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Sofya’da sönük  
‘BABA MARTA’

¥  BULGARİSTAN'DA ilkba-
harın gelişini simgeleyen 
"Baba Marta" (Marta Nine) 
geleneği dolayısıyla ülke ge-
nelinde kutlamalar yapılı-
yor. Pagan kökenli olduğu 
tahmin edilen ve geçmişinin 

7. yüzyıla dayandığına ina-
nılan geleneğe göre, Bul-
garlar, Mart'ın ilk hafta-
sında birbirlerine kırmızı ve 
beyaz iplerle hazırlanan takı 
ve süslemeler armağan edi-
yor.  n 3’te

¥  TÜRKİYE'DE geliştirilen ve 
üretilen yüksek teknolojiye 
dayalı Atomik Kuvvet Mik-
roskobu, TİKA tarafından Sa-
raybosna Üniversitesine ba-
ğışlandı. TİKA'dan yapılan 

açıklamaya göre, yüksek çö-
zünürlüklü ve kaliteli gö-
rüntü alma imkanı sağlayan 
cihaz sayesinde incelenen 
ürünler atomlarına kadar gö-
rüntülenebilecek. n 5’te

¥ ÜLKEDEKİ en önemli iki 
milli bayramdan biri kabul 
edilen Bağımsızlık Günü do-
layısıyla ilk olarak başkent 
Saraybosna'daki Kovaçi Şe-
hitliği'nde tören düzen-
lendi. Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyinin Boş-
nak üyesi Sefik Dzaferovic 
ile Hırvat üyesi Zeljko Kom-

sic'in de katıldığı törende 
şehitlik anıtına ve bağımsız 
Bosna Hersek'in ilk cumhur-
başkanı Aliya İzetbegovic'in 
kabrine çiçek bırakılıp dua 
edildi. Tarihi Mostar Köprü-
sü'nden bağımsızlık ilanının 
29. yıl dönümü vesilesiyle 
atlayış gerçekleştirildi.  
n 3’te

ÖÖ Eski Yugoslavya'nın dağılmaya baş-
lamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992'de ya-
pılan referandumun ardından bağım-
sızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, 
Bağımsızlık Günü törenlerle kutlandı

BOSNA BALKANLAR’IN 
ÜVEY EVLADI MI?...

¥  VAKALARIN en yoğun 
olduğu Saraybosna Kan-
tonu'nda denetimler sıkı-
laştırılırken, tedbirlere 
uyulmaması halinde ka-
rantina da ilan edilebile-

ceği bildirildi. Yaklaşık 
3,5 milyon nüfusa sahip 
Bosna Hersek'te ilk Ko-
vid-19 vakasının tespit 
edilmesinin üzerinden 1 
yıl geçerken, bu süreçte 

135 binden fazla insan 
Kovid-19'a yakalandı, 5 
bin 228 kişi hayatını kay-
betti. Ülkede hala 12 
binden fazla aktif vaka 
bulunuyor. n 10’da

TİKA'dan yerli  
ve milli destek

Bosna’dan "Love Erdoğan" mesajı
¥  BOSNA Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'daki 
reklam panolarına, 
ABD'nin  New York eyale-
tinde reklam panosunda 
yer alan "Stop Erdoğan" 
ifadesine cevaben "Love 
Erdoğan" ilanı yansıtıldı. 
Başkentin farklı noktala-

rında bulunan Dom Mla-
dih ve Sara alışveriş mer-
kezinin reklam panola-
rında, FETÖ mensubu bir 
grup tarafından Türki-
ye'yi karalamaya yönelik 
verilen reklama tepki ola-
rak "Love Erdoğan" ila-
nına yer verildi. n 3’te

Bosna Hersek  
29 yıldır bağımsız

Balkanlar’a  
AB yolunda 
Slovenya  

desteği geldi

¥  SLOVENYA Cumhurbaşkanı 
Borut Pahor, Avrupa Birliği’nin 
(AB) Batı Balkanlar'da genişle-
mesini desteklemeye devam 
edeceklerini ifade etti. Bosna 
Hersek'in başkenti Saraybosna'yı 
ziyaret eden Pahor, Devlet Baş-
kanlığı Konseyi üyeleri Milorad 
Dodik, Sefik Dzaferovic ve 
Zeljko Komsic ile görüştü. n 5’te
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Bulgaristan'da ilkbaharın gelişini 
simgeleyen "Baba Marta" (Marta 
Nine) geleneği dolayısıyla ülke ge-

nelinde kutlamalar yapılıyor. Pagan kö-
kenli olduğu tahmin edilen ve 
geçmişinin 7. yüzyıla dayandığına inanı-
lan geleneğe göre, Bulgarlar, 1 Mart'ta 
birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazır-
lanan takı ve süslemeler armağan ediyor. 
Gelenek dolayısıyla bu yıl da başkent 
Sofya ve ülkenin tüm yerleşim yerlerinde 
sokak satıcılarından "martenitza"  takıları 

alanlar, martın ilk günlerinde bunları, ya-
kınlarının ve arkadaşlarının yakasına, 
boynuna veya bileğine bağlayarak sağ-
lıklı ve mutlu bir ilkbahar için iyi dilek-
lerde bulunuyor. Halk arasında yaygın 
bir inanca göre, kırmızı renkli ipler güne-
şin gücünü, sağlığı ve yaşama isteğini, 
beyaz renkli ipler ise temizlik, saflık, ma-
sumiyet ve mutluluğu temsil ediyor. Ge-
leneğe göre martenitza, kuzey yarım 
kürede ilkbaharın başlangıç günü olan 21 
Mart'a veya ilk leylek görülene kadar ta-

kılıyor. Mart ayının sonuna doğru insan-
lar, takılarını bahar çiçekleri açan meyve 
ağaçlarına asıyor. Dolayısıyla ülkedeki 
park ve bahçelerde birçok ağaç martın 
sonlarına doğru kırmızı beyaz takılarla 
bezenmiş şekilde görülebiliyor. Geçmişte 
Balkanlar, Anadolu, Orta Asya ve 
Mısır’da yaygın olduğu tahmin edilen 
gelenek günümüzde ise Bulgaristan’ın 
yanı sıra Moldova, Kuzey Makedonya, 
Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk’un 
bazı bölgelerinde sürdürülüyor. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eski Yugoslavya'nın da-
ğılmaya başlamasıyla 
29 Şubat-1 Mart 

1992'de yapılan referandu-
mun ardından bağımsızlığını 
ilan eden Bosna Hersek'te, 
1 Mart Bağımsızlık 
Günü törenlerle 
kutlandı. Ül-
kedeki en 
önemli iki 
milli bay-
ramdan 
biri kabul 
edilen Ba-
ğımsızlık 
Günü dolayı-
sıyla ilk olarak 
başkent Saraybos-
na'daki Kovaçi Şehit-
liği'nde tören düzenlendi. 
Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyinin Boşnak 
üyesi Sefik Dzaferovic ile 

Hırvat 
üyesi 

Zeljko 
Komsic'in de 

katıldığı törende şe-
hitlik anıtına ve bağımsız 
Bosna Hersek'in ilk cumhur-
başkanı Aliya İzetbegovic'in 

kabrine çiçek bırakılıp dua 
edildi.Dzaferovic, burada 
yaptığı açıklamada, Bosna 
Hersek'in 1992 yılında ba-
ğımsızlık yolunu seçip köle-
liği reddettiğini 
vurgulayarak, o dönem 
Bosna Hersek'i yönetenlerin 

parlak bir nesil olduğunu 
ifade etti.Bağımsızlık ilanı-
nın ardından Bosna Her-
sek'te kanlı bir savaş 
yaşandığını anımsatan Dza-
ferovic, Bosna Hersek'in her 
zaman bağımsız bir ülke ola-
rak kalacağını vurguladı. 

Heyetler daha sonra İkinci 
Dünya Savaşı'nda Saraybos-
na'nın savunulması sırasında 
hayatlarını kaybedenler için 
yaptırılan Sönmeyen Ateş 
Anıtı'ndaki törene katılıp, 
anıta çiçek bıraktı. Komsic, 
burada yaptığı açıklamada, 1 
Mart 1992 tarihinin önemine 
işaret ederek, bir ülkenin ba-
ğımsızlığını kazanmasının 
tarihte bir kez yaşanan bir 
olay olduğunu söyledi.Ba-
ğımsızlık yoluna çıkmanın 
cesaret ve aynı zamanda bil-
gelik gerektirdiğini kayde-
den Komsic, bağımsızlığın 
bedelini hep birlikte ağır bir 
biçimde ödediklerinin altını 
çizdi. Öte yandan, ülkenin 
güneyindeki turistik Mostar 
şehrinde Bağımsızlık Günü 
dolayısıyla caddeler bayrak-
larla donatılırken, tarihi 
Mostar Köprüsü'nden de 
sembolik olarak atlayış ger-
çekleştirildi. (AA)

Eski Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumun ar-
dından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, 1 Mart Bağımsızlık Günü törenlerle kutlandı

Bosna’da Bağımsızlık  
Günü kutlamaları vardı

Bosna Hersek’te 
‘Love Erdoğan’
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'daki reklam panolarına, 
ABD'nin  New York eyaletinde 

reklam panosunda yer alan "Stop Er-
doğan" ifadesine cevaben "Love Er-
doğan" ilanı yansıtıldı. Başkentin 
farklı noktalarında bulunan Dom 
Mladih ve Sara alışveriş merkezinin 
reklam panolarında, FETÖ mensubu 
bir grup tarafından Türkiye'yi karala-
maya yönelik verilen reklama tepki 
olarak "Love Erdoğan" ilanına yer ve-
rildi. FETÖ mensubu derneğin Man-
hattan'daki Times Meydanı'na yakın 
bir köşedeki dijital ekrana verdiği 
ilan, Türk Amerikan Yönlendirme 
Komitesi (TASC) ve Türk toplumun-
dan vatandaşların protestosuna 
neden olmuş, gelen tepkiler üzerine 
kaldırılmıştı. (AA)

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır

Bulgaristan’da 
ilkbahar 

"Baba Marta" 
ile kutlanır
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Kosova Güvenlik Gücü 
(FSK) bünyesindeki 
birliklerin geçit töreni 

yaptığı programda, vekale-
ten cumhurbaşkanlığı gör-
evini yürüten Vyosa Os-
mani de asker ve halka 
hitap etti. Katliamda öldü-
rülen Jashari ailesinin Pre-
kaz'da 23 yıl önce verdiği üç 
günlük mücadelenin Koso-
va'nın özgürlük temellerini 
attığını kaydeden Osmani, 
mevcut ve gelecek nesillerin 
kendi kaderlerini milletin 
kaderinin önüne koyarak 
herkesin özgürlüğü için 
feda eden efsane komutan 
Adem Jashari ve ailesinin 
örneğiyle yaşayacağını ifade 
etti.NATO üyeliğinin Koso-

va'nın hedefi olduğunu söy-
leyen Osmani, FSK'nin 
NATO güçleriyle profesyo-
nel ve etkileşimli bir askeri 
güç olarak gelişmeye devam 
ettiğini kaydetti.Başbakan 
Avdullah Hoti de Jashari ai-
lesinin 5 Mart 1998 sabahı 
kahramanca yaptığı hareke-
tin, rejime direnmek için bü-
yük bir ilham verdiğini vur-
guladı.FSK bünyesindeki 
askerlerden Kosova'yı koru-
maları için sorumlulukları 
yerine getirmelerini isteyen 
Hoti, bu şekilde binlerce şe-
hidin emanetini de yerine 
getireceklerini ifade etti.Pre-
kaz Katliamı'nda şehit edi-
lenlerden Hamza Jashari'nin 
oğlu Bekim Jashari de FSK 
mensuplarının devlet ve 
topluma hizmet etmek için 
Kosova Kurtuluş Ordusu-

nun (UÇK) ve komutan 
Adem Jashari'nin yolunu ta-
kip etmelerine şahitlik etme-
nin gurur verici olduğunu 
söyledi.Prekaz KatliamıSırp 
asker, polis ve paramiliter 
birlikler bağımsızlık isteyen 
Kosovalılara karşı 1998'de 
harekat başlattı. Bin-
lerce kişinin ölümü, 
yüz binlercesinin 
de evlerini terk 
etmesiyle so-
nuçlanan 1998-
1999 Kosova 
Savaşı'nda bir-
çok savaş suçu 
da işlendi.Sava-
şın gidişatını de-
ğiştirecek olay ise 
aralarında UÇK'nin 
kurucu ve komutan-
larından olan Adem Jas-
hari'nin de bulunduğu 

50'den fazla kişinin öldürül-
mesi oldu.Sırp güçlerin Jas-
hari'nin evine 22 Ocak 
1998'de düzenlediği saldı-
rıda aileden 2 kişi yaralan-
mıştı. 

Sırplar 28 Şubat 1998'de Jas-
hari ailesiyle bağı olduğunu 
düşündüğü diğer bazı aile-
lerin evlerine de saldırdı. Bu 
saldırılarda ise 17 kişi yaşa-
mını yitirdi.Tank ve ağır si-
lahlarla 5 Mart 1998'de Jas-

hari'nin bulunduğu evi 
kuşatan Sırp güçleri, 

7 Mart'a kadar sü-
ren çatışmaların 

ardından ara-
larında kadın 
ve çocukla-
rın da bu-
lunduğu 
50'nin üze-
rinde Jashari 

ailesi mensu-
bunu ve evde 

bulunan misafir-
leri öldürdü. Bu 

olay, Prekaz Katliamı 
olarak tarihe geçti. (AA)
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Avrupa Birliği'nin (AB) Sır-
bistan-Kosova Diyaloğu 
Özel Temsilcisi Miroslav 

Lajcak, AB ülkelerinin, iki ülke 
arasındaki diyaloğun yapıcı bir 
şekilde sürmesinden yana oldu-
ğunu söyledi.Lajcak, Sırbistan'ın 
başkenti Belgrad'daki temasları 
kapsamında Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile bir araya 
geldi. 
Görüşmenin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısında 
açıklamada bulunan Lajcak, Sır-
bistan'dan önce Kosova'nın baş-
kenti Priştine'yi ziyaret ettiğini 
anımsattı.Lajcak, Kosova'da 14 
Şubat 2021'de yapılan erken ge-
nel seçimin ardından muhatapla-
rını, diyaloğun başlangıcından 
bu yana kaydedilen ilerleme ko-
nusunda bilgilendirdiğini aktara-
rak, "Diyaloğun kilit role sahip 
olduğunu yeterince vurgulaya-
madığımı düşünüyorum." 
dedi.Sırbistan'ın Avrupa enteg-
rasyon sürecinde büyük ilerleme 
kaydettiğinin altını çizen Lajcak, 
diyaloğun, sürecin devamında 
da kilit öneme sahip olduğunu 

belirtti.AB ülkelerinin, hem Sır-
bistan hem Kosova'nın üzerine 
düşen görevleri yerine getirme-
sini beklediğini söyleyen Lajcak, 
"Priştine'de de Belgrad'da da 
aynı mesajı verdim. AB ülkeleri 
diyaloğun yapıcı bir şekilde sür-
mesini istiyor. Tarafların da hazır 
oldukları ölçüde bu süreci başa-
rılı bir şekilde sonlandırmaya ha-
zırız." diye konuştu. Kosova tara-
fının diyaloğun öneminin farkına 
varmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Lajcak, ABD ile 

yakın bir iş birliği kuracaklarını 
anımsatarak, "AB ve ABD'nin 
Batı Balkan ülkeleri konusunda 
ortak bir gayesi var, o da bu ül-
kelerin AB'ye dahil olması." ifa-
desini kullandı.Sırp lider Vucic 
de Lajcak ile zengin içerikli bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini ak-
tararak, "Sırbistan, Kosova ile di-
yaloğun sürdürülmesinden yana. 
Brüksel'e davet edildiğimiz an 
diyaloğu devam ettirmeye hazı-
rız." değerlendirmesinde bu-
lundu.  (AA)

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Jashari ve ailesinin Sırp asker, 
polis ve paramiliter birlikle-
rince öldürülmesinin üzerin-

den 23 yıl geçti.  Kosova'daki sa-
vaşın sürdüğü 5-7 Mart 1998'de, 
evi Sırp güçlerince kuşatıldıktan 
sonra ailesi ve misafirleriyle bir-
likte öldürülen Jashari, şehadetin-
den 10 yıl sonra bağımsızlığına 
kavuşacak olan Kosova'nın unu-
tulmaz kahramanları arasında yer 
alıyor. Adem ve kardeşi Hamza 

Jashari ile bölgedeki birkaç arka-
daşı Sırp güçlerinin saldırılarına 
dirense de 5 binin üzerinde Sırp, 
Jashari kardeşleri öldürür-
ken daha sonra Prekaz 
Katliamı olarak adlandı-
rılacak olayda kadın, 
çocuk ve yaşlı 56 kişiyi 
katletti. Katliamdan 
yalnızca Hamza Jasha-
ri'nin 10 yaşındaki kızı 
Besarta kurtulabildi. Sırp-
lar, daha önce UÇK'nın ken-
dilerine yönelik saldırı gerçek-

leştirdiğini öne sürerek "terörist" 
olarak nitelendirdikleri UÇK men-
suplarını cezalandırmak için ope-

rasyon düzenlediklerini sa-
vunsa da Jashari ailesine 

karşı yapılan bu saldı-
rıya ilişkin Uluslararası 
Af Örgütü raporunda 
"tüm kanıtların saldırı-
nın UÇK askerlerini ya-

kalamak için değil, şüp-
helileri ve ailelerini 

öldürmek için yapıldığını 
gösterdiği" ifade edildi. 

AB ülkeleri diyaloğun 
SÜRMESİNİ İSTİYOR

Kosova Kahramanı Yashari 23 yıl önce şehit düşürüldü

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken 
genel seçimin nihai sonuçları açık-
landı. Kosova Merkez Seçim Ko-

misyonu (KQZ) Başkanı Valdete Daka, 
düzenlediği basın toplantısında, seçimde 
en fazla oyu Kendin Karar Al Hareke-
ti’nin (VV) aldığını belirterek, Kosova De-
mokratik Partisi’nin (PDK) ikinci, Kosova 
Demokratik Birliği’nin (LDK) üçüncü ve 
Kosova'nın Geleceği için İttifakın (AAK) 
da dördüncü olduğunu ifade etti. 
Açıklanan sonuçlara göre, VV oyların 
yüzde 49,95'ini, PDK yüzde 16,9'unu, 
LDK yüzde 12,64'ünü, AAK ise yüzde 
7,07'sini aldı. Sırp Listesi’nin yüzde 5,06 
oy aldığı seçimde, ülkedeki Türk partile-
rinden Kosova Demokratik Türk Partisi 
(KDTP) yüzde 0,74, Yenilikçi Türk Hare-
ket Partisi (YTHP) de yüzde 0,14 oy aldı. 
20'si azınlık gruplarının temsilcileri olmak 
üzere 120 milletvekilinin bulunduğu Ko-
sova Meclisindeki dağılım da şöyle oldu: 
"VV 58, PDK 19, LDK 15, Sırp Listesi 10, 
AAK 8, KDTP 2, Roman İnisiyatifi 2, Bir-
leşik Toplum 1, Vakat Koalisyonu 1, Ko-
sova'nın Yeni Demokratik Girişimi 1, 
Yeni Demokratik Parti 1, Birleşik Goran 
Partisi 1 ve Aşkali Entegrasyon Partisi 1"  
Bu arada, halen vekaleten cumhurbaş-
kanlığı görevini yürüten ve VV listesinde 
aday olan Vyosa Osmani, 300 binden 
fazla oy alarak seçimde en çok oyu alan 
siyasetçi oldu. KQZ tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 1 milyon 851 bin 927 ka-
yıtlı seçmenin 814 bin 122'si oy kullandı, 
seçime katılım oranı yüzde 48,78 oldu. 
Nihai sonuçların açıklanmasının ardın-
dan siyasi parti ve adayların 24 saat içeri-
sinde Kosova Şikayet ve İtiraz Seçim Pa-
neline (PZAP) ve daha sonra Kosova 
Yüksek Mahkemesi’ne itiraz hakkı bulu-
nuyor. (AA)

ERKEN GENEL 
SEÇİMİN NİHAİ 

SONUÇLARI 
AÇIKLANDI

Kosova'daki savaşta Sırp güçlerinin gerçekleştirdiği Prekaz Katliamı'nın 23. yılı 
dolayısıyla başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda tören düzenlendi

Prekaz Katliamı'nın 23.  
yılında tören düzenlendi



SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle 
Türkiye'de geliştirilen ve üre-
tilen yüksek teknolojiye da-

yalı Atomik Kuvvet Mikroskobu, 
Bosna Hersek'teki bilimsel araştır-
malarda kullanılmak üzere Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından Sa-
raybosna Üniversitesine hibe 
edildi. Bosna Hersek'te eğitim sek-

töründe bugüne kadar çok sayıda 
proje ve faaliyet hayata geçiren 
TİKA, ülkenin en köklü yüksek öğ-
retim kurumu  Saraybosna Üniver-
sitesinin Makine Mühendisliği 
Fakültesine Atomik Kuvvet Mik-
roskobu bağışladı. TİKA'dan yapı-
lan açıklamaya göre, yüksek 
çözünürlüklü ve kaliteli görüntü 
alma imkanı sağlayan cihaz saye-
sinde incelenen ürünler atomlarına 
kadar görüntülenebilecek. Ülke-
deki ilk yüksek teknolojiye dayalı 

Atomik Kuvvet Mikroskobu olma 
özelliğini taşıyan cihaz, fizik, 
kimya, malzeme bilimi, makine ve 
endüstri mühendisliği başta olmak 
üzere ülkede bilimsel araştırma 
yapan tüm kurumların istifadesine 
açık olacak. Atomik Kuvvet Mik-
roskobunun kullanımına yönelik 
teknik eğitimler, Türkiye'den gelen 
uzman eşliğinde 25-26 Şubat'ta ülke 
genelinde eğitim sunan üniversite-
lerin ilgili alanda çalışan akademik 
kadrolarının katılımıyla Saraybosna 

Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Fakültesinde gerçekleştirildi. Ciha-
zın kullanımına yönelik verilen eği-
tim ve teslimi dolayısıyla yapılan 
törene Makine Mühendisliği Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Muris Torlak, TİKA Saraybosna 
Program Koordinatörü Muham-
med Ünal, Saraybosna Üniversitesi, 
Uluslararası Saraybosna Üniversi-
tesi, Tuzla Üniversitesi ve Travnik 
Üniversitesinden akademisyenler 
ile araştırmacılar katıldı. (AA)
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Slovenya Cumhurbaşkanı 
Borut Pahor, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) Batı Balkanlar'da 

genişlemesini desteklemeye devam 
edeceklerini ifade etti. Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'yı ziya-
ret eden Pahor, Devlet Başkanlığı 
Konseyi üyeleri Milorad Dodik, 
Sefik Dzaferovic ve Zeljko Komsic 
ile görüştü. Konsey Başkanı Dodik 

ile ortak basın toplantısı düzenle-
yen Pahor, görüşmede salgınla mü-
cadelenin yanı sıra göç meselesi ve 
bölgesel Brdo-Brijuni Süreci'ni de 
ela aldıklarını aktararak, bölgesel 
zirvenin bu yıl mart sonu ya da 
nisan başında Slovenya ev sahipli-
ğinde yapılacağını dile getirdi. Batı 
Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin, 
bu ülkelerde ve AB'de yaşayan 
halkların huzuru ve güvenliği açı-
sından büyük önem taşıyan jeopo-
litik bir konu olduğunun altını 

çizen Pahor, "Slovenya, geleneksel 
olarak AB'nin Batı Balkanlar'da ge-
nişleme sürecinin bir müttefiki ol-
muştur ve gelecekte de olmaya 
devam edecektir." dedi. Pahor, baş-
kent Ljubljana'da düzenlenecek zir-
veye katılacak liderlerin, Batı 
Balkanlar'ın tümünün AB'ye dahil 
edilmesine yönelik stratejik bir ka-
rarın, hem AB hem bölge ülkeleri 
için büyük önem taşıdığını anla-
ması temennisinde bulundu. Ülke-
sinin yakın zamanda AB dönem 

başkanlığını devralacağını anımsa-
tan Pahor, Slovenya'nın dönem 
başkanlığında en önemli gündem 
maddelerinden birinin Batı Balkan 
ülkeleri olacağını vurguladı AB'nin 
genişleme politikası, Brexit, Rusya 
ve Türkiye ile ilişkilerden yoruldu-
ğunu ifade eden Pahor, Bosna Her-
sek'in de en büyük sorunlarından 
biri olan göçmen krizinin yönetimi 
noktasında ortak bir tutum belir-
lenmesi gerektiğini ifade kaydetti. 
(AA)

SAKARYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan Rumeli Türkleri Konfederas-
yonu (BRTK) Genel Başkan Yar-
dımcısı Erol Ulu, Bulgaristan'da 

yapılacak parlamento seçimleri için Tür-
kiye'de oy kullanacakların 9 Mart'a 
kadar beyanname işlemlerini tamamla-
maları gerektiği uyarısında bulundu. 
Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Ni-
san'da yapılacak parlamento seçimle-
rinde Türkiye'de açılacak sandıklarda oy 
kullanacak çifte vatandaşların, Bulgaris-
tan Yüksek Seçim Kurulunun internet 
sayfasında yurt dışı oy kullanma bölü-
müne girerek beyanname doldurmaları 
gerektiğini belirtti. Bunun için kimlik 
kartı veya pasaportun yeterli olduğunu 
aktaran Ulu, "Ayrıca beyanname Kiril al-
fabesiyle doldurulacaktır. Sıkıntı çeken 
vatandaşlarımız BRTK, federasyonları-
mız ve tüm derneklere başvurup yardım 
alabilir. Unutmayın, beyanname doldur-
mak için son 5 gün. En temel anayasal 
hakkınız olan seçme hakkınızı kullana-
rak Bulgaristan'daki kardeşlerinize eli-
nizi uzatın." ifadelerini kullandı. (AA)

ÇORUM - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bir dizi ziyaretlerde bulun-
mak üzere Türkiye’de bulu-
nan Karadağ Diyanet İşleri 

Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberin-
deki heyet, Türkiye Karadağ Dost-
luk Grubu Başkanı AK Parti 
Çorum Milletvekili Erol Ka-
vuncu’yu ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Türkiye Kara-
dağ Dostluk Grubu Başkanı Erol 
Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 
başta gönül coğrafyaları olmak 
üzere 5 kıtada milyonlarca insanın 
derdine derman olan Türkiye’nin, 

dünyada barış ve istikrarın tesis 
edilmesi ve dolayısıyla Balkanla-
rın da barış ve huzur içerisinde ol-
ması amacıyla dost ve kardeş 
Karadağ Cumhuriyeti’nin her 
zaman yanında yer aldığını ve 
bundan sonra da yanında olmaya 
devam edeceğini söyledi. www.ti-
mebalkan.com sitesinin haberine 
göre; Karadağ halkının Türkiye’ye 
büyük bir sevgi beslediğini dile 
getiren Kavuncu, bu sevginin te-
melinde köklü tarihsel ve kültürel 
birikimlerin yanında insani temas-
ların yoğunluğu, siyasi, ekono-
mik, kültürel etkinliklerle 
ilişkilerin hızla gelişerek güven 

esasına dayalı kalıcı bir dostluğa 
dönüşmüş olmasının yattığını be-
lirtti. Balkanlar’da kültürel kodla-
rına ve benliklerine sahip çıkarak 
yaşayanların gönül köprüleri ku-
rarak iki ülke arasındaki ilişkileri 
taçlandırdığını ifade eden Ka-
vuncu, Karadağ Diyanet İşleri 
Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberin-
deki heyete ziyaretleri için teşek-
kür edip görevlerinde başarılar 
diledi. 
Feyziç, ziyarette gösterdiği yakın 
ilgi ve alakadan dolayı Türkiye 
Karadağ Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Erol Ka-
vuncu’ya teşekkür etti.

Ramazan KURŞUNLU

PROBLEM  
ÇÖZME  

VE FUTBOL -3-

Yarışma stabilitesi zayıf ama 
futbol kapasitesi iyi olan 
futbolcular için sabırlı olun-

masını önemlidir. Bu futbolcular, 
sıklıkla yüksek sorumluluk duygu-
suna sahip, çok öz eleştiri yapan in-
sanlardır. Bu tip insanlar, 
başarısızlıklarından daha çok etkile-
nirler. Bu futbolcuların aşırı stres 
durumları, ancak maç deneyimleri 
ve psikolojik alışkanlıklar kazanıla-
rak yenilebilir ve futbolda yüksel-
meleri ancak bundan sonra 
gerçekleşir. 
  Amatör kümelerden gelen futbol-
cuların, kalıcı bir yüksek perfor-
mans göstermeleri için 2–3 yıl 
geçmesi gerektiğini düşünülmekte-
dir. Bu futbolcular, başlangıçta bir 
yüksek performans gösterdikten 
sonra, birden ani bir performans 
düşmesi ile karşı karşıya kalmakta-
dırlar. Ancak iki, üç yıl profesyonel 
ligde oynadıktan sonra performans-
ları istikrar kazanmaktadır. Dene-
yim ve yaş faktörünün futbolcunun 
performansı üzerinde ne gibi etki-
leri olacağına bir başka örnek ise, 
genç futbolcuların takımda oturmuş 
daha yaşlı ve deneyimli olanlara 
oranla kendini kanıtlamak için faz-
ladan baskılarla karşılaşacağıdır. 
Bazen genç futbolculara toy, küçük 
çocuk gibi sözlerle hitap edilerek 
onların duygusal olarak olumsuz et-
kilenmelerine neden olunmaktadır. 
  Maç sırasında fiziksel özellik ba-
kımından hiçbir sorunu olmayan 
sporcular değişen koşullar karşı-
sında, değişikliğe uyumu sağlaya-
cak yeni çözümler yaratmada 
zorlanmaktadırlar. Üst üste birkaç 
hata yapan sporcu karar vermekte 
çatışmalar yaşamaya başlar. Bu gibi 
durumlarda çok uygun bir pozis-
yonda olmasına rağmen kendisi şut 
atmak yerine daha zor bir pozisyon-
daki arkadaşına pas verebilir. Bu ise 
karşımıza problem olarak çıkmakta-
dır. Bu problem ise hem oyuncu 
performansını hem de takımın per-
formans düzeyini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Buradan da anlaşıla-
cağı gibi maçta karşılaşılacak prob-
lemlerin doğru ve etkili bir şekilde 
çözümlenmesi performans üzerinde 
büyük etkiye sahiptir. Problemi 
görme, tanımlama ve çözme olarak 
nitelenen bu durum, hedefe ulaşma 
aşamasında karşılaşılan zorlukların 
çözümünü bulma sürecidir. Problem 
çözme becerisi yüksek olan sporcu-
lar bu süreçte, karşılaştıkları prob-
lemleri duruma uygun bir şekilde 
çözebilmektedir. 
  Özellikle sporcuların fiziksel kap-
asiteleri, teknik ve taktik düzeyle-
rini oldukça yakın olduğu önemli 
müsabakalarda başarı stresle başa 
çıkabilmeyi başaran ve karşı karşıya 
kalınan problemi doğru kararlarla 
takımın yararına çözebilen tarafın 
olmaktadır. Ancak futbol alanında 
yapılan çalışmalar incelendiğinde 
bu konunun sınırlı sayıda ele alın-
dığı ve psikolojik hazırlığın nasıl 
olması ile ilgili araştırmalara hemen 
hemen rastlanılmadığı görülmekte-
dir. 
  Kısacası futbol, oyuncusu çok 
fazla, alanı oldukça geniş yani de-
ğişkeni çok bir spor olduğu için 
sporcunun hangi pozisyonda hangi 
arkadaşına pas vereceği bile bir 
problem olabilmektedir. Sporcu 
kendisine gelen pası hangi arkada-
şına vereceği, ne şiddette vereceği, 
hangi pasla vereceğinin kararını ve-
rebilmeli; rakip sporculara rağmen 
nasıl en başarılı konuma geleceğini 
düşünebilmelidir. Bu problemin en 
sağlıklı ve en kısa çözümü, spor-
cuyu, dolayısıyla da takımını başa-
rıya ulaştıracaktır. 
 
BİTTİ...

ramez.kursunlu@hotmail.com
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TİKA’DAN 
BOSNA’YA 

ATOMİK 
MİKROSKOP 

Türkiye'de geliştirilen ve üretilen 
yüksek teknolojiye dayalı Atomik 

Kuvvet Mikroskobu, TİKA tarafından 
Saraybosna Üniversitesine bağışlandı

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı  
Feyziç’ten Kavuncu’ya ziyaret

Soydaşlara 
seçim için  

9 Mart uyarısı



6 8 Mart 2021 
PazartesiAraştırma

ÖÖ“Merhum Turgut Özal, bilgili, ihlaslı ve istismardan uzak tarihini iyi 
bilen, dünyayı iyi tanıyan, ecdadının yolunda, ülkesine çağ atlatan 

büyük bir devlet ve gerçek bir millet adamıydı.”  Böyle tanımlıyor O’nu Siya-
setçi ve Gazeteci büyüğümüz Sayın Fevzi Kahraman. Bir dönem Özal’ın 
partisi Anavatan’ın İzmir’de Konak İlçe ve İzmir İl başkanlıklarını da 
yapan Kahraman, 28 yıl önce Özal’la yaşadığı önemli bir anısını ka-
leme almış. Biz de tarihe bir not düşen bu dizeleri yayınlıyoruz…

8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut 
Özal,1993 yılı 15-22 Şubat tarihleri 
arasında Balkan ülkelerine geziye 

çıktılar. 
O tarihte Sırp kasabı katiller Boşnaklar’a 
soykırım uyguluyorlardı. 
Hem gazeteci, hem de Çankaya’dan 
inip kuracağı partinin Ege Bölgesi teşki-
latlanmadan sorumlu olarak çalışmalar 
hakkında bilgi arz etmek üzere geziye 
ben de katıldım. 
Bu iki nedenle hem Balkan hem de aynı 
yıl nisan ayında yapılan Orta Asya gezi-
lerinde bulundum. 
O tarihte 20 Ekim 1991 Seçimleri’nin ga-
libi Başbakan Süleyman Demirel, Başba-
kan Yardımsı Erdal İnönü idi. 
Balkanlar’da oluk gibi kan akarken, 
onlar da Özal’ı Çankaya’ya gömme laf-
ları ediyorlardı. Yani, (yalnızlaştırmak) 
için politik baskı uyguluyorlardı. 
İcraat ve çözüm üreten değişimci Özal, 
Çankaya’da oldukça sıkılmıştı. 
Aynı tarihlerde Bosna'da Miloseviç çete-
leri, Sırp katilleri, sözüm ona uygar batı-
nın gözleri önünde biraz da 
müsamahası ile insan aklının alamaya-
cağı hiç bir vicdanın taşıyamayacağı 
akılları durduran vahşet kelimesinin 
bile anlatmaya yetmediği soykırım ya-
pılıyor ve yaşanıyordu. 
Türkiye’den ve dünya ülkelerinden et-
kisiz diplomatik kınamalar yapılıyordu. 
Özal, Çankaya’da ızdırap içerisinde bir-
çok dünya liderleriyle ve bölge kanaat 
önderleriyle temaslar sürdürüyordu. 
Bosna’dan her kesimden bilgi almaya 
çalışıyordu. 
Bunların arasında Özal'ın isimsiz danış-
manlarından dostum, Süleyman Gün-
düz bölgeden sağlam ve doğru bilgilerle 
Özal'ın çözüm üretmesine katkılar sağ-
ladı. Özal, o günkü sisteme göre hükü-
mete tavsiyeden ileri icraat olarak 
yapabileceği pek fazla bir şeyi yoktu. 

Özal bu. Boş duramaz, içi 
boş hamasi nutuklar ata-
mazdı. Bir şeyler yapılma-

lıydı. 

İşte Balkan ülkeleri ziyaretini tam bu an-
layışla planlamıştı. 
Mesajı oldukça yüksek, dünya liderle-
rini, ABD, BM ve NATO’yu karar al-
mağa zorlayacak önemli bir gezidir bu. 
Gezi; Bulgaristan, Makedonya, Arna-
vutluk ve Hırvatistan'ı kapsıyordu. Sof-
ya’ya akşama yıkın bir saatte indik. 
Meçhul asker anıtına çelenk koyma me-
rasiminden sonra ilginç haberler yayıl-
mağa başlamıştı. Bulgar gazetelerinin 
haber mutfakları ve dünya haber ajans-
ları “Türkiye, Bulgaristan 
üzerinden Bosna’ya 
asker gönderecek-
miş” haberle-
riyle 
çalkalan-
maya baş-
lamıştı. 
Dünyayı 
uyandıra-
cak mesaj 
başlamıştı 
bile... 
ABD, BM ve 
NATO da “acaba!?” de-
mişlerdir herhalde. 
O zamana kadar Bulgaristan Resmi Po-
litikası,Türkiye’nin Bosna politikasıyla 
örtüşmüyordu. Özal ve Bulgar Devlet 
Başkanı Jelev resmi görüşmelerden 
sonra Özal’ın ikna etmesiyle Bulgaristan 
politikası Türkiye ile paralel hale geldi. 
Ancak; Bulgar heyetinin Özal’dan bir ri-
cası oldu; “Her ne kadar Sovyetler bir-
liği çökmüş olsa da Rusya bize hala 
abilik yapıyor, siz Rusya ile de bir gö-
rüşseniz teklifi” yapıldı. Özal, Karade-
niz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı bu 
nedenle kurmuştu. Orta Asya gezisini 
de Rusya’yı politik olarak kuşatmak 
amacı ile düzenlemişti. Bizim koalisyon 
hükümeti pek anlayamamıştı. 
Balkan gezisinin ikinci durağı Make-
donya. Resmi görüşmelerden sonra 
Turgut Özal, Makedon meclisinde Türk 
tezini ve Bosna faciasını anlatmak üzere 
bir konuşma yapacak. 

Biz, meclis önünde gazeteci arka-
daşlarla Özal’ın gelme-

sini bekliyoruz. 
Özal 

geldi.. O günkü şartlarda bile iletişim 
teknolojisini iyi kullanan, yazıları oku-
nan ve dikkate alınan gazeteci Fehmi 
Koru, Özal'ın sağında, ben de solunda 
meclis salonuna doğru yürüyoruz. 
Koru Özal'a "Ankara’da elim bir askeri 
uçak kazası olmuş. Jandarma Genel Ko-
mutanı Org. Eşref Bitlis Paşa ölmüş” ha-
berini verdi. Özal'ın vücut kimyası 
bozuldu, yüzü asıldı. Yürüyüşü değişti. 
Çok titrek bir sesle; “Paşa ölmüş mü?" 
diye sordu. “Evet” cevabını alınca da 

çok üzüldü. 
Özal, Bitlis paşayla 

çok özel bir 
planla, PKK ve 

Güneydoğu 
problemini 
kökünden 
bitirme 
planı üze-
rinde çalış-

mışlardı. 
Paşa ölünce o 

plan akim kal-
mış oldu. Paşa’nın 

ölümü de, tartışılan bir 
kaza olarak da tarihe geçti. 

Özal ve heyet geceyi Ohri kasabasında 
geçirdik. Ertesi gün Özal ilk ziyaretini 
İsa Aleyhisselamın havarilerinden biri-
sinin yaptırdığı küçük bir kiliseye yaptı. 
Oradan Haydari Tekkesi’ne geçildi. 
O heyette Dışişleri’nden büyükelçi 
Sayın Özden Samberk ve dışişleri büro-
kratları , Genelkurmay ikinci başkanı 
Org. Sn, Fikret Küpeli ve heyeti, Devlet 
Bakanı Sayın Şerif Ercan ve gazeteciler 
var. 
O gün hava oldukça kuru soğuktu. Tek-
keye girdik. Soğuktan geldiğimiz için 
çay çok hoştu. 
Özal ve herkes bağdaş kurup oturdu. 
İlahiler dinlendi. 
Tekkenin şeyhi tekkenin tarihçesini an-
lattı. 
Özal, şeyhin konuşmasından sonra iki 
düzeltme yaptı. 
Sonra Org. Fikret Küpeli’ye hitaben ka-
dife gibi yumuşak sesiyle 
ve güler yüzüyle; 
“Paşa, tekke 
dedikleri 

işte bu, bundan başka bir şey değil. Çay-
larımızı içtik ilahileri dinledik" dediler. 
Özal'ın o iki düzeltmesi; Osmanlı, yalın 
kılıç, saldırgan gibi gösteriliyor. Oysa bu 
doğru değil. Osmanlı, askerî harekattan 
önce kralların, despot yöneticilerin, dik-
tatörlerin, emirleri altında inim inim in-
leyen insanları rahatlatmak için pek çok 
yere insani tebliğ vazifesi ifa eden gönül 
erlerini gönderirdi. Bu tekkelerde bu 
bölgede bir yöntemdi. Buna rağmen 
zulüm işkenceler devam ederse askeri 
harekat yapılırdı. "Benim bildiğim kada-
rıyla Balkanlar’da 450 civarında tekke 
olması lazım, öyle değil mi Fevzi” deyi-
verdi. 
Ben sayıyı gerçekten bilmiyordum. "Öy-
ledir efendim" diyerek ilk ve son defa 
dalkavukluk yaptım. Ama bilene yap-
tım. Sakın bilmeyene dalkavukluk yap-
mayın! “Cahile dalkavukluk cehenneme 
götürür” sözü meşhurdur. 
Tekkeden çıkıldı. 
Özal, Tekke şeyhine bu tekkeyi 450 yıl 
önce buraya getiren şeyhin kabrini 
sordu. O arada Cumhurbaşkanı yaveri 
kurmay albay (bence manidar bir ta-
vırla) saatine bakarak; “Sayın Cumhur-
başkanım dışarıda bekleyenler var, 
program çok sarktı” dedi. Özal; “Sar-
karsa sarksın canım, benden başka geze-
cek Cumhurbaşkanı mı var?” diye 
anlamlı bir cevap verdi. Tekkeyi kuran 
şeyhin kabrine yürüdüler. 
Fotoğrafta görülen şeyhin kabrine gir-
dik. Dualarımızı okuduk. Sonra Özal 
Şeyhe: "Burada Osmanlı Sancağı olması 
lazım, nerede?” diye sordu. Şeyh; yan 
tarafta çürümüş bir dolaptan, diktatör 
Tito zamanında dolaba kilitlenmiş ve 
lime lime olmuş, Osmanlı Sancağını çı-
kardı. 
Çok yüksek duygusal bir ortam ol-
muştu. Özal ağlıyordu. Benimde gözle-
rimden yaş akıyor, Özal'a 
bakamıyordum. Tozlu ve resimde gö-
rüldüğü gibi lime lime olmuş bir Os-
manlı sancağı Özal'ın elindeydi, 
gözlüklerini çıkardığını gördüm ve da-
yanamadım dışarı çıktım. O an sancağı 
yüzüne gözüne sürmüş. 
Bilgili ve ihlaslı olmak bambaşka bir 
manevi haz veriyor insana. 
Ben de ilk defa bir Osmanlı sancağı gör-
düm. 
"Her yerde, samimiyetsiz cahillerden, 
mutlak uzak durmalı, 
Bunlar, politik çıkar için Osmanlıyı slo-
gana indirerek istismar ederler” 
Buna karşılık samimi olanları, gerçek se-
venlerin hakkını da teslim edelim. 
Bu bir vefa ve insani ve tarihi bir borç-
tur. 
Özal, bilgili, ihlaslı ve istismardan uzak 
tarihini iyi bilen, dünyayı iyi tanıyan, ec-
dadının yolunda, ülkesine çağ atlatan 
büyük bir devlet ve gerçek bir millet 
adamıydı. 
Mekanın cennet olsun büyük adam. 
Tarih ve millet hayatı bugün başlamadı. 
Dünü unutmayalım, unutturmayalım. 
Asil insanlar vefalı olurlar. Böylece 
Tarih de doğru yazılır. Egoist, komleksli 
ve cahil tipler her şeyin kendileriyle baş-

ladığını sanırlar. Yalanla, 
yanlışla, doğru bu-

lunamaz.”

Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…
Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…
Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…
Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…
Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…
Turgut Özal’ı ağlaTan 
Osmanlı sancağı…

Adnan FİŞENK

BOSNA  
HERSEK’TE  

ESARET  
KÖPRÜSÜ:  
PELİJESAC

Neum, Bosna-Hersek’in denize kıyısı olan 
tek şehridir. Buradaki yaklaşık 21 kilo-
metrelik kıyı şeridi ülkenin Adriyatik De-

nizi’ne tek çıkış noktasıdır. Neum, Bosna-Hersek 
Federasyonu’na aittir.  Dayton Barış Antlaşması 
sırasında, Hırvatistan’ın almak için yoğun çaba 
sarf ettiği Neum, Alija Izetbegović’in yoğun ısrarı 
ve direnmesi sonucu Bosna-Hersek sınırlarında 
kalmıştır. 
Neum, dik tepelere, kumlu plajlara ve birkaç 
büyük turistik otele sahiptir. Fiyatları alışveriş açı-
sından komşu Hırvatistan’a oranla daha düşüktür. 
Turizmin getirdiği ticaret, bölgenin ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. Neum’da moteller, villalar 
ve özel konaklama kapasiteli otellerde 1.810 turist 
için yaklaşık 5000 yatak bulunmaktadır. Neum 
Turizmi sadece kıyı bölgesinde faaliyet göster-
mektedir. Neum’un arkasındaki iç alan zengin ar-
keolojik tarihi ve el değmemiş doğası bulunmakla 
birlikte tarım turizmi gelişmeye başlamıştır. 
Adriyatik kıyısında küçük bir tatil kasabası olan 
Neum, Bosna-Hersek’in denize ulaşan tek nokta-
sıdır. Bu olağanüstü güzellikteki sahil kenti, turist-
ler için adeta bir cazibe merkezidir. 
Bosna-Hersek’in Adriyatik Denizi’ne tek çıkış 
noktası olan Neum, 20 kilometrelik bir kıyı şeri-
dine sahip. Nüfusunu Hırvatlar, Sırplar ve Boş-
naklar oluşturuyor. Hersek-Neretva kantonunun 
parçası olan Neum, Hırvatistan’ın kıyı şeridin de 
küçük bir kesinti oluşturuyor ve adeta ikiye bölü-
yor. Tam önünde Hırvatistan’ın Peljesac yarıma-
dası vardır. 
14 Aralık 1995 Bosna Savaşı’nı bitiren Dayton 
Anlaşması Bosna Hersek’in Adriyatik Denizi’ne 
tek çıkışı olan Neum kasabası, stratejik bir öneme 
sahip yerdir. Hırvatistan, Dayton Anlaşması sıra-
sında bu bölgeyi Bosna Hersek’e bırakmamak için 
yoğun çaba sarf etmiştir. Ancak, Bosna Hersek'in 
merhum lideri Aliya İzetbegoviç'in ısrarlı direniş-
leri sonrasında bölge, Bosna-Hersek'e verilmiştir. 
Buraya kadar herşey güzel giderken, Hırvatistan'ın 
biran da AB alınması ardından Peljesac köprüsü-
nün AB tarafından finans edilerek gündeme gel-
mesi ile, Bosna Hersek çok kritik bir durumla 
karşı karşıya bırakılmıştır. 
Bosna Hersek'i karaya hapsedecek egemenlik hak-
larını sınırlayacak Peljesac Köprüsü'nün inşaatının 
devam etmesi nedeniyle, geçtiğimiz günlerde 
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic 
Hırvatistan'a nota vermişti. Bosna-Hersek'te karşı 
çıkılan Peljesac köprüsü inşaatı, denize sadece 21 
km çıkışı olan Bosna'nın deniz egemenlik hakla-
rını tümüyle tehdit ediyor. Hırvatistan'ın, güney-
deki ve kuzeydeki topraklarını birbirine bağlamak 
amacıyla yapılan Pelijesac Köprüsü, bir uluslar-
arası hukuk ihlali yapmakla kalmadığı gibi Bosna 
Hersek'in açık denize çıkışını da kapatmış oluyor. 
Bu şu anlama geliyor Bosna Hersek karasal an-
lamda komşu Devletler tarafından sınırlarla çevre-
lenmiş pozisyonda zaten, 
Tek çıkış noktası Neum sahil kenti, Bosna-Her-
sek’in denize kıyısı olan tek şehridir. Bosna Her-
sek'in adeta can damarıdır, Bosna Hersek'in deniz 
üzerinden ticareti olsun, herhangi bir savaş sıra-
sında geçmişte yaşadığı acıları yaşamamak adına 
halkının can güvenliğini sağlayarak tahliye etmesi, 
kendi ticari faaliyetlerini ihracatını, ithalatını, Ulu-
sal savunmasına ait ekipmanı rahatlıkla sağlaması, 
dost ülkelerin yardımına hiçbir devletten izin al-
madan gelebilmeleri, her türlü yardımların ulaştı-
rılacağı gibi pek çok edinim sağlayacağı ve tek 
özgür kaldığı deniz ile tek bağlantılı alanıdır.  
Bu köprünün yapımı ilk başta köprü ayakları ve 
yüksekliği ile Bosna Hersek'e gelecek ve gidecek 
gemilerin karaya ulaşmasına engel olacaktır. Yani 
hiçbir gemi ne giriş ne çıkış yapabilecektir. Bu da 
Bosna - Hersek'in resmen karaya hapsedilmesidir.  
Hırvatistan'ın 2018'de Çinli bir şirkete yaptırdığı 
köprünün 2022'de bitmesi bekleniyor. Köprü ta-
mamlandığında, Bosna Hersek'e Dayton Anlaşma-
sıyla bırakılan tek deniz çıkışı olan Neum'un da 
etkisinin ortadan kalkması, Bosna Hersek'te endi-
şeyle karşılanıyor. Hırvatistan'ın yaptığının açık 
bir uluslararası hukuk ihlalidir. Bosna Hersek'in 
Adriyatik Denizi'ne tek çıkışı olan Neum, stratejik 
bir öneme sahiptir. Hırvatistan, Dayton Anlaşması 
sırasında bu bölgeyi Bosna Hersek'e bırakmamak 
için yoğun çaba sarf etmişti. 
Hırvatistan, o gün yapamadığını bugün Pelijesac 
Köprüsü sayesinde yapmaya çalışıyor. Uluslar-
arası hukuka göre Deniz yetki alanları bakımından 
Bosna'nın egemenliğini ihlal eden Hırvatistan'a 
karşı bir yaptırımın gelip gelmeyeceği ise şimdi-
den merak konusu olmuştur. Bosna Hersek'e Day-
ton Anlaşması’yla bırakılan tek deniz çıkışı olan 
Neum’un da etkisinin ortadan kalkması, Bosna 
Hersek’i haklı olarak endişelendirmektedir. Pelije-
sac Köprüsü, bir anlamda Bosna Hersek'in açık 
denize çıkmaması için bir bariyer etkisi de yapmış 
olacaktır. Bosna Hersek'in kuşku duyması Pelije-
sac köprüsünün biçimsel dizaynı köprünün yük-
sekliği 55 metre civarında olacak gibi duruyor, 
ayrıca köprü ayakları,  savaş ya da ticaret gemile-
rinin denizden Neum'a giriş - çıkışını mani olabi-
lecek olması, Bosna Hersek'in açık denize 
çıkışının engellenebileceği anlamına gelmektedir.  
Projenin tahmini tamamlanma sürecinin de 2022 
olduğu düşünülürse, Bosna Hersek başkanlığından 
izin alınmadan, Uluslararası hukuka aykırı olan bu 
projeyi durdurmak için gereği Türkiye'nin de des-
teği ile uluslararası diplomasi ve hukuk kullanıla-
rak çok acil sağlanmalıdır.



TUZLA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Boşnak alim Muham-
med Hevai Usku-
fi'nin 1631'de ka-

leme aldığı ve ilk 
Türkçe-Boşnakça sözlük 
olarak kabul edilen ‘Mak-
bul-i Arif’ İstanbul Tuzla 
Belediyesi tarafından ye-
niden basılarak Bosna-
Hersek Tuzla Beledi-
yesi’ne hediye edildi. 
1992 yılından kurulan iki 
Tuzla kardeşliği, İstanbul 
Tuzla Belediyesi ile 
Bosna-Hersek Tuzla Bele-
diyesi arasında gönül 
köprüleri kurdu. Bu kap-
samda 2017 yılında Sa-
raybosna Yunus Emre 
Enstitüsü’nün destekle-
riyle eğitim, ekonomi ve 
kültür alanındaki ilişki-
leri kuvvetlendirerek, 
‘Eğitimde İş birliği’ ve İlk 
Osmanlıca-Türkçe-Boş-
nakça Sözlük Basım Pro-
tokolü” imzalandı. Yapı-
lan anlaşma çerçevesinde 
Boşnak alim Muhammed 
Hevai Uskufi'nin 1631 yı-
lında kaleme aldığı ve ilk 
Türkçe-Boşnakça sözlük 
olarak kabul edilen Mak-
bul-i Arif (Potur Şahidi). 
Tuzla Belediyesi tarafın-

dan yeniden basılarak 
Bosna-Hersek Tuzla Bele-
diyesine hediye edildi. 
Dilin ve sözlüğün öne-
mini vurgulayan Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, “Varlık, mevcudi-
yet ve kimlik; hatta öz-
gürlük ve bağımsızlık an-
lamına gelen ‘Sözlük’ ile 
ilgili, üstat Cemil Meriç, 
şunları söylüyor, ‘Sözlük, 
bir milletin hafızası, yani 
kendisi; heyecanıyla, has-
sasiyetiyle, şuuruyla. 
Sözlüğe uzanan el na-
musa uzanmıştır’ Cemil 
Meriç’in bu düşünce-
sinde ne kadar haklı ol-
duğunu, egemen güçle-
rin, baskı altına aldıkları 
toplumların önde dilleri 
üzerinde tahrifata gittik-
lerinden anlayabiliyoruz. 
Hakikaten de tarih bo-
yunca hep böyle olmuş-
tur. Sözlüğün, yani dilin 
önemli bir kimlik aracı ol-
duğunun bilincinde olan 
kesimler, öncelikle dili ve 
kültürü yok etme, yok 
sayma eylemine girişmiş-
lerdir. Çünkü dil demek, 
söz hakkı demektir. Ko-
nuşmak, anlamak, öğren-
mek ve bilmek demektir. 
Özetle tepeden tırnağa 
var olmak demektir” 
dedi. (AA).
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir’in 'Kadın Dostu Kent' anla-
yışını daha da güçlendirecek, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bugünkü çalıştayın so-
nuçlarını da esas alarak ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla uygulayacağız" dedi

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
"Kadın Dostu Kent" anlayışıyla 
düzenlediği Yerelde Kadın 

Politikaları Çalıştayı Kültürpark 4 
No'lu Hol'de başladı. Açılış 
konuşmasını yapan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer Bitlis şehitlerini ana-
rak sözlerine başladı. Soyer, "11 
eve ateş düştü, aslında hepimizin 
evine ateş düştü. Gönlümüz kal-
bimiz kahraman şehitlerde, onla-
rın ailelerinde. Hepsine başsağlığı 
ve sabırlar diliyorum" dedi. İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
aldığı karar doğrultusunda yapı-
lan Yerelde Kadın Politikaları 
Çalıştayı'nda kadın örgütleri tem-
silcileri, akademisyenler, muhtar-
lar, meclis üyeleri, CHP Kadın 
Kolları MYK üyeleri ve ilçe bele-
diyelerinin temsilcileri ile bir 
arada bulunmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyleyen Soyer "Bu 
çalıştayda kadına yönel ik şiddet 
ve ayrımcılık, kadın istihdamı, 
eğitim ve karar alma mekanizma-
larında kadının güçlenmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği gibi bir 
çok önemli meseleyi konuşacağız. 
Kadın alanında çalışan sivil top-
lum kuruluşları, meslek odaları 
ve ilçe belediyeleri ile birlikte 
Yerel Eşitlik Eylem Planı oluştu-
ruyoruz. İzmir’in 'Kadın Dostu 

Kent' anlayışını daha da güçlendi-
recek Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı 
bugünkü çalıştayın sonuçlarını da 
esas alarak ortak akıl ve katılımcı 
bir anlayışla uygulayacağız" dedi. 
 
PROTOKOL İMZALANDI 
 
Çalıştayda Peyzaj Mimarları 
Odası İzmir Şubesi Başkanı Elvin 
Sönmez Güler ile İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer peyzaj mimarlığında 
toplumsal cinsiyet eşitliği uygula-
malarının hayata geçirilmesiyle 
ilgili işbirliği protokolü de imzala-
dı.Çalıştayın açılışına İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Nilay 
Kökkılınç, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 
eşi ve Köy-Koop İzmir Birlik 
Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir 

İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan 
Şenkal Uçar, İzmir Kent Konseyi 
Başkanı Seniye Nazik Işık, İzmir 
Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Figen 
Merder, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Itır Bağdadi, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Özuslu, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, 
Balçova Belediye Başkanı Fatma 
Çalkaya, Karaburun Belediye 
Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 
Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sen gel, ilçe belediye 
başkanlarının eşleri, kadın örgüt-
leri temsilcileri, kadın muhtarlar 
ve meclis üyeleri katıldı.)

"Yerel Eşitlik Eylem 
Planı'nı oluşturacağız"

Tuzla’ya	‘Makbul-i	Arif’		
sözlüğü	hediye	edildi…

BAŞKAN SOYER KADIN POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞTU

ESKİŞEHİR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç, Balkan Göçmenleri 
Derneği Başkanı Seyfettin 

Çalışkan ile bir araya geldi. 
www.haberler.com’a göre; Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın 
kültür dernekleri ile temasları devam 
ediyor. Son olarak Balkan Göçmenleri 
Derneği Başkanı Seyfettin Çalışkan, 
İncesulular Kültür ve Sosyal 
Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa 
Can, Kızılinler Kültür Derneği 
Başkanı Barbaros Sevk ve Sarıcailyas 
Köyü Dayanışma Derneği Başkanı 
Sami Tuna Başkan Ataç’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette CHP Tepebaşı 
Meclis Üyesi de olan Balkan 
Göçmenleri Derneği Başkanı Seyfettin 
Çalışkan, Başkan Ataç’a Eskişehir 
Muhacir Dernekleri Federasyonu’na 
başkan adayı olduğunu bildirdi.

Balkan göçmenlerinden  
Başkan Ataç’a ziyaret

İsmet ARAS

ÇOCUĞA  
ŞİDDET

Her ne kadar şiddet konusu bizlere uzak, 
soğuk, ürkütücü gelse de maalesef hayatın 
içerisinde yer almaktadır Zaman zaman çev-

remizde veya televizyonlarda basından bunun hazin 
örneklerini görebiliriz. Konumuz olan çocuğa şiddet 
çoğu zaman aile içinde veya kapalı ortamlarda yaşan-
dığı için gizli kalıp bilinmemektedir. 
 

ŞİDDET NEDİR? 
 
Şiddet, hayatın her alanında karşılaşabildiğimiz, güç 
ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal 
açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya 
toplu hareketlerin tümüdür.  
 

ŞİDDETİN TÜRLERİ 
 
Fiziksel şiddet: Vurma, yumruklama, itme, tokat 
atma, ısırma, yakma, silahla yaralama, kesme ve teda-
vi görmenin engellenmesi. 
Sözel Şiddet: Küfür etme, hakaret, bağırma, aşağıla-
ma, yıkıcı eleştirilerde bulunma, alay etme, emir 
verme. Ayrıca çocuğun yüzüne doğru yirmi santim 
kadar yaklaşıp (mahrem alan)yüksek sesle çocuğa 
bağırmak. 
Cinsel Şiddet: Tecavüz, istenmeyen cinsel davranış 
ve eylemlere zorlama, cinsel organlara zarar verme, 
cinsiyetinden dolayı aşağılama. 
Duygusal Şiddet: Arkadaşlarıyla, akrabalarıyla görüş-
mesine yasaklar getirme, evden çıkmasına engel 
olma, baskı uygulama, tehdit etme, intihar etmekle 
tehdit etme, küsme, takip etme, değersiz hissettirme, 
fiziksel bir etki olmadan uygulanan ve ruh sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen davranış ve yaklaşımlar. 
Ekonomik Şiddet: Zorla çalıştırma veya çalışmasına 
engel olmak, para vermemek, parayı kullanarak aşa-
ğılamaya çalışma, devamlı hesap sormak, borçlanma-
ya zorlamak, ekonomik baskı içeren her türlü davra-
nış. 
Sosyal Şiddet: Çocuğun arkadaşları ile parkta veya 
sokakta oynamasına izin vermemek, herhangi bir 
kurs ve kültürel faaliyette bulunmasına izin verme-
mek. 
              Şiddet hangi toplum ve ailede olursa olsun; 
ister kültürlü, ister ekonomik durumu iyi veya kötü, 
ister köylü ister kentli olsun maalesef yaşanılan acı 
bir gerçektir. Çocuklara uygulanan şiddet, çoğu 
zaman pek gün yüzüne çıkmamakta, bilmesi gereken 
kurum ve kuruluşlar tarafından bilinmemektedir. Bu 
nedenle; sağlam kişilikli, güçlü karakterli bireylerin 
yetişmesi açısından ciddi bir sorundur. Çünkü çocuk-
lar fiziksel olarak güçsüz ve savunmasızdırlar. 
               Çocuklar, genellikle ailede, alkol veya 
uyuşturucu bağımlısı olan anne veya babadan, üvey 
anne veya babadan çoğu zaman da kendinden büyük 
kardeşlerden, evde bakıcı var ise bakıcılardan şiddet 
görür. İşlenme oranı az olsa da kreşlerde, okullarda, 
Çocuk Esirgeme Kurumlarında da çocukların şiddet 
gördüğü görülmüştür. Bunlar çoğu zaman şikayet söz 
konusu olduğunda ya da hastaneye gidildiğinde dok-
tor kontrolünde ortaya çıkar. Şiddet gören çocuklar 
ilerleyen zamanlarda genelde iki şekilde tepki verir. 
           a)Pasif Tepki: İçine kapanır, sosyalleşmede 
geri planda kalır, mücadeleci olmaz. 
            b)Aktif Tepki: Agresif davranışlar sergiler, 
hayata tepkilidir. 
      Şiddet gören çocuklar veya şiddete tanık olarak 
yetişen çocuklar özgüvenleri eksik dışa karşı güven 
duymayan bir yapıya sahip olurlar. İlerleyen yıllarda 
ne kadar büyüseler de sorun ve zorluklarla karşılaştık-
larında şiddeti çözüm yolu olarak görebilmekte ve 
ailesine veya uğradığı haksızlık karşısında kişilere 
şiddet uygulayabilmektedir. Şiddet gören çocuklar 
ortaokula geldiklerinde ve ön ergen olduklarında 
duvarlara yazı yazdıkları, sıraları çizip karaladıkları, 
tepkisel davranışlar sergiledikleri, arkadaşlarına şiddet 
uyguladıkları görülür. Şiddete tanık olarak büyüyen 
çocuklar ise “bana da şiddet uygulanır mı?” endişe-
siyle yaşarlar ve endişe zamanla korkuya dönüşür. 
Hayata atıldıklarında çoğu girişimlerinde başarısız 
olurlar. Adli kayıtlara bakıldığında işlenen çoğu suç-
ların sanıkların çocukluğuna inildiğinde, çoğunun 
çocukluğunda şiddet gördüğü görülür. Çocukların 
ruhen gelişimi için, sağlam bir birey olabilmeleri için, 
çocukluk yılları çok önemlidir. Şiddet gören çocuklar 
başını okşamaya kalktığınızda kafasını eğip ellerini 
başına koyup savunma pozisyonuna geçerler, Yüksek 
sesle konuştuğunuzda yada yüksek ses ve gürültü 
duyduğunda irkilir, panik yaparlar, sürekli şiddet orta-
mında yaşayan çocukların bilinç altında korkuları 
olduğu için geceleri uyurken altını ıslatma vakalarının 
olduğu görülmüştür. Ayrıca uyarı ya da görev verdi-
ğinizde göz temasından kaçarlar. Şiddet gören çocuk-
lar yıllar geçse de yaşadıklarını asla unutmazlar. 
Çünkü yaşadıkları yaşına göre bir travmadır. O 
nedenledir ki yetişkin olduklarında akrabalık derecesi 
ne olursa olsun şiddet uygulayana karşı bir sevgi 
eksikliği vardır ve mesafelidirler. 
NE YAPILMALI:  
              Eğer ailenizde size veya çocuğa şiddet 
uygulanıyorsa; bu durum kesinlikle saklanılmamalı-
dır. En kolay yol 155’i arayıp yardım istenmelidir. 
Saklamak veya bildirmemek “nasıl olsa bir şey olmu-
yor” inancıyla bildirimden kaçınmak şiddetin deva-
mına neden olur buda sorunu daha da büyütür. İleriki 
yıllarda telafisi mümkün olamayan yaralar açar. Türk 
ceza kanunlarına göre şiddet suçtur. Hiç kimse bir 
başkasına şiddet uygulayamaz kötü muamele yapa-
maz(Sui Muamele). Şiddet, belgelendirilip işlem 
yapıldığında ilgili Sosyal Hizmetler ve makamların 
nezaretinde çocuk, Devlet korumasına alınır. Şiddet 
uygulayan Ceza Kanunlarına göre cezalandırılır. Eğer 
çevrenizde veya komşunuzda özellikle çocuğa şiddete 
tanık oluyorsanız “beni tanık yaparlar” düşüncesiyle 
hareket etmeyin lütfen.  
155’i aramanız yeterli olacaktır. Adres bilginiz isteni-
yorsa ihbarın doğruluğu öğrenmek içindir, bilgileriniz 
saklı kalacaktır. Unutmayın, şiddetin tanığı sadece 
sizsiniz, bilgi ve haber vermezseniz kimsenin haberi 
olmayacak, şiddet devam edecektir. Çocukları anla-
yabilmek için çocukluğunuza inmek yetecektir. 
Çocukların hayata tutunabilmek, başarılı olabilmek 
için en önemli ihtiyaçları “Sevgidir”. 
              Güçlü Bir birey; Güçlü Aile, Güçlü toplum. 
Güçlü ÜLKE demektir.
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 2009'dan bu 
yana faaliyet gösteren Yunus 
Emre Enstitüsü’nün (YEE) 

Türkçe kurslarına ilgi, yeni tip ko-
rona virüs salgınında da sürüyor. Sa-
raybosna YEE tarafından salgın 
tedbirlerine uyularak fiziki ve çevrim 
içi ortamlarda verilen Türkçe kursla-
rına yeni dönemde 300'e yakın öğ-
renci katılıyor. Türkçe kursları 
hakkında bilgi veren Saraybosna YEE 
Tercihim Türkçe Projesi Sorumlusu 
Ersin Akbulut, 2020'de başlayan sal-
gın süreciyle birlikte düzenledikleri 
kursların çevrim içi olarak devam et-
tiğini belirterek, bu yıl ise Saraybosna 
hükümetinin aldığı kararlar çerçeve-
sinde yeniden dersliklerde eğitime 
başladıklarını aktardı. Fiziki ortam-
daki Türkçe kurslarına yaklaşık 240 
öğrencinin katıldığını söyleyen Ak-
bulut, fiziki ortamdaki derslere katı-
lamayanlar için açtıkları çevrim içi 
kurslara da farklı şehirlerden 60 öğ-
rencinin katıldığını dile getirdi. Bosna 
Hersek'te salgın süreci ile birlikte 
devlet okullarındaki derslerin de çev-
rim içi yapıldığını anımsatan Akbu-

lut, devlet okullarında da yaklaşık 8 
bin öğrencinin ikinci ya da üçüncü 
yabancı dil olarak Türkçeyi tercih et-
tiğini söyledi. Enstitünün verdiği 
Türkçe kurslarına olduğu gibi, "Terci-
him Türkçe Projesi" kapsamında dev-
let okullarında seçmeli ders olarak 
Türkçenin tercih edilmesine de ilgi-
nin her yıl arttığını kaydeden Akbu-
lut, "Türkiye'nin bu bölgeye 
yatırımları ve ilgisi arttıkça, Türkçe 

kurslarına ve devlet okullarında 
Türkçeye ilgi de her geçen gün artı-
yor." değerlendirmesinde bulundu. 
Akbulut, Bosna Hersek'te bir yıldır 
devam eden salgına rağmen Türk-
çeye ilginin azalmadığını, hatta arttı-
ğını vurgulayarak, "Şöyle bir örnek 
vereyim; 2021'in Ocak ayında ücret-
siz olarak Tanıtım Türkçesi dersleri 
açtık ve derslere tam 600 kayıt aldık." 
ifadelerini kullandı. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yeni tip koronavirüse (Kovid-
19) karşı kitlesel aşılamanın 
henüz başlamadığı ve aşı te-

darikinde sıkıntılar yaşayan Bosna 
Hersek'te son günlerde vaka sayısı 
yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 
3,5 milyon nüfusa sahip Bosna 
Hersek'te ilk Kovid-19 vakasının 
tespit edilmesinin üzerinden 1 yıl 
geçerken, bu süreçte 135 binden 
fazla insan Kovid-19'a yakalandı, 5 
bin 228 kişi hayatını kaybetti. Ül-
kede hala 12 binden fazla aktif 
vaka bulunuyor. Şubatın ilk hafta-
sında günlük yeni vaka sayısı orta-
lama 230 civarındayken, son bir 
haftada bu rakam 630'un üzerine 
çıktı. Bosna Hersek'te bir günde 
621 yeni vaka tespit edilirken, 28 
kişi de hayatını kaybetti. Günlük 
vaka sayısı 4 Mart'ta 910, 3 Mart'ta 
894, 2 Mart'ta ise 727 olarak açık-
landı. Öte yandan, son günlerde 
vaka sayılarındaki en yoğun artış 
başkent Saraybosna'nın da bulun-
duğu Saraybosna Kantonu'nda 
kaydedilirken, ülkedeki yeni vaka 
sayılarının yarısından fazlasını Sa-
raybosna Kantonu'ndaki vakaların 
oluşturması dikkati çekti. Saray-

bosna Kantonu hükümeti, maske, 
sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıt-
laması gibi yürürlükteki tedbirle-
rin daha sıkı şekilde denetlenme-
sine karar verirken, insanların ve 
işletmecilerin sağduyulu davran-
maması halinde karantina uygula-
masına başvurulacağını bildirdi. 
Havaların da ısınmasıyla şehir 
merkezindeki insan yoğunluğu-
nun arttığı gözlenirken, açık olan 
kafe ve restoranlarda da sosyal 
mesafe kuralının uygulanmaması 
dikkati çekti. Başkentteki hastane-
lerin de büyük oranda dolduğu 
ifade edilirken, Kovid-19 birimleri 

ile acil servisler önünde de uzun 
kuyruklar görüldü. Bu arada, Ko-
vid-19 Aşıları Küresel Erişim 
Programı (COVAX) aracılığıyla 1,2 
milyon doz aşı sipariş eden Bosna 
Hersek'e henüz bu aşılardan tek 
bir doz dahi ulaşmazken, Rus-
ya'dan gönderilen az sayıda Sput-
nik V aşısı ile Sırp Cumhuriyeti 
(RS) entitesindeki sağlık çalışanla-
rının aşılanmasına başlandı. Sırbis-
tan da Boşnak ve Hırvat nüfusun 
yoğun yaşadığı Bosna Hersek Fe-
derasyonu (FBiH) entitesinde kul-
lanılmak üzere 10 bin doz Astra-
Zeneca aşısı bağışladı. (AA)
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Yunanistan'da, 2 bin 702 ki-
şide yeni tip korona virüs 
tespit edildiği ve bir günde 

40 kişinin virüse bağlı olarak ya-
şamını yitirdiği bildirildi. Yuna-
nistan Ulusal Sağlık 
Kurumundan yapılan açıkla-
mada, başta başkent Atina'nın 
bulunduğu Attiki başta olmak 
üzere ülkenin birçok bölgesinde 
hızla artan vakalar nedeniyle kı-
sıtlamaların sertleştirilmesinin 

kararlaştırıldığı belirtildi. Sivil 
Savunma ve Kriz Yönetim Bakan 
Yardımcısı Nikos Hardalias, dü-
zenlediği basın toplantısında, 
tüm ülkede 21.00- 05.00 arasında 
uygulanan gece sokağa çıkma ya-
sağının yarından itibaren başkent 
Atina'nın yer aldığı Attika bölgesi 
dahil olmak üzere "yüksek riskli" 
olarak tanımlanan 18 ilde saat 
18.00'den itibaren başlayacağını 
bildirdi. Atina ve Selanik'in bü-
yükşehir olması nedeniyle sokağa 
çıkma kısıtlamasının bu kentlerde 
hafta içi 21.00-05.00 arasında uy-

gulanacağını ifade eden Harda-
lias, gündüzleri belirli nedenlerle 
izinli olarak sokağa çıkanlar için 
denetimlerin yoğunlaştırılacağını 
söyledi. Ulusal Sağlık Kuru-
mu’nun verilerine göre, son 24 
saatte 2 bin 702 kişide Kovid-19 
tespit edilen ülkede toplam vaka 
sayısı 197 bin 279'a yükseldi.  
Kovid-19 nedeniyle hastanede so-
lunum cihazına bağlı 431 kişinin 
bulunduğu ülkede, son 24 saatte 
1376 hastanın tedavi olarak hasta-
nelerdeki acil bakım ünitelerin-
den çıktığı bildirildi. (AA)

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN  
SEÇİMLERİ  

ÖNCESİ HÖH 

4 Nisan 2021’de Bulgaristan’da 
gerçekleşecek olan parlamento 
seçimleri için partiler seçim liste-

lerini hazırlama girişimlerine devam 
ediyorlar. Bazı partilerin koalisyonları-
nın il il liste başları belli olurken bazı 
illerde ise çalışmalar devam etmekte. 
HÖH yönetimi bazı illerin milletvekili 
listelerini açıklarken bazı illerin liste 
çalışmaları devam etmekte. HÖH hare-
ketinin Kırcaali ilinin milletvekili aday 
listesinde kimler yer aldığını okudu-
ğumda istemeyerek de olsa acılarla 
dolu 1984/19899 yıllarına geriye dön-
düm.1987 yılı Eski Zara cezaevinin iki 
müfrezesinde Bulgar devletinin “soya 
dönüş” politikasına karşı gelen tutuklu 
siyasi mahkûmlara her hafta; bazen iki 
haftada bir sinema salonunda film gös-
terileri yapılıyordu. Alışık olmadığı bir 
günde Bulgar devletinin  “soya dönüş” 
politikasına karşı gelerek mahkûm edi-
len Türkleri iş çıkışında sinema salo-
nuna götürülmesi için iş mecburiyeti 
vardı. İzletmek istedikleri film belgesel 
çıktı. Belgesel filminin konusu Bulga-
ristan “Türk entelektüellerin” devletin 
silah zoruyla gerçekleştirdiği “soya 
dönüş” operasyonunun açıklamaları 
idi. “Türk entelektüeller” Bulgar devle-
tinin “soya dönüş” hareketinin yerinde 
olduğunu söylemekte sanki yarış yapı-
yorlardı. 
 

ZORLA BELGESEL 
 
Konuşmacılardan biri; kasaba parkında 
ağaçların gölgesinde bulunan banka 
oturmuş; bacak bacak üstüne atmış ba-
yanın birisi çok rahat bir tavırla nenesi-
nin sandıklarını karıştırırken eski 
Bulgarların giydikleri elbiseleri buldu-
ğunu zorla İslamlaştırılmış ataların to-
runu olduğunu Bulgar kökenlerini 
bulduğunda çok mutlu olduğunu uzun 
uzun kameraya konuştu. Konuşan ba-
yanın Kırcaali ilinin Mestanlı kasaba-
sında Nikola Yonkov Vapsarov 
lisesinde öğretmen Mukaddes Nalbant 
olduğunu gördük. Bu saçmalıkları din-
lememek için sinema salonunu terk 
ettik. Bir hafta sonra iş çıkışı bizleri 
yine sinema salonuna götürdüler bu 
sefer her  “mahkûm” arasına birer gar-
diyan oturdu. Ekran açıldığında yine 
ekranda daha önce izlemek istemediği-
miz “Türk entelektüellerin” konuşma 
çıktı. Bazı arkadaşlar salonu terk etmek 
isteyince aralarda oturan gardiyanlar 
müsaade etmedi. Cezaevi yönetimi biz-
lere zorla da olsa bu belgeseli izletmek 
istemişlerdi. Bu sefer arkadaşlar san-
dalyelere ters oturarak ekrana sırtlarını 
dönerek cezaevi yönetimine böyle bel-
geselleri izlemek istemediklerine net 
cevap vermiş oldular. 
Bulgaristan’a demokrasi geldiğinde 
Türkler tarafından HÖH kuruldu, baş-
kanlığına da Eski Zara cezaevinde 
yatan Ahmet Doğan seçildi.  Milletve-
kili listelerinde günlerin birinde tel-
evizyonlarda konuşan “Türk 
entelektüeller” ve devlet güvenlik teş-
kilatına muhbir olarak çalışanların yer 
aldığını gördük. Tepkiler neticesinde 
milletvekili listelerinde yer almasalar 
da bakanlıklarda devlet kurumlarında 
yer aldılar. 
Seçim listesinde birinci sırada bulunan 
parti başkanı Mustafa Karadayı’dan 
sonra ikinci sırada Kırcaali Belediye 
Başkanı ve HÖH Ulusal Kurulu Baş-
kan yardımcısı Dr. Müh. Hasan Aziz 
üçüncü sırada HÖH Kırcaali il başkanı 
Resmi Murat dördüncü sırada Mukad-
dez Nalbant ismi yer almakta. Aynı 
Mukaddez Nalbant HÖH’ün hükümet 
ortaklığı döneminin birisinde Milli 
Eğitim Bakan yardımcısı görevine geti-
rilmişti. Beşinci sırada İl başkanı ve 
Kırcaali il Belediye meclis üyesi Bay-
ram Bayram, altıncı sırada 44. Halk 
Meclisi Milletvekili Adlen Şevket, ye-
dinci sırada Kırcaali Belediyesi Meclis 
başkanı Seyfi Mehmetali, dokuzuncu 
sırada Eğridere bilişim teknolojileri uz-
manı Pavlin Krıstev ve onuncu sırada 
Koşukavak Bekediye Başkan Yardım-
cısı Abidin Hacımehmet yer alıyor. 
Mukaddez Nalbant’ın Türklerin millet-
vekili adaylığını örnek vererek Make-
donya Yücelciler şehitlerine, 
Yunanistan Sadık Ahmetler, Kosova 
Türk şehitlerine, Bulgaristan şehitle-
rine,  Bosna’nın yüz binlerce şehitleri-
nin anılarına saygısızlık değil midir?  
Çok sorulacak sorular var……..!

Vakaların en yoğun olduğu Saraybosna Kantonu'nda 
denetimler sıkılaştırılırken, tedbirlere uyulmaması 
halinde karantina da ilan edilebileceği bildirildi

Aşılamanın başlamadığı  
Bosna’da vakalar artıyor

YEE’nin Türkçe kursları tamgaz

İbrahim ARSLAN

SEÇİM VE  
VAAT EDEN  
BİR LİDER 

Kosova'da 14 Şubat, Sevgililer Gününde 
yapılan erken seçimin sonuçları, seçme-
nin kimi daha çok sevdiğini gösterdi.   

Halkı yanına alan değişim rüzgarı, sertliğini 
açıkça ortaya koydu. Öyleki ilk defa bir parti, 
doğrusu Vetvendosje Hareketi (VV) 120 san-
dalyeli Meclisin 58'ini  kazanarak,  seçimleri ka-
zanan geleneksel partileri-LDK, PDK, AAK 
solladı.  
Seçim sonuçlarına itirazların, birkaç gün içinde 
neticeye bağlanması bekleniyor.  
VV lideri Kurti, geçen yıl pandemi döneminde 
yıkılan Hükümetinin, yıldönümü 25 Martta yeni 
Hükümetini kurmaya, seçim yoldaşı Cumhur-
başkanı vekili Vjosa Osmani'yi Cumhurbaşkanı 
seçmeye niyetli.  
Bu arada Kosova'da son seçime katılan yeni ku-
rulmuş ve başta Türk seçmene hitap eden 
YTHP (Yenilikçi Türk Hareket Partisi) Genel 
Başkanı Ertan Simitçi'nin,  partisinin kuruluşu, 
hedefleri, karşılaştığı engelleri, seçim süreci ve 
sonuçları ile ilgili açıklamasını, dikkatle oku-
dum. Kosova'da otuz yıllık resmi Türk siyase-
tinde böyle kapsamlı ve içerikli, beki de  ilk 
siyasi bir parti açıklaması, bana göre.  
Kazandıkları oy sayısına bakmadan azınlıklara 
ayrılan 20 milletvekili sandalyesinin 2'si yine 
KDTP'ye (Kosova Demokratik Türk Partisi) 
düştü. Öncelikle seçim sonuçlarının, ülkeye ha-
yırlı olmasını diliyorum.  
Bir kaç ay içinde örgütlenip seçimlere katıl-
makla, Kosova demokrasisine katkı sağlayan 
Yenilikçi Türk Hareket  Partisinin (YTHP) 
Genel Başkanı Simitçi'nin dikkat çektiği tüm 
engellere - tehdit, yalan, şantaj....rağmen,  bu se-
çimde aldığı  "hür irade" oyları, başarısının gös-
tergesi sayılabilir.  
Yolundan ve sözünden dönmeyecek, doğrusu 
Kosova'nın çok yönlü kalkınmasına, Türk halkı-
nın sarsılan öz-vatan güvenine, toplumun bütün 
süreçlerinde "seyirci"değil, etkiyici unsur olma-
sına katkı sunacak, ilkelerine sadık kalacak bir 
parti olarak, yurdunda iyiye doğru değişimi des-
tekleyen Türk ve başka seçmenin de siyasi 
umut kapısı, olabilir.  
Rekabet koşulları içinde de,  Kosova'daki  Türk 
seçmenin 30 yıllık gelenek partisi olarak bilinen 
Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) 
bireysel "cepler" yerine, halk adına daha iyi ça-
lışmasına yol açabilir.  
Öte yandan bu seçimde Türk partileri, seçim 
öncesi yapılabilecek koalisyon imkanını değer-
lendirmiş olsalardı,  oy sonuçları çok daha iyi 
olabilirdi. Ne yazık ki KDTP yönetiminin,  koa-
lisyonu başarı alternatifi olarak düşünecek 
yerde,  medylarda ve haberlerde görüldüğü gibi, 
enerjisini yeni Partinin kuruluşunu engellemeye 
harcaması yazık oldu.  
Bu arada, kesin seçim sonuçlarının açıklanması 
ardından, Kosova'nın yirmi yıl içinde kaçan za-
manını yakalamak için uğraşacağını vaat eden 
yeni Vetvendosje  Hükümeti, yolda.  
Dünyanın gidişatını değiştiren Pandemi ve pas-
lanmış idari çarkları harekete geçirmekle bir-
likte, bir yandan ekonomik zorluklar, öte 
yandan Sırbistan'la diyalog koşullarında yeni 
Hükümeti, zor bir dönem bekliyor. 
Tekrardan hayırlı olsun diyorum.  
 
Saygıyla sevgiyle kalın, Covid'in inadına  
evde kalın.
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H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

12 yıl İstanbul’da Karadağ Devleti 'ni 
Fahri Konsolos  [2008-2020]  olarak 
temsil eden, Marmara Grubu Vakfı 

Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'in İstan-
bul’da resmi konsolosluk açılmasıyla gör-
evi sona ermişti. Bu yıl  yeniden Fahri 
Konsolos olarak;  bu defa, Balıkesir'e ata-
nan Dr. Akkan Suver'e  Montenegro (Ka-
radağ) Devleti vatandaşlık ve madalya 
verdi. Başkent Podgorica'da Cumhurbaş-
kanlığı Sarayı'nda tertiplenen bir törenle 
Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic tarafın-
dan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı 
ve Fahri Konsolos Dr.Akkan Suver'e va-
tandaşlık belgesi, pasaportu ve Monte-
negro (Karadağ)  Devlet Liyakat Madal-
yası sunuldu. Balıkesir'e Fahri Konsolos 
olarak atanması münasebetiyle Monte-
negro 'ya (Karadağ)  bir çalışma ziyare-

tinde bulunan Marmara Grubu Vakfı Ge-
nel Başkanı Dr. Akkan Suver Montenegro 
(Karadağ) ziyareti sırasında Montenegro 
(Karadağ) Devleti'nin büyük bir jestiyle 
karşılaştı. Karadağ Devleti Dr. Akkan Su-
ver’i Vatandaş yaptı. Karadağ Pasaportu 
verdi. Karadağ liyakat Madalyası sundu.  
 

BALIKESİR’DE AÇILDI 
 
Karadağ Balıkesir Fahri Konsolosluğu; 
Fahri Konsolos Dr. Akkan Suver ve Kü-
çükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Bal-
kan'ın birlikte katıldıkları bir seremoniyle 
göndere Bayrak çekilerek açıldı. Karadağ 
amblemini de duvara birlikte asan Kü-
çükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, 
bölgede yaşayan Karadağlıların Balıkesir, 
Çanakkale bölgesini kapsayan bir alanda 
Konsolosluk açılmasından büyük mutlu-
luk duyduklarını, merasimde yaptığı ko-
nuşmada Dr. Akkan Suver 'e belirtti.

Karadağ, Dr. Akkan Suver'i vatandaş yaparak, 
pasaport verdi ve Liyakat Madalyası ile taltif etti

Akkan Suver’e  
büyük onur
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