun diye oğlunun gözlerini 
bağlarlar ve ondan gelenin kim oldu-
ğunu bilmesini isterler. Elleriyle gelenin 
kim olduğunu bilmesi istenir. Çocuk 
gözleri kapalı bir şekilde elleriyle doku-
narak ve sarılarak tanımaya çalışır. Göz-
leri kapalı şekilde sarılarak tanımaya 
çalışır. Ve sonunda gözleri açılarak 
uzun zamandır göremediği babasını gö-
rünce  “babaaaa” diye çığlık atar… Bu 
görüşmeden kısa bir süre sonra babası 
şehit olur… Ve küçük oğul bu defa se-
vinçten değil acıdan “babaaa” diye çığ-
lık atar. Babasını bir daha göremeyecek, 
sarılamayacaktır. Babası ve oğlu artık 
birlikte bir şey yapamayacaktır… 

*** 
Aziz Nesin “Tarih yeniden yazılmalıdır; 
insanları yaptıklarıyla değil yapmadıkla-
rıyla yargılayan” der. Gerçekten de 
insan, söyledikleri kadar söyle-ye-me-
dikleri, yaptıkları kadar yap-a-madıkla-
rında saklıdır.  
Fatih Sultan Mehmet; Abdülhamit Han; 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk… 
Yap-a-madıklarını bir bilsek düşüncele-
rimiz nasıl olurdu.  
Tarih şimdi nasıl yazılmış olurdu!!! 

*** 
İnternette yer alan motivasyonla ilgili 
video da hastanede yatan ve ölüm döşe-
ğinde yatan 100 kişiye “hayatınızın en 
büyük pişmanlığı” sorulur.  
Hemen hepsi, yaptıklarından değil yap-
a-madıklarından pişman olduklarını 
söyler. 
Alamadıkları risklerden, peşine düşme-
dikleri hayallerden… 
Sevgiliye söylen-e-meyen sözlerden. 
Shakespeare“En çok pişman olduğum 
şey pişman olacağım diye yapamadıkla-
rımdır” der…  
En büyük pişmanlık “yapamadıkları-
mız”  
Bazıları “yapmayıp pişman olacağına 
yap öyle pişman ol” der. 
Dostoyevski’de “Ne yaparsan yap, 
daima pişman öleceksin. Belki yaptıkla-
rından, belki de yapmadıklarından” der.  
Bir düşünelim yaptıklarımız mı çok 
yap-a-madıklarımız mı? 

*** 
“Her şeyi zaman varken yapmak gerek, 
geciktirilmiş sözler, askıya alınan hayal-
ler, ertelenmiş itiraflar, gerçekleştirilme-
yen buluşmalar bir gün hepsi size 
pişmanlık olarak geri dönmeden önce, 
henüz vakit varken.” der Murathan 
Mungan.  
Zira zamanı ve aklı doğru kullanmaktır 
mutluluğun anahtarı…  
Cengiz Han’a atfedilen “Korkuyorsan 
yapma! Yapıyorsan korkma!” cümle-
sinde olduğu gibi korkmadan yapmak 
gerek belki de bazı şeyleri… 
Nietzsche “Korkarak yaşayanlar hayatı 
yalnızca seyreder.” der  
Korkumuz yüzünden bize ait olması ge-
reken yaşamı başkalarında seyretmek en 
büyük hayal kırıklıklarından değil 
midir?   
Hz Ömer “Dört şey geri dönmez”; söy-
lenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve ka-
çırılmış fırsat” derken haksız mı? Hz 
Ebubekir’in dediği gibi “Fırsatlar da bu-
lutlar gibi, çabucak geçer gider.” neti-
cede, tutamazsın.  
Bir düşünelim  
Korkarak yapmadıklarımız mı çok? ya-
parak korkmadıklarımız mı? 

*** 
Tarih boyunca şehidi çok olan bir mille-
tiz. 
Belkide Tarihin en uzun beş yılını yaşa-
yan Gara şehitlerimiz başta olmak üzere 
ismini sayamayacağımız sayısız tüm şe-
hitlerimiz yapması gerekenleri yaptılar. 
Yapması gerekenleri yaptıkları için 
bizim ailemizle vakit geçirmek gibi yap-
tığımız şeyleri yapamayacaklar…  
Bizlerde “Yatandaş” değil “vatandaş” 
olarak yapmamız gerekenleri yap-a-
mazsak;  
tüm şehitlerimizin vebali üzerimizde 
olacaktır. 
Bir düşünelim “vatanını en çok seven 
işini en iyi yapan” şiarında olduğu gibi, 
yapmamız gerekenleri en iyi biçimde 
yapan vatandaşlar mıyız? Yoksa yatan-
daş mı? 

*** 
Ez cümle, 
Biz yaptıklarımız mı? Yap-a-madıkları-
mız mıyız? 
Ve en önemlisi nasıl bir pişmanlık için-
deyiz?

Prof Dr. Erdal BAY 

UZMAN ÇAVUŞ 
ALİ YILMAZ

Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde yaşayan hayırsever Zemira Gorin-
jac, kamp dışında metruk binalarda kalan göçmenler için yardım 

toplayarak yıllardır onların temel ihtiyaçlarını gideriyor. Göçmenler 
ise yardım elini eksik etmeyen Gorinjac’a "anne" diye hitap ediyor

Göçmenlerin annesi: 
ZEMİRA GORİNJAC

İsmet ARAS

ÇOCUKLAR  
NEDEN YATAĞINI  

ISLATIR?

Hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde ya 
da evlenip yuva kurduğumuzda, etrafımızda, 
komşularımızda belki de ailemizde çocukla-

rın altını ıslattığına(idrar kaçırma) tanık olmuşuzdur. 
Bu olayı yaşayan ailelere, bazen hiç çözümsüz bir 
sorunmuş gibi görünebilir. Aslında altını ıslatma ço-
cukluk yıllarında birçok çocukta görülebilen bir so-
rundur. Aslında ne çözümsüzmüş gibi 
büyütülebilecek ve ne de önemsizmiş gibi görülebi-
lecek bir sorun değildir. Çocuklarda gece ya da gün-
düz yineleyen şekilde idrar kaçırma tıp dilinde 
Enürezis Noktürna (EN) olarak adlandırılır. Gece al-
tını ıslatma olarak da tanımlanır. Çocukluk çağının 
en sık karşılaşılan üriner sistem (boşaltım sistemi) 
sorunlarından biridir. Normalde çocukların çoğu 
hem tuvalet eğitiminin etkisi hem de mesane kapasi-
tesinin gelişmesi sonucu, 2-4 yaş arasında idrarlarını 
hem gece hem de gündüz tutmayı becerirler. Gece 
altını ıslatma çoğu zaman mesane gelişimindeki ge-
cikmenin bir sonucudur, bu nedenle de yaşla sıklığı 
azalır. Üç yaşındaki çocukların yüzde 40'ı altını ıslat-
tığı halde, bu oran 5 yaşında yüzde 20'ye, 6 yaşında 
yüzde10'a düşmektedir. Erkek çocuklar, kızlara göre 
daha sık altını ıslatma sorunu yaşamaktadır. Aileler 
5-6 yaş civarında bu sorunla ilgilenmeye ve genel-
likle de 7-8 yaşında hekimlerden yardım istemeye 
başlarlar. Ülkemizde 7-11 yaşındaki erkek çocukla-
rın yüzde 16'sında, kızların ise yüzde 11'inde altını 
ıslatma sorunu olduğu bildirilmektedir. İdrar kaçır-
manın nedenleri fizyolojik, genetik veya duygusal 
olabilir. 
DUYGUSAL NEDENLER: Çocukların özellikle 
ilk 7 yaş aralığı, kişilik gelişiminin yoğun olduğu 
zaman aralığıdır. Bu ailesiyle, özellikle anne ile duy-
gusal bağının güçlü olduğu, sevgiye ve ilgiye ihtiyaç 
hissettiği dönemdir. Bu nedenle çocuğun yaşadığı ai-
lede şiddet olaylarına tanık olması, büyüyen karde-
şiyle aynı odada yaşarken kardeşinin odasının 
ayrılması veya annesiyle aynı odada yatarken ayrı 
bir odaya yatırılması, ailede üveylik (anne veya 
baba) bağının bulunması, oyun arkadaşları veya okul 
arkadaşları arasında baskın karakterli arkadaşlarının 
çocuğun üzerinde egemenlik kurmak istemesi, gibi 
nedenlerle çocuğun üzerinde kaygıya neden olabilir. 
Bu ve bunun gibi nedenlerle çocuklarda altını ıs-
latma sorunu ile karşılaşılabilir. Ayrıca derin uykusu 
olan çocukların uyanamaması, ülkenin soğuk bölge-
sinde yaşayan veya soğuk odada uyuyan çocukların 
tuvaletin uzak olması çocuğu uykunun etkisi altında 
fark ettiği halde tuvalet ihtiyacını ertelemesi gibi ne-
denlerdir. 
GENETİK NEDENLER: Çocuklarda altını ıslatma 
her ne kadar duygusal ve fiziksel olduğu kadar gene-
tik de olabilir. Genetik nedenler önemli bir faktördür. 
Anne ve babadan birisinde altını ıslatma öyküsü 
varsa çocukta yüzde 45, ikisinde birden varsa yüzde 
77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanmaktadır. 
FİZİKSEL NEDENLER: Çocukların altını ıslatma 
sorunları genelde mesane gelişimi ile ilgili nedenler-
dir Mesane kaslarının güçlenmesi ve gelişmesi orta-
lama 4 veya 5 yaşına kadar tamamlanır. Bu kız 
çocuklarında gelişim daha erken olur, o nedenle kız 
çocuklarında erkek çocuklarına oranla altına ıslatma 
daha az görünür. Şeker hastalıkları, idrar yolu enfek-
siyonları, kronik kabızlık gibi nedenlerle altını ıs-
latma görülebilir 
  SEN Mİ? SEN ÖNCE ALTINA İŞEME: 
        Ahmet okula henüz başlamıştı. Bir gün oyun ar-
kadaşlarıyla oynarken arkadaşları sırayla büyüyünce 
ne olmak istediğini söylüyorlardı Ahmet’e sıra geldi-
ğinde  “Ben öğretmen olmak istiyorum” dedi. Bu es-
nada kendisinden iki yaş büyük ve hayran olduğu 
Sevgi “sen mi? Sen önce altına işeme“ diyerek Ah-
met’i küçümseyerek konuştu. Ahmet çok üzülmüştü, 
yüzü al al oldu hızla koşarak evine gitti. Onu seven 
arkadaşı Ayşe yaptığının doğru olmadığını söyleye-
rek Sevgi’ye tepki gösterdi. Akşam olunca annesi 
Ahmet’i aradı bulamadı. Daha sonra annesi Ayşe’ye 
Ahmet’i sordu. Ayşe bilmediğini söyledi, aynı za-
manda Sevgi’nin Ahmet’e söylediklerini anlattı. An-
nesi çok üzüldü, daha sonra ağabeyi Ahmet’i divanın 
altında uyurken buldu. Çünkü Ahmet çok üzülünce 
ağlamazdı, uykuya sığınırdı. Ahmet’in annesi onunla 
konuşup, üzülmemesi gerektiğini bunun geçici bir 
durum olduğu yönünde telkinde bulundu. Ahmet 
okulda başarılı bir öğrenciydi. Öğretmeni onu çok 
seviyordu. Daha sonra ortaokulu bitirip, liseye baş-
ladı. Hayran olduğu Sevgi ise lise ikinci sınıfta okulu 
bırakıp evlenerek Almanya’ya gitti. Ahmet liseyi bi-
tirdikten sonra üniversiteye giderek mezun oldu ve 
sevdiği öğretmenlik mesleğine atandı. Mesleğinde 
çok başarılı oldu ve kendisi gibi memur biriyle ev-
lendi. Yıllar sonra Ahmet memleketine izine gitti. 
Aynı zamanda akrabası olan Sevgi de memlekete 
dönüş yapmış ve Ahmet’in geldiğini duyunca onu 
kahvaltıya davet etmişti. Ahmet bu daveti kabul ede-
rek Sevgi’ye kahvaltıya gitti. Balkonda otururken 
asılı olan battaniye dikkatini çekince, Sevgi’’ye ”ça-
maşır mı yıkadın”? diye sordu. Sevgi de kısık bir 
sesle evet dedi, daha sonra Sevgi eşinin şeker hastası 
olduğunu, aynı zamanda prostat rahatsızlığı oldu-
ğunu ve bu nedenle bazen altını ıslattığını anlattı. 
Ahmet sadece “geçmiş olsun” dedi fazla yorum yap-
madı. Ahmet çocukken altını ıslatırdı onu yüzüne 
vuran Sevgi’nin eşi ise yeni başlamıştı. 
NE YAPILMALI: Çocukların altını ıslatması so-
runu ile ilgili çocuk sabah uyandığında ıslatma olayı 
gerçekleşirse çocukla ilk iletişim çok önemlidir. İyi 
yönetilmeli “yine mi? Bıktım altını ıslatmandan” 
gibi tepki verilmemeli bu ve bunun gibi davranışlar 
kaygıya neden olacaktır. Göz teması kurulmalı suç-
luluk hissedecek söylem ve davranışlarda bulunma-
malıdır. Aile içerisinde veya başkalarının yanında 
altına ıslatma konusu koşulmamalı ve nasihat edil-
memeli bu çocukta suçluluk duygusuna ve mutsuz-
luğa neden olacaktır. Okul öncesi tuvalet eğitimi çok 
önemlidir. Önemle üzerinde durulmalı tuvalet eği-
timi verilmelidir. Gün içerisinde yiyecek ve içecek-
lerine dikkat edilmeli, yatmadan en az iki saat önce 
gazlı, kafeinli içecekler verilmemeli ve tuvalet ihti-
yacı giderilmelidir. Uyku düzenine ve televizyonda 
seyrettiği sinema, dizi ve oynadığı oyunların yaşına 
uygun olmasına dikkat edilmeli. Okul çağında ise 
gün içerisinde altına ıslatma gerçekleşiyorsa ve bi-
reysel uygulamalar çözüm olmuyorsa psikolojik yar-
dım alınmalı zaman içerisinde çözüm olmuyorsa 
tıbbi yardım alınmalıdır.



22 Şubat 2021 
Pazartesi 10Eğitim Sağlık

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkent Üsküp'teki Bulaşıcı 
Hastalıklar Kliniğinin mobil 
kısmında başlayan aşılama 

programının ilk aşamasında, sal-
gınla mücadelede ilk sırada yer 
alan sağlık çalışanlarının aşılana-
cağı bildirildi. Kuzey Makedonya 
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yap-
tığı açıklamada, Kovid-19'a karşı 
bağışıklık kazandırma sürecinin 
bugün resmen başladığını ifade 
etti. Pfizer yetkilileriyle 16 Şu-
bat'ta yaptıkları görüşmede gele-
cek hafta yaklaşık 4 bin doz aşının 
ülkeye ulaştırılacağının kendile-

rine bildirildiğini aktaran Filipçe, 
bununla ilk aşamada kayıt yaptı-
ran 4 bin sağlık çalışanının aşıla-
nacağını söyledi. Vatandaşları bi-
linçlendirmek için kampanya 
başlatacaklarını belirten Filipçe, 
Sırbistan'dan gelen ilk grup aşı-
larla aşılanmama kararı aldığını, 
zira Kovid-19 hastalarıyla müca-
dele eden meslektaşlarının sırasını 
almak istemediğini ifade etti. Ül-
kede ilk aşıyı vurduran Dr. Dob-
rinka Naumova-Yovanovska, ken-
dini iyi hissettiğini belirterek 
herkese aşılanma konusunda çağrı 
yaptığını, zira aşılanmanın virüs-
ten korunmanın tek yolu oldu-

ğunu vurguladı. Bu arada, 14 Şu-
bat Pazar günü Sırbistan'ın Kuzey 
Makedonya'ya söz verdiği 8 bin 
doz aşıdan 4 bin 680'i ülkeye ulaş-
mış, aşıların teslimi için Taba-
novtse Sınır Kapısı'nda yapılan tö-
rene Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile Kuzey Ma-
kedonya Başbakanı Zoran Zaev 
katılmıştı. Yetkililer, Sırbistan'dan 
gelen bu dozların başta bulaşıcı 
hastalıklar klinikleri ile Üsküp'teki 
Kovid-19 merkezlerinde görev ya-
pan sağlık çalışanlarına ayrıldı-
ğını, ardından ülkenin diğer şehir-
lerindeki  doktorların da 
aşılanacağını duyurmuştu. (AA)
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Balkan ülkesi Karadağ'da, 
yeni tip korona virüs salgı-
nına karşı aşılamaya  geçildi. 

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitü-
sü’nden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, uygulamanın ilk gününde 
Risan Yaşlı Bakımevi ve Kotor 
Sağlık Ocağı’ndan 79 kişiye, Sır-
bistan'dan gelen Rus aşısı Sputnik 
V'nin ilk dozu yapıldı. Ülkede ilk 
aşı, Kotor şehrindeki Risan Yaşlı 
Bakımevinde kalan 66 yaşındaki 
Vladimir Zderic'e yapıldı. Kara-
dağ hükümetinin daha önce açık-
ladığı aşılama programına göre ilk 
etapta, yaşlı bakımevlerinde ka-
lanlar ile sağlık çalışanları aşılana-
cak. Sırbistan'ın Karadağ'a söz 
verdiği 4 bin doz Sputnik V aşısı-
nın 2 bin dozu ülkeye ulaşmış, aşı-
ları teslim etmek üzere Podgori-
ca'ya gelen  Sırbistan Başbakanı 
Ana Brnabic, Karadağlı mevkidaşı 
Zdravko Krivokapic tarafından 

karşılanmıştı. Kara-
dağ'da vaka sayıları-
nın yeniden artması 
üzerine hükümet, 10 
Şubat'ta mevcut sal-
gın tedbirlerini sıkı-
laştırma kararı al-
mıştı. 25 Şubat'a 
kadar yürürlükte 
olacak ek tedbirler 
kapsamında, ülke 
genelindeki sokağa 
çıkma kısıtlamasının 
21.00-05.00 saatle-
rinde uygulanması, 
hafta sonları şehir-
lerarası ulaşımın da 
yasaklanması karar-
laştırılmıştı. Market, 
restoran, kafe ve bar-
ların çalışma saatleri de 07.00-
18.00 olarak değiştirilirken, 72 sa-
atlik negatif PCR test 
zorunluluğunun İngiltere ve Ku-
zey İrlanda'dan sonra İsrail, Hin-
distan, Bahreyn, Lübnan, Güney 

Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, 
ABD, Letonya, Estonya, Litvanya, 
Malta, Fransa, İspanya, Portekiz, 
Hollanda, İrlanda, Belçika, Dani-
marka ve Çekya'dan gelecekler 
için de geçerli olacağı ifade edildi. 
(AA)

Ergun DUR

NEREYE  
GİDİYORUZ?

Eve çift maaşın girdiği... Çiftlerin 
boşandığı... Güzel evlerin yuva ola-
madığı.. Kısa seyahatlerin.. Kağıt 

mendil gibi ilişkilerin... Yıka çık gönülle-
rin.. Her derde deva vitaminlerin.. 
Vitrinlerin dolu, GÖNÜLLERİN BOŞ 
olduğu günlerde yaşıyoruz... Ciddi bir 
çözülme gençlerimizde almış başını gidi-
yor.. Hayattaki insana özgü bir çok güzel-
likten habersiz.. Çünkü çocuklarımızı 
ihmal ettik. Otobüs durağında yaşı en 
fazla 11-12 olan kız çocuğu bağırarak tele-
fonda karşısındakine "Bana sevgili mi 
yok? Sen gidersin bir başkası gelir" cüm-
lesini ben ve duraktaki birkaç kişi şaşkın-
lıkla izledi. Burada Maarif Müfettişi 
Doğan Ceylan'ın tespitlerini hatırlatmak 
sanırım doğru olur. Eğer ciddi tedbirler 
alınmazsa, gelecek adına çok olumlu 
güzellikler hayal olur. Hayatın gerçeklik-
lerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir 
nesil geliyor. Şehitler için gözyaşı döken 
kendi ana babalarını anlamıyorlar. 
Başkalarının çocukları için ağlamaya 
anlam veremiyorlar. Yanı başımızdaki 
savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on bin-
lerce insan, onları hiç ilgilendirmiyor. 
Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izli-
yorlar ve yürekleri hiç acımıyor. 
Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek. 
Eğlenemedikleri tüm zamanları kendileri-
ne bir işkence olarak görüyorlar. Kendileri 
için yapılan fedakârlıkların hiç farkında 
değiller. Kıymet bilmiyorlar ve vefâsızlar. 
Herkesi kendilerine hizmet etmek için 
yaratılmış görüyorlar. İnsanlara verdikleri 
değer, onların isteklerini yerine getirebil-
dikleri ve ne kadar eğlendirdikleriyle oran-
tılı. Hayatlarında eğlenmekten başka bir 
amaç olmadığı için artık tek eğlence kay-
nağına dönmüş olan telefon ve tabletlerini 
ellerinden aldığınızda dünyânın sonunun 
geldiğini zannediyorlar. Geçmiş onları pek 
ilgilendirmiyor, atalarımıza karşı vefâsız-
lar. Dedelerinin canları, kanları pahasına 
vermediği vatan toprağını en iyi fiyatı 
verene satacak kadar maneviyattan yok-
sunlar. Vatan, onlar için son model bir cep 
telefonundan daha değersiz. Milletimizin 
geleceği açısından endişeleniyorum. 20 yıl 
sonra bu nesil, nasıl ana-baba olacak? 
Kendine hayrı olmayan bu nesil nasıl 
çocuk yetiştirecek? Evlerini nasıl idâre 
edebilecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? 
Vatanı nasıl savunup can verecek? Bütün 
bunlar neden oluyor izah edeyim. Altın 
kafeslerde çocuklar yetiştiriyoruz artık. 
Uçmayı bilmeyen kuşlar gibi. Çocuklar 
hayattan bihaber. Açlık nedir bilmiyorlar, 
yedikleri önlerinde yemedikleri arkaların-
da. Acıkmalarına fırsat bile vermiyoruz. 
Öyle ki, yemek yemeyi bile işkence görür 
hâle geliyorlar. Susuzluk nedir hiç bilmi-
yorlar. Hiç susuz kalmamışlar. Üç adımlık 
yolda bile susarlar diye yanımızda içecek 
taşıyoruz. Çocuk daha “susadım” demeden 
ağzına suyu dayıyoruz. Çocuklar hiç üşü-
müyorlar. Soğuk havalarda evden çıkarmı-
yoruz. Okula giderken kırk kat sarmalayıp 
çıkarıyoruz dışarı, hiç titremiyorlar. 
Çocuklar hiç ıslanmıyorlar. Evden arabaya 
kadar bile üç metrelik mesâfede şemsiye-
sini başına tutuyoruz. Saçına bir tek yağ-
mur damlası düşürmüyoruz. Bu yüzden 
çocuklar ıslanmak nedir bilmiyorlar. 
Yorgunluk nedir bilmiyor çocuklar. İki 
adımlık mesâfelere bile arabayla götürüyo-
ruz onları yorulmasınlar diye. Birazcık 
parkta koşsalar, hasta olacak diye engel 
oluyoruz. Onlar takatleri tükenecek kadar 
hiç yorulmuyorlar. Yokluk nedir bilmiyor-
lar, daha istemeden her şeyi önlerine sunu-
yoruz. Bu yüzden varlığın kıymetini bil-
miyorlar. Onlar bir yanığın veya bıçak 
kesiğinin acısını bilmiyorlar. Elleri yan-
masın, kesilmesin sakın diye onlara ne 
bıçak tutturuyor ne ocak yaktırıyoruz. 
Çocuklar hissetmiyor yaşamı. Açlığı bil-
mediği için açlara acımıyorlar. Üşümek 
nedir bilmedikleri için sokaktaki evsizleri 
umursamıyor. Yokluk nedir bilmedikleri 
için ekmeğe gelen zam onların dikkatini 
bile çekmiyor, haber kalabalığı olarak 
görüyor, gülüp geçiyorlar. Sıcak odaların-
da yaşadıkları için evsizlik nedir, sürgün 
nedir anlamıyor, savaşları, kurşunlanan 
ölen insanları umursamıyorlar. 
Acımıyorlar. Kıymetini bilmiyorlar ekme-
ğin, elbisenin, barışın ve huzûrun, ana-
babanın… Müdahâle edilmezse gelecek 
iyi şeyler getirmeyecek güzel ülkemize. 
Bu sorunu devlet derinden hissetmelidir. 
Bu sorunun çözümü için ciddî çalıştaylar 
düzenlenmelidir. Öğretim programları ve 
ders materyalleri revize edilmelidir. 
Okulların duygu eğitimi konusunda rolleri 
artırılmalıdır. Geç kalınmadan bu sorun 
mutlaka çözülmelidir.

Mustafa KÖKMEN

TÜRKİYE AB’NİN 
NERESİNDE?

Eylül 1945’de Avrupa’da 2. Dünya 
Savaşı bittiğinde Avrupa’nın tüm 
üyeleri ve en önemlileri neredey-

se kül haline gelmişti.  Bu noktada işte 
küllerinden yeniden bir Avrupa’yı oluş-
turmak için 6 yıllık savaştan sonra 
1945’te, Avrupa’nın o çağdaki liderleri 
bir araya gelerek Avrupa’da barışın, 
sükûnetin, huzurun ve refahın sağlanma-
sı için bir araya gelmeyi planlamışlardır. 
Bu bir araya gelmek nasıl mümkün ola-
bilirdi? Fransa ve Batı Almanya arasın-
da nasıl barış sağlanabilirdi? Dönemin 
en önemli Fransız Diplomatlarından ve 
yine o dönemin Fransız Dışişleri bakanı 
Robert Schuman şuan da günümüzde 
Schuman planı olarak bilinen bir planı 
ortaya atmıştır. Bu plan Ekonomik bir 
entegrasyon ve ticari bir kalkınmayı 
hedefliyordu. Schuman planı 1950’de 
ilan edildiğinde bugünkü AB’nin ilk 
kurulma ve temeli olarak gördüğümüz 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurul-
muştur. Robert Schuman’ın da ön gör-
düğü gibi Avrupa, çoğu kurum ve kuru-
luşunu 1945-1950 yılları arasında ortaya 
çıkarmıştır. Bugünkü AB’yi sadece salt 
bir Ekonomik entegrasyon projesi olarak 
görmek doğru değildir. Bugünkü AB bir 
siyasal ve ekonomik entegrasyon olma-
nın dışında sadece Avrupa’ya değil, 
dünya barışını da sürdürdüğü görülmüş-
tür. Dolayısıyla, AB bugün bir insanlık 
projesi olarak görülmektedir. Peki, 
Türkiye, AB projesinin neresinde? 
Ülkemizde ve Dünya’da özellikle 
Avrupa parlamentolarında çok sıkça tar-
tışılan bir konu Türkiye Avrupa’nın 
neresinde? Türkiye’nin bugün sadece 
yüzde 3,5 kısmı Avrupa kıtasında bulun-
maktadır. 
 

1951’DE KURULDU 
 
AB 1951’de kurulmuştur. 1957’de 
Avrupa Ekonomi Topluluğu, 1967’de 
Avrupa Topluluğu ve 1992’de 
Maastricht anlaşması ile Avrupa Birliği 
adını almıştır. İşte tam da tüm bu 
kurumların öncesinde 6 yıllık 2. Dünya 
Savaşı sonrasında yok olmuş Londra, 
Berlin, Varşova, Roma gibi şehirlere 
Türkler, 1945-50 yılları arasında 
Avrupa’nın yeniden inşaa edilebilmesi 
ve yeniden barış ve huzurun getirilebil-
mesi için kimi zaman İngiltere’den daha 
çok gayret sarf etmiştir. Türklerin katkı-
ları azımsanamayacak kadar çoktur. 
1951’deki Avrupa Kömür Çelik 
Topluluğu kurulmadan 3 yıl önce 
Avrupa Konseyi adında önemli bir 
kurum kurulmuştur. 1948-1949 evresin-
de kurulan Avrupa Konseyi’nin kurucu 
ülkelerinden biri Türkiye’dir. Daha 
Avrupa’nın temeli olan Avrupa Kömür 
Çelik Topluluğu kurulmadan 3 yıl önce-
sinde 1948’de Türkiye Avrupa 
Konseyi’ni kuran 11 Ülkeden biridir. 
Hatta bu 11 ülke içerisindeki tek 
Müslüman ülkedir. Tarihe baktığımızda, 
Avrupa’nın kurum ve kuruluşlarının 
oluşturulduğu dönemlerde Türkiye 
Avrupa’nın kritik noktasındadır. 
1948’de bugünkü Avrupa’ya demokrasi, 
hukuk, insan hakları gibi kavramları 
hediye eden ve günümüzde hala etkin 
bir Uluslararası Örgüt olarak aktif olan 
Avrupa Konseyi’nin kurucu 11 ülkeleri 
arasındadır. Peki, Türkiye için AB vaz-
geçilmez midir? Uluslararası Sistem içe-
risinde elbette hiç bir ülke için bir şey 
bir ülke ya da bir lider vazgeçilmez 
değildir. Türkiye, çok çeşitli bir ülkedir. 
Jeopolitik ve Jeo-stratejik açıdan çok 
zengin bir ülkedir.  Bu durum Dış politi-
kada çok geniş bir manevra kabiliyeti 
vermektedir. BM’nin olduğu gibi 
Avrupa Konseyi’nin de kurucu ülkeleri 
arasındayız. Geçmişte sadece karşılıklı 
bağımlılık ilişkilerimiz varken şuan da 
günümüzde bu olay karmaşık karşılıklı 
bağımlılığa dönüşmüştür. Türkiye’nin 
bugün AB’den vazgeçmesi reel olarak 
doğru olmayacaktır. Çünkü Türkiye 
bugün ekonomide ihracatının yüzde 
58’ini Avrupa ülkelerine yapmaktadır. 
Türkiye aynı zamanda Avrupa hukukuna 
uyan ve onlarca belgeye imza atmış olan 
bir ülkedir. Dolayısıyla tüm bu bağımlı-
lık ve ilişkiler göz önüne alındığında 
Türkiye’nin kısa vadede AB’den vaz-
geçmesi mümkün değildir. Aynı şekilde 
sürekli olarak Avrupa’nın da dile getir-
diği gibi AB de Türkiye’den vazgeçebi-
lecek durumda değildir.

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da yeni tip korona 
virüse (Kovid-19) karşı aşı-
lananların sayısının 1 mil-

yon 18 bin 937 olduğu bildirildi. 
Sırbistan hükümetinin açıkla-
masında, 19 Ocak'ta kitlesel aşı-
lamaya geçen ülkede aşılananla-
rın sayısının 1 milyon 18 bin 
937'ye ulaştığı ifade edilirken, 9 

Şubat'ta ikinci doz aşılamaya 
başlayan Sırbistan'da bu sayının 
da 400 bine yaklaştığı belirtildi. 
Ülke ayrıca, "Our World In 
Data" internet sitesinin verile-
rine göre, Avrupa'da nüfusa 
oranla en çok doz aşı yapan 
ikinci ülke olurken, dünyada al-
tıncı sırada yer aldı. Balkan-
lar'da aşı çalışmalarına ilk başla-
yan ülke olan 7 milyon nüfuslu 
Sırbistan, komşu ülkeler Kuzey 

Makedonya ve Karadağ'a da aşı 
yardımında bulundu. Teknoloji 
Bakanı Nenad Popovic de hafta 
sonu Rusya'nın Sputnik V aşısı-
nın 50 bin dozunun Sırbistan'a 
ulaşacağını söyledi. Bu arada, 
Sırbistan'da vaka sayısı 426 bin 
487, virüse bağlı can kaybı sa-
yısı da 4 bin 277 olarak kayde-
dildi. Ülkede Kovid-19 tespit 
edilen 31 bin 536 kişi 
iyileşti.(AA)

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yeni tip 
korona virüse karşı aşılama çalışmaları başladı

Kuzey Makedonya'da  
aşılamalara başlandı

SIRBİSTAN 1 MİLYON  
VATANDAŞINI AŞILADI

Podgoritsa’da ilk iğne yaşlılara vuruldu…
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NEVŞEHİR Belediyesi Gençlik 
Ve Spor Kulübü Atletizm An-
trenörü Hakan Köstekçi, Bal-
kan Büyükler Salon Atletizm 
Şampiyonası için milli takıma 
davet edildi. Balkan Büyükler 
Salon Atletizm Şampiyonası, 
Türkiye Atletizm Federasyo-
nu'nun ev sahipliğinde İstan-
bul’da gerçekleştirilecek.  

Şampiyona Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Balkan Ül-
kesi Atletizm Milli Takımlarını 
salonda bir araya getirecek. 
www.haberler.com’a göre; 
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
Spor Kursları ve Nevşehir Be-
lediyesi Gençlik Ve Spor Ku-
lübü Atletizm Antrenörü Ha-

kan Köstekçi, Avrupa ve 
Dünya Şampiyonaları öncesin-
deki en önemli organizasyon-
lar biri olan şampiyona için 
Türkiye milli takımına davet 
edildi. Türk Milli Takımı içeri-
sinde antrenör olarak görev 
yapacak Köstekçi, burada Nev-
şehir’i ve Türkiye’yi temsil 
edecek. 

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon 
Atletizm Şampiyonası'nı Türkiye, 
toplam 15 madalyayla ilk sırada ta-

mamladı. Ataköy Atletizm Salonu'nun 
ev sahipliği yaptığı organizasyonda 
milli takım, 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz 
madalya elde etti. 18 ülkenin yer aldığı 
şampiyonada milli sporcular, toplam 6 
Türkiye rekoruna imza attı. Kadınlar üç 
adım atlamada yılın en formda atletleri 
arasında yer alan Tuğba Danışmaz, 

13.97'lik derecesiyle şampiyonluğu 
ulaştı. Tuğba, bu derecesiyle Türkiye 23 
Yaş Altı ve Büyükler rekorunu da kırdı. 
Milli sporcu, 13.83 ile kendisine ait olan 
rekorları 14 santimetre yukarı taşıyarak, 
açık sahada Sevim Sinmez Serbest'e ait 
rekoru da geride bıraktı. Kadınlar sırıkla 
atlamada ise Mesure Tutku Yılmaz, en 
iyi derecesini 2 kez geliştirirken, top-
lamda ise 3 rekora imza attı. Milli atlet, 
ilk olarak 4.35 ile Demet Parlak'ın 
4.33'lük 23 Yaş Altı rekorunu yeniledi. 
Daha sonra 4.40'ta ilk hakkını deneyen 

Mesure Tutku, bu yüksekliği de aştı ve 
Buse Arıkazan'ın 4.36'lık salon büyükler 
rekorunu da kırmayı başardı. Bu derece, 
aynı zamanda 23 Yaş Altı rekoru da ol-
duğu için milli sporcu, organizasyonu 
toplamda 3 rekorla tamamladı. Mesure 
Tutku Yılmaz, müsabakayı iki Ukray-
nalı rakibinin ardından üçüncü tamam-
layarak kürsüye çıktı. Milli sporcu Ersu 
Şaşma, sırıkla atlamada 5.60 ile üst üste 
ikinci kez Balkan Salon şampiyonu 
oldu. Yarışma sonunda 5.80'de olimpi-
yat barajı denemesi de yapan Ersu, çok 

yaklaşmasına rağmen çıtayı düşürdü ve 
amacına ulaşamadı. Gülle atmada Alpe-
ren Karahan, 19.45'lik derecesiyle be-
şinci olmasına karşın, 18.56 ile Murat 
Gündüz'e ait 23 Yaş Altı Türkiye reko-
runu yeniledi. Şampiyonada erkekler sı-
rıkla atlamada Ersu Şaşma, kadınlar üç 
adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkek-
ler 400 metrede İlyas Çanakçı, kadınlar 
gülle atmada Emel Dereli, erkekler 60 
metre engellide Mikdat Sevler ve 60 
metrede Kayhan Özer, Balkan Salon 
şampiyonluklarına imza attı.

Ramazan KURŞUNLU

PROBLEM ÇÖZME 
VE FUTBOL -2-

ramez.kursunlu@hotmail.com

Bir futbolcu harekete geçtiği zaman iki hareket olasılığı 
vardır. Topu ya sürecek ya bir arkadaşına pas olarak 
atacak ya da kaleye gol vuruşu yapacaktır. Bunun 

için ise, önce bir karar vermesi gerekir. Bu kararı verebilmesi 
için de bazı bilgilere gereksinimi vardır. Ayrıca vereceği 
kararı uygulayabilmek için de belli bir teknik düzeye sahip 
olması gerekir. Futbolcunun bir karar verebilmesi için gerek-
li bilgiler şöyle sıralanabilir: 
 
- Kendinin saha içindeki pozisyonu, 
- Takım arkadaşlarının sahadaki yayılışı, 
- Karşı takım oyuncularının sahadaki yayılışı, 
- Saha zemininin durumu (çim, toprak, çamurlu ya da kay-
gan saha), 
- Takımın genel oyun düzeni, 
- Antrenörün o maç için verdiği ve düşündüğü oyun düzeni, 
- Kendi fiziksel durumu ve oyundaki görevi, 
- Kendi kişiliği, duygu ve heyecan durumu, 
- Hava ve iklim koşulları, 
- Seyirci ve taraftarın beklentileri ve coşkusu, 
- Maçın önemi ve o andaki skoru 
 
  Kendi orta sahasında ayağında top olan futbolcu, bütün bu 
bilgileri alıp, gözden geçirip, kendi teknik becerileri ve taktik 
kurnazlığı ile kondisyon düzeyini de göz önünde tutarak 
karar verirken, sahip olduğu zaman ancak saniyelerin onda 
birleri ile ölçülebilir ve üstelik rakibinin baskısı altındadır. 
   Karar verme ile yapılan her bilinçli hareket düşünce ile 
eylem arasında bir köprü rolü oynar. Karar vermek eylem 
için alternatiflerin sayısını düşürür. Futbolda devamlı değişen 
ve hareket içinde bir çevre söz konusudur. Bu yüzden oyun-
da tam anlamıyla ayarlanmış savunma ve hücumdan bahse-
dilemez. Değişen durumlara göre savunma ve hücumun dav-
ranışları da değişiklikler gösterir. Futbolcular değişen durum-
lar karşısında sürekli oyunu şekillendirmeye çalışırlar. Bunu 
yaparken, topun hareketlerini, kendi arkadaşlarının hareketle-
rini ve rakibin hareketlerini dikkate almak zorundadırlar. 
Bütün bunlara bağlı olarak kalelerine göre kendi durumları, 
arkadaşlarının durumu ve topun durumunun ne olduğu, bas-
kıda bulunan oyuncuların nitelikleri gibi durumları da sürekli 
olarak değerlendirmek zorundadırlar. Futbolcu oyun içerisin-
de sürekli olarak bilgileri doğru bir şekilde işlemden geçir-
mek zorundadır. Bu nedenle futbolcu devamlı değişen 
durumlar içerisinde dikkatini vermek, algılamak, özümse-
mek, hafızaya almak ve aldıklarından doğru kararlar çıkarta-
rak karşılaştığı problemli durumları çözmek ve motor üreti-
me geçmek zorundadır. 
   Pek çok karşılaşmada favori takımların bile yenildiklerini 
görmekteyiz. Bu takımlar üstün fiziksel, teknik ve taktik kap-
asitelere sahip olmalarına karşın bunu karşılaşmalarına her 
zaman yansıtamamaktadırlar. Eğer sonuç sadece fiziksel, 
teknik ve taktik kapasitelerle belirlenseydi, bu takımların kar-
şılaştığı, bu kapasiteler yönünden zayıf olan rakiplerine karşı, 
devamlı bir üstünlükleri söz konusu olurdu. Elbette fiziksel, 
teknik ve taktik potansiyeller önemlidir. Fakat psikolojik 
durumla ilişkili olarak problem çözme düzeylerinin de en az 
onlar kadar önemli olabileceğini unutmamak gerekir. 
Futbolcuların problem çözme düzeyleri onların deneyim ve 
yaşlarıyla da ilişkili olabilir. Deneyimi ve yaşı daha yüksek 
olan futbolcuların problem çözme ve karar verme yönetimini 
daha iyi gerçekleştirebileceklerine yönelik değişik futbol tek-
nik direktörlerinin görüşlerine baktığımızda; yaşlı ve dene-
yimli futbolcular, dış koşullar ile genç futbolculara oranla 
daha rahat başa çıkmaktadırlar. Ayrıca maç deneyimlerinin 
çok yüksek olması nedeni ile kendilerine daha çok güvenir-
ler. Kişilikleri olgunlaşmıştır. Ruhsal açıdan genç futbolcula-
ra göre daha stabildirler. Bu nedenle futbol performansında 
önemli olan yaş değil, performansın kendisidir. Yaşlı futbol-
cular uzun yıllar süren yarışma etkinlikleri nedeni ile geniş 
deneyimlere sahiptirler. Ayrıca bunlar profesyonel futbolcu 
oldukları için gerekli bedensel koşullara da sahiptirler. 
 
DEVAM EDECEK...

BALKAN SALON 
ATLETİZM 
ŞAMPİYONASI’NA 
TÜRKİYE DAMGASI
Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 
15 madalya ile şampiyonayı ilk sırada tamamladı

GENÇ ANTRENÖRE MİLLİ DAVET 


