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¥   AVRUPA Birliği (AB) yet-
kilileri, Slovenya Başbakanı 
Janez Jansa'nın AB Konseyi 
Başkanı Charles Michel'e 
gönderdiği iddia edilen Bal-
kanlar'da sınır değişikliğiyle 
ilgili resmi olmayan belgeyi 
(non-paper) görmediklerini, 

herhangi bir sınır değişikli-
ğini desteklemediklerini bil-
dirdi. AB Komisyonu Sözcü-
sü Eric Mamer, Balkan ülke-
lerinin basınında bir süredir 
bahsi geçen böyle bir belge 
görmediklerini vurguladı.  
n 10’da

¥  BULGARİSTAN'DA 4 Ni-
san'da yapılan parlamento se-
çiminin ardından kabine kur-
ma girişimleri ikinci kez başa-
rısızlıkla sonuçlandı. 240 kişi-
lik parlamentoda 51 üyeli 
ikinci en büyük gruba sahip 
şovmen Slavi Trifonov'un Böy-
le Bir Halk Var (İTN) partisinin 
başbakan adayı olarak göster-
diği satranç şampiyonu An-
toaneta Stefanova, Cumhur-
başkanı Rumen Radev'den al-
dığı hükümet kurma görevini 
anında iade etti. Stefanova 
törende, "Biz, İTN partisi ola-
rak prensipsiz koalisyonlara 
girme niyetinde değiliz." ifa-
desini kullandı. Trifonov, sos-
yal medyada dün yaptığı açık-
lamada, partisinin parlamen-
toda diğer gruplardan koşul-
suz destek alamadığını, bu or-
tamda olası bir hükümet kur-
ma girişiminin "siyasi intihar" 
olacağını belirtmişti.  n 5’te

Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu

KOMŞU’DA HÜKÜMET  
BUNALIMI SÜRÜYOR
AB Balkanlar'da sınır  
değişikliği istemiyor

¥ Türk savunma sanayi-
sinin yerli ve milli ola-
naklarla geliştirdiği tank 
taşıyıcı Kuzey Makedon-
ya ordusuna teslim edil-

di. Başkent Üsküp yakınla-
rındaki Petrovec Belediye-
si’nde bulunan Straşo Pin-
cur Kışlası'nda düzenlenen 
törene, Kuzey Makedonya 

Savunma Bakanı Radmi-
la Şekerinska ve Türki-
ye'nin Üsküp Büyükelçi-
si Hasan Mehmet Sekiz-
kök katıldı. n 5’te

¥  Batı Trakya Türk toplumu okullarında-
ki encümen heyetleri seçimleri ile ilgili ta-
leplerinin yerine getirilmesini bekliyor. 
ABTTF Başkanı: “Batı Trakya Azınlık Okul-
ları Encümenler Birliği’nin talebini destek-
liyor, salgın koşulları nedeniyle seçimler ya-
pılamayacaksa okullarımızdaki encümen 
heyetlerinin görev sürelerinin yılsonuna ka-
dar uzatılmasını istiyoruz” derken Doğu 
Makedonya-Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü 
Kostas Bantikos Batı Trakya Türk toplumu-
nun encümen heyetleri ile ilgili söz konusu 
taleplerini tümden reddetmişti. n 5’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

KINAYARAK DEĞİL  
KANAYARAK OLUR

¥  AVRUPA Parlamentosu’nda 
(AP) yapılan oylamada milletve-
killiği kaldırılan aşırı sağcı Altın 
Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos 
tutuklandı. Yunan basınının 
emniyet kaynaklarına dayandır-
dığı haberde, daha önce Türk 
bayrağını yırtarak provokasyon 
yapmaya çalışan Lagos'un, do-
kunulmazlığının kaldırılmasın-
dan kısa süre sonra Brüksel'de 
tutuklandığı belirtildi.  n 10’da

¥  SIRBİSTAN'DA 2015 yılından bu yana faaliyet 
gösteren Halkbank, Sırbistan Girişimcilik Vakfı ile 
imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz 
etkilenen KOBİ'lere destek sağlayacak. n 8’de

Batı Trakyalı soydaşlar 
 ertelenen seçimleri sordu

DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR
DOST MAKEDON ORDUSUNA 
TSK’NIN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Dokunulmazlığı kalktı 
süt dökmüş kedi oldu

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

Sırbistan KOBİ’lerine Halkbank sahip çıktı
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TiKA’nın Erenler  
Sofrası Karadağ’da
PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler 
Sofrası Ramazan Programı" kapsa-

mında Karadağ’da 2 bin aileye ulaştıra-
cağı yardım kolilerinin dağı-
tımına başladı. 
TİKA'dan yapılan 
açıklamada, 2021 
yılının Cum-
hurbaşkanlığı 
tarafından 
Yunus 
Emre ve 
Türkçe 
Yılı, Hacı 
Bektaş 
Veli Yılı 
ve Ahi Ev-
ran Yılı ola-
rak ilan edil-
mesi 
kapsamında, ra-
mazanın bereketi 
ve sevincinin paylaşı-
lacağı ülkelerde düzenle-
necek projelerin “Erenler Sof-
rası” adı altında yürütüldüğü ifade 

edildi. TİKA’nın Erenler Sofrası yardım-
larının ilk olarak Karadağ’ın kuzeyinde 
yer alan Plav ve Gusinye şehirlerindeki 
250 aileye teslim edildiği aktarılan açık-
lamada, Karadağ İslam Birliği iş birli-
ğinde planlanan programlar neticesinde, 
Karadağ’ın 13 şehrinde belirlenen top-

lam 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda 
ve temizlik malzemelerin-

den oluşan yardım ko-
lilerinin dağıtıla-

cağı kaydedildi. 
Açıklamada 

ayrıca, Kara-
dağ’ın diğer 
bölgelerin-
deki dağı-
tım çalış-
malarına 
hız veren 
TİKA'nın, 

“Erenler 
Sofrası” 

aracılığıyla 
Türkiye’nin 

geçmişinden mi-
ras kalan yardım-

laşma ve paylaşma 
kültürünün Karadağ’da ya-

şatılmasına katkı sağlamaya devam 
edeceği bildirildi. (AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Eren-
ler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Karadağ’da 2 bin 

aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı
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ABD Başkanı Joe 
Biden,  açıkça popü-
list bir siyasi davra-

nışla 1915 yılındaki sözde 
Ermeni yalanları için soykı-
rım ifadesini kullandı. Müt-
tefik diye bildiğimiz bir 
devletin başkanı, Türkiye’yi 
hiçe sayarak böyle bir şov 
yaptı. Aslında şovun arka-
sında Türk ve İslam düş-
manlığı da net olarak var.  
 
Önceki ehveni şer Başkan 
Donald Trump da giderayak 
jübile hediyesi olarak Ca-
atsa yaptırımlarını bırak-
mıştı. Bunları hepimiz 
biliyoruz. Olayın bu yönüne 
hiç girmek istemiyorum. 
ABD, Avrupa, İsrail ve ne 
kadar fino varsa bizi sevme-
diklerini, hatta imkânları 
olsa bize yaşam hakkı bile 
vermeyeceklerini de çok iyi 
biliyoruz. Ayıdan post düş-
mandan post olmaz.  
ABD’nin bu düşmanca du-
ruşu önümüzdeki dönemde 
daha da artacaktır diye dü-
şünüyorum. Onların amacı 
Türkiye’de siyasi bir deği-
şim yapmak. Bunu açıkça 
da belirttiler.  
Kuran-ı Kerim’de net bir 
hüküm var. Maide süresi 
51.ayette Allah (cc) buyuru-
yor: “Ey iman edenler! Ya-
hudileri ve Hıristiyanları 
dost edinmeyin. Onlar yal-
nızca birbirlerinin dostları-
dırlar. Ve hanginiz onları 
dost edinirse, kesinlikle on-
lardan olur. Allah  (cc) yara-
tılış sebebine aykırı 
davranan toplumlara doğru 
yolu göstermez.” 
 
Onların bize düşmanlığı kı-
yamete kadar devam ede-
cek. Hiç kuşkunuz olmasın. 
Nasıl pandemi dönemini 
artık kabul edip ona gore 
yaşamaya başladıysak ve vi-
rüslere karşı maskeyle, elle-
rimizi yıkayarak, mesafeli 
yaşıyorsak aynen öyle ABD 
ve diğerlerini iyi tanıyıp 
bundan sonra onlarla male-
sef yaşamayı bileceksiniz, 
mesafeli olacaksınız, tedbi-
rinizi alacaksınız, temizlik 
yapacaksınız. Ama asla on-
lara sarılmayacaksınız. Evi-
nize sokmayacaksınız. 
Bulaşmaya kalktığında ta-
biri caizse temizleyeceksi-
niz.  
 
Ancak bütün bunları lafla 
ve formalite yapmayacaksı-
nız. Siz eğer samimi olmaz-
sanız bu gibi virüsler her 
zaman size musallat olacak-
tır.  
Diyeceğim o ki; ABD’yi kı-
nayarak hiç bir şey olmaz. 
Sineğin vızıltısı bile onları 
bundan daha fazla rahatsız 
edecektir. Oysa bakıyorum 
da önüne gelen herkes 
ABD’yi ve Biden’ı kınıyor. 
STK’lar, örgütler, şahıslar, 
dernekler gırla…Nasılsa be-
dava. Kınayın efendim bol 
bol kınayın. Olmadı başı-
nıza kına yakın. Ne oldu? 
Böylece rahata mı erdik? 
Şimdi görevimizi yapmış mı 
olduk yani ? Yoksa ABD’yi 
çok fena kızdırdık mı? Çok 
mu korktular?  
Biri gelsin senin ecdadına 
ve tarihine küfretsin. Sonra 
sen de ona : “seni kınıyo-
rum” de. Oldu mu şimdi?  
 
Rahmetli Mehmet Akif bir 
şiirinde şöyle haykırıyor: 
 
“Biri ecdadıma saldırdımı, 
hatta boğarım! ... 
-Boğamazsın ki! 
-Hiç olmazsa yanımdan ko-
varım. 
Üçbuçuk soysuzun ardından 
zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa 
ölsem tapamam.” 
 
Bu işler kınayarak olmaz, 
lafla peynir gemisi de yürü-
mez.  
 
Kınayarak değil, kanayarak 
olur. Ecdat bu davaya canını 

ve kanını vermiş. Siz şimdi 
onlara sövenleri kınarsanız , 
diğer tarafta onların hakla-
rını asla ödeyemezsiniz.  
 
Şimdi gidin kan akıtın da 
demiyorum. Ha bir gün ge-
rekirse bu vatan için seve 
seve. Ama şimdi mesela  kı-
namak yerine adeta kanar-
casına canlarını 
acıtabilirsiniz. Zaten artık 
savaşlar sıcak değil soğuk 
yapılıyor.  
 
Büyükelçiyi mi çekersiniz, 
Talat paşayı resmi olarak 
anarsınız, ABD’nin Kızılde-
rilere yaptığı soykırım için 
anıt mı dikersiniz, S400’leri 
alıp her birine ASALA terör 
örgütünün şehit ettiği diplo-
matlarımızın ismini yazarsı-
nız… 
ABD’ye bunları yaptıran 
oradaki Ermeni lobisi değil 
mi? Peki nerede bizim Türk 
lobileri? Nerede bizim Türk 
diasporası? Bunları oluştur-
mamız, güçlendirmemiz, di-
zayn etmemiz lazım. Hem 
sosyal, hem politik hem de 
ekonomik olarak.  
 
Türk Sinema sektörü son 
günlerde güzel şeyler yapı-
yor. Mesela TRT’nin dizi-
leri harika. Hakikaten 
memnun oluyoruz. Acil ola-
rak Ermenilerin yaptığı zu-
lümleri anlatan filmler 
yapılsın. ABD’nin Hiroşi-
mayı, Afganistanı, Irak’ı  
nasıl yok ettiğini, zulümle-
rini anlatan filmler yapılsın.  
 
Lafla kınayarak değil böyle 
kanayarak olur. Korkmaları 
lazım, canları acıması 
lazım, çekinmeleri lazım.  
 
Yunan Dışişleri bakanı hem 
de Türkiye’de bizim Dışiş-
leri bakanımızın gözlerine 
bakarak şov yapıyor, utan-
madan ukalaca yalan yanlış 
şeyler söylüyor.  
 
Bunlara bir şeyler oluyor. 
Eskiden kanları pirelendi 
derlerdi ya aynen öyle. Es-
kiden bu işler bukadar açık 
ve alenen olmazdı.  
 
Bu soytarılar bugün bizim 
ecdata sövüyorlar ya, bıra-
kın Yunan dışişleri baka-
nını, ABD Başkanı bile 
Osmanlı padişahının muha-
tabı değildi. Osmanlı İmpa-
ratorluğun 1830'lara kadar 
ABD tarafından gelen istek-
lere rağmen bu devleti mu-
hatap dahi 
almamıştır.Avrupa’daki bir 
kralın muhatabı Osmanlıda 
ancak vezir olabilirdi.  
 
Ha bu arada Türkiye’de 
yayın hayatını sürdüren Er-
meni gazetesi Agos bu olay-
lardan sonra şöyle bir başlık 
atmış. Cesarete bakın siz.  
 
“Biden’ın açıklamasında, ne 
Türkiye Cumhuriyeti devle-
tine ne de Türk milletine 
yönelik herhangi bir itham 
ve suçlama bulunuyor. Buna 
özellikle dikkat edildiğini 
de gözden kaçırmamalıyız. 
Mağdur olan soykırım kur-
banlarının Ermenistan yurt-
taşı değil, Osmanlı 
vatandaşı olmalarının altı-
nın çizilmesi, Biden’in bunu 
Obama veya Hillary Clin-
ton’un tersine Ermenistan 
ile Türkiye arasında bir me-
sele gibi değil, insanlar 
daha doğrusu torunlar ara-
sında çözülmesi gereken bir 
mesele olarak ele aldığını 
gösteriyor.” 
 
Ey Agos, şunu bilesin ki; 
bugünkü Türkiye Osmanlı-
nın torunlarıdır. Bir zaman-
lar bazı zatı muhteremler! 
“Hepimiz Ermeniyiz” gibi 
asla kabul etmediğimiz iğ-
renç bir ifade kullanmışlardı 
ya işte o sözün aslı “HEPİ-
MİZ OSMANLIYIZ”  ola-
caktı. Bunu da böyle 
bilesiniz.

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

İZMİR MEKTUBU

KINAYARAK DEĞİL  
KANAYARAK OLUR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Slovenya'nın, Avrupa Bir-
liği'ne (AB) eski Yugos-
lavya'nın dağılmasının 

öncelik olması gerektiğini an-
latan resmi olmayan bir yazı 
(non-paper) gönderdiği iddiası 
üzerine Slovenya'nın Saray-
bosna Büyükelçisi Zorica Buki-
nac, Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı’na çağrıldı. Bölge med-
yasında yer alan haberlerde 
Slovenya Başbakanı Janez Jan-
sa'nın AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel'e Yugoslav-
ya'nın dağılmasının tamam-
lanması gerektiğini içeren bir 
yazı sunduğu iddia edildi. Söz 
konusu iddia üzerine Bosna 
Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi üyeleriyle görüşen Bü-
yükelçi Bukinac, ülkesinin 
Bosna Hersek'e olan tutumu-
nun değişmediğini ve Bosna 
Hersek'in AB üyelik sürecini 
desteklediğini söyledi. Sloven-
ya Başbakanı Jansa da sosyal 
medya üzerinden yaptığı açık-
lamada, Michel'i en son geçen 
yıl gördüğünü ifade ederek, 
"Kendisine böyle bir belgeyi 

mart veya şubat ayında teslim 
etmiş olmam fiziksel olarak 
imkansız. Slovenya, bölgenin 
kalkınmasını ve AB'nin Batı 
Balkanlar politikasını destekle-
mektedir. Bu iddialar sadece 
bu amacı engeller." sözlerine 
yer verdi. Öte yandan, Bosna 
Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyinin Hırvat üyesi Zeljko 

Komsic, Slovenya Cumhurbaş-
kanı Borut Pahor'un kendisine 
Avrupa'da son dönemde Yu-
goslavya'nın dağılma süreci-
nin tamamlanmadığı ve bu-
nun sona erdirilmesi gerektiği-
nin konuşulduğunu belirttiği-
ni söyledi. Pahor'un, Bosna 
Hersek'in başkenti Saraybos-
na'ya yaptığı ziyaret sırasında 

konsey üyelerine "Siz Bosna 
Hersek'te barışçıl bir ayrılma 
yaşayabilir misiniz?" sorusunu 
sorduğunu aktaran Komsic, 
"Boşnak üye Sefik Dzaferovic 
ve ben barışçıl bir bölünmenin 
mümkün olmadığını söyledik. 
Sırp üye Milorad Dodik ise 
karşıt görüş bildirdi" dedi. 
(AA)

Slovenya Başbakanı Jansa'nın, AB Konseyi Başkanı Michel'e eski Yugos-
lavya'nın dağılmasının tamamlanması gerektiğini içeren resmi olmayan 

bir yazı gönderdiği iddiaları iki ülke arasında gerginliğe neden oldu

Bosna ve Slovenya  
arasında gerginlik

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Savunma Bakanlığı, İsrail ile uluslar-
arası eğitim uçuşu merkezinin kurulması için 
anlaşma imzalandığını bildirdi. Bakanlıktan ya-

pılan açıklamada, Mora Yarımadası'nda yer alan Ka-
lamata Havalimanında, İsrail ile stratejik iş birliğini 
güçlendirme amacıyla ortak bir uluslararası eğitim 
uçuşu merkezi kurulacağı belirtildi. Açıklamada, bu 
çerçevede Yunanistan adına Savunma Bakanlığı Si-
lahlanma ve Yatırım Genel Müdürü Koramiral Theo-
doros Lagios ile İsrail adına Uluslararası Savunma İş 
Birliği Merkezi Başkanı Tuğgeneral Yair Kulas ara-
sında Atina'da anlaşma imzalandığı kaydedildi. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Ordusu 
eski generallerinden Jo-
van Divjak, başkent Sa-

raybosna'daki Bare Mezarlı-
ğı’na defnedildi. Saraybos-
na'da 84 yaşında vefat eden 
Sırp kökenli eski general 
Divjak'ın cenazesine yüzlerce 
kişi katıldı. Cenazede yapı-
lan konuşmada, Bosna Her-
sek'te 1992-1995'te yaşanan 
savaşta, Boşnaklarla ülkenin 

bağımsızlığı için mücadele 
eden Divjak'ın cesur ve gu-
rurlu bir kişilik olduğu ifade 
edilerek, "Sevmedikleri ve 
nefret ettikleri zaman bile o 
başı yukarıda yürüdü" ifade-
si kullanıldı. Divjak'ın vefatı 
nedeniyle Saraybosna Kanto-
nunda bir günlük yas ilan 
edildi. 
 

KİMDİR? 
 
Sırbistan'ın başkenti Belg-
rad'da 11 Mart 1937'de dün-

yaya ge-
len Div-
jak, Bosna 
Hersek ve Sa-
raybosna'nın sa-
vunmasında önemli rol al-
dı. Divjak, Belgrad Askeri 
Akademisi’nden mezun ol-
duktan sonra çeşitli görevler-
de bulundu. Savaş zamanın-
da ise Genelkurmay Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlen-
di. Silahlanan Sırplara karşı 
büyük mücadele veren Div-
jak, Sırbistan tarafından 

1992'de Sa-
raybosna'da 

eski Yugoslav 
ordusuna ait bir 

konvoya ateş açarak 
bazı askerlerin öldürülmesi 
olayıyla doğrudan bağlantılı 
olduğu gerekçesiyle suçlan-
dı. Divjak, aylarca süren hu-
kuki mücadelenin ardından 
serbest bırakıldı. "Bosna Her-
sek'i Eğitim İnşa Eder" orga-
nizasyonunun müdürü de 
olan Divjak, çok sayıda öğ-
renciye burs verdi. (AA)

Yunanistan ile İsrail arasında bir anlaşma daha

Bosna’nın kahramanı  
Divjak toprağa verildi
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BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

"Hilal Olsun Türkiye" 
sloganıyla yola çı-
kan Türk Kızılay, 

Türkiye'nin Prizren Başkonso-
losluğu iş birliğinde, Ramazan 
ayı dolayısıyla bu yıl da Koso-
va'da ihtiyaç sahibi 500 aileye 
gıda yardım kolisi dağıtacak. 
Prizren'deki yardım dağıtımı-
na Prizren Muavin Konsolosu 
İsmail Cenk Şen ve Türk Kızı-
lay Yönetim Kurulu Üyesi Er-
can Tan'ın yanı sıra Kosova Kı-
zılhaçı temsilcileri katıldı. Tan, 
Türk Kızılay olarak Ramazan 
ayı boyunca 18 ülkede 8 mil-
yon ihtiyaç sahibine ulaşmayı 
hedeflediklerini belirtti. Rama-
zan yardımları için 25 milyon 
liraya yakın bütçe ayırdıklarını 
ifade eden Tan, "Kızılay olarak 
kardeşlerimizin yanındayız. 
Burada 500 gıda kolisi ile 500 

aileye ulaşmak için geldik. Bu 
yardımlarımızı devamlı artıra-
rak Kosovalı kardeşlerimizin 
de yanında olmaya çalışıyo-
ruz. Türkiye’deki kardeşleri-

mizden aldığımız bağışları Ko-
sovalı kardeşlerimize ulaştırı-
yoruz. Onların da selamlarını 
getirdik." ifadelerini kullandı. 
Türkiye'den getirilen 500 gıda 

kolisi Kosova Kızılhaç vasıta-
sıyla Prizren’in yanı sıra Prişti-
ne, Suhareka gibi belediyeler-
de belirlenen ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılacak. (AA)
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İSKENDERAY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TİKA, ramazan ayı faaliyet-
leri kapsamında Koso-
va’daki ihtiyaç sahibi aile-

lere gıda ve hijyen malzemesi 
yardımında bulunuyor. Koso-
va'da görev yapan çeşitli kuru-
luşlar aracılığıyla ramazan bo-
yunca ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak yardım paketlerinin 
dağıtımı İskenderay Belediye-
si'nde devam etti. Belediye binası 
önünde düzenlenen dağıtımda, 
AA muhabirine açıklamalarda 
bulunan İskenderay Belediye 
Başkanı Bekim Yaşari, TİKA’nın 
Kosova’da faaliyete başladığı ilk 
günden itibaren İskenderay Bele-
diyesi ile birçok alandaki ilişkile-
rinin mükemmel seviyede oldu-
ğunu söyledi. Yaşari, “Ülkemizin 
kurtuluşu için savaşta olduğu-
muz zor yıllardan beri vermiş ol-
duğu tüm yardımlar için ve bu-
gün ülkemizin gelişiminde 
verdikleri yardımlardan dolayı, 

İskenderay Belediyesi adına Tİ-
KA’ya ve TİKA aracılığıyla Türk 
milleti ve devletine teşekkür et-
mek istiyorum. İki kardeş halk 
olarak umarım iş birliğimiz daha 
da artar.” ifadelerini kullandı. 
TİKA Kosova Koordinatörü Ci-
han Dinçer de bu yıl ramazan ayı 
yardım faaliyetlerini "Erenler 
Sofrası" adı altında düzenledikle-
rine işaret ederek, "Türkiye 

Cumhuriyeti ve Türk halkı her 
zaman olduğu gibi mübarek Ra-
mazan ayında da Kosova halkı-
nın yanında olmaya devam ede-
cektir." dedi. Kosova'nın 
İskenderay, Mamuşa, Vıçıtrın, 
Mitroviça belediyelerinde ihtiyaç 
sahiplerine yönelik başlayan da-
ğıtımlara önümüzdeki günlerde 
Prizren ve Dragaş belediyele-
rinde devam edilecek. (AA)

RAHOVÇA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), "Kosova Süt Üreticileri 
Derneği’nin Tırnak Kesme Travayı ile 

Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova’nın 
Rahovça belediyesindeki süt üreticilerine ekip-
man desteği sağladı. Kosova Süt Üreticileri 
Derneği iş birliğinde düzenlenen törene, Türki-
ye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA 
Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova 
Süt Üreticileri Derneği Başkanı Milazim Beris-
ha ve çok sayıda süt üreticisi katıldı. Büyükelçi 
Sakar, TİKA’nın yürüttüğü projelerle  Koso-

va’nın ekonomik kalkınmasına verdiği deste-
ğin önemine işaret etti. TİKA'nın, Kosovalı üre-
ticilerin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik 
destekler verdiğini belirten Sakar, "Bugün hibe 
edilen tırnak kesme travaylarıyla 2 binden fazla 
süt üreticisinin ihtiyaçları karşılanmış olacak. 
Kosova için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. 
Dernek Başkanı Berisha, TİKA’nın Kosovalı 
çiftçilere yönelik desteklerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek "Çiftçilerin iyiliğine 
yönelik başka projelerin olacağına inanıyorum. 
Çiftçilerin refahına yönelik yapılan bu desteğin 
dağıtım törenine katılan büyükelçiye de teşek-
kür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

TİKA'dan İskendaray’da gıda  
ve hijyen malzemesi dağıtımı

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Türkiye'nin 
Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl 
da Kosova'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardım kolisi dağıtacak

Prizren’de de Türk  
Kızılay’ı hilal oldu

ALMANYA  
SIRBİSTAN-KOSOVA  

ARASINDA  
İLERLEME BEKLİYOR
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Almanya Dışişleri Ba-
kanı Heiko Maas, 
Sırbistan-Kosova di-

yaloğunda başarılı sonuçlar 
elde etmenin tam zamanı ol-
duğunu belirtti. Balkan ül-
kesi Kosova'nın ardından 
Sırbistan'ı ziyaret eden Ma-
as, başkent Belgrad'daki te-
masları kapsamında Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vu-
cic tarafından kabul edildi. 
Maas, görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın top-
lantısında konuştu. Hem 
Sırbistan hem de Kosova'da 
sağlam birer hükümetin ku-
rulduğunu belirten Maas, 
"İki ülke arasında kesintiye 
uğrayan diyaloğu devam et-
tirmenin ve başarılı sonuçlar 
elde etmenin tam zamanı." 
dedi. Almanya'nın, diyalo-
ğun ara buluculuğunu üst-
lenen Avrupa Birliği ve AB 
Sırbistan-Kosova Diyaloğu 
Özel Temsilcisi Miroslav 
Lajcak'a güvendiğini vurgu-
layan Maas, ülkesinin, diya-
loğun kolay bir süreç olma-
dığının farkında olduğunu 

dile getirdi. Maas, Sırbis-
tan'ın AB üyeliği konusuna 
da değindi. Ülke yönetimi-
nin hukukun üstünlüğü ve 
yolsuzlukla mücadele konu-
sunda daha fazla çaba sarf 
etmesi gerektiğini kaydeden 
Maas, Almanya'nın üyelik 
sürecinin hızlandırılmasına 
katkı sağlayacağını söyledi. 
AB'nin yeni tip koronavirü-
se (Kovid-19) karşı geliştiri-
len aşılardan 651 bin dozu 
Batı Balkan ülkelerine gön-
dereceğini belirten Maas, 
bunun salgına karşı ortak 
mücadelede bir dönüm nok-
tası olacağına işaret etti. 
Cumhurbaşkanı Vucic de 
Almanya'nın tıpkı Sırbistan 
gibi diyalog sürecini destek-
lediğine dikkati çekerek, ül-
kesinin diyaloğu devam et-
tirmeye hazır olduğunu be-
lirtti. Sırbistan'ın diyalog sü-
recinde yapıcı bir tutum ser-
gileyeceğine işaret eden Vu-
cic, "Sırbistan, uzlaşma yo-
luyla bir çözüm üretmek is-
tiyor. Çatışmayı dondurmak 
bir çözüm değildir, Arnavut 
halkıyla barış inşa etmeli-
yiz." diye konuştu. (AA)

Rusya'nın "Kosova bayrağı" itirazı  
BMGK toplantısını askıya aldırdı
BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

BMGK toplantısını askıya 
aldırdıBirleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ndeki 

(BMGK) Kosova toplantısı, 
Rusya'nın ekranda bu ülkenin 
bayrağının görünmesine itirazı 
nedeniyle askıya alındı. 
BMGK'nın sanal ortamda yapı-
lan Kosova oturumunda, Rus-
ya'nın BM Daimi Temsilci Yar-
dımcısı Dmitry Polyanskiy, ül-
ke olarak tanımadığı  Koso-
va'nın bayrağının Dışişleri Ba-
kanı Donika Gervalla'nın ekra-

nında görünmesine karşı çıktı. 
BM Güvenlik Konseyi üyesi 8 
ülkenin Kosova'yı tanımadığını 
belirten Polyanskiy, ülke bayra-
ğının ekrana yansımaması tale-
binde bulundu. Rusya'nın bay-
rak itirazı toplantının bir süre 
askıya alınmasına 
neden oldu. BM 
Güvenlik Konse-
yi Nisan ayı dö-
nem başkanlığını 
yapan Vietnamlı 
Büyükelçi Dang 
Dinh Quy ise da-
ha sonra sanal 

oturumda Kosova bayrağının 
kalabileceği açıklamasını yapa-
rak, toplantıyı yeniden başlattı. 
Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 
2008'de tek taraflı bağımsızlığı-
nı ilan eden Kosova, 117 ülke 
tarafından tanınıyor. (AA)

Rahovça’daki süt üreticilerine Türkiye’den ekipman desteği
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SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da 4 Nisan'da ya-
pılan parlamento seçiminin 
ardından kabine kurma giri-

şimleri ikinci kez başarısızlıkla so-
nuçlandı. 240 kişilik parlamentoda 
51 üyeli ikinci en büyük gruba sa-
hip şovmen Slavi Trifonov'un Böy-
le Bir Halk Var (İTN) partisinin 
başbakan adayı olarak gösterdiği 
satranç şampiyonu Antoaneta Ste-
fanova, Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'den aldığı hükümet kurma 
görevini anında iade etti. Stefano-
va törende, "Biz, İTN partisi olarak 
prensipsiz koalisyonlara girme ni-
yetinde değiliz." ifadesini kullandı. 
Trifonov, sosyal medyada dün 
yaptığı açıklamada, partisinin par-
lamentoda diğer gruplardan ko-
şulsuz destek alamadığını, bu or-
tamda olası bir hükümet kurma 
girişiminin "siyasi intihar" olacağı-
nı belirtmişti. İTN'den önce parla-
mentoda en büyük 75 kişilik gru-
bu olan eski Başbakan Boyko Bori-
sov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisi de kabine oluştur-

ma çabasında başarısız olmuştu. 
 

BİR ŞANS DAHA 
 
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı 
Radev, kabine kurmakta başarısız 
olan en büyük iki partiden sonra 
parlamentoda temsil edilen diğer 4 
gruptan birine görev vermesi gere-
kiyor. Radev, parlamentoya seçim 

yasasında demokratikleşme yo-
lunda gerekli değişikliklerin yapa-
bilmesi için zaman tanımak istedi-
ğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı 
Radev'in, kabine kurma girişimle-
rinin üçüncüsünün de başarısız ol-
ması halinde parlamentoyu feshe-
derek erken seçim için tarih belir-
leyip geçici bir teknokratlar hükü-
meti oluşturması gerekiyor. (AA)

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk savunma sanayisinin 
yerli ve milli olanaklarla ge-
liştirdiği tank taşıyıcı Kuzey 

Makedonya ordusuna teslim edil-
di. Başkent Üsküp yakınlarındaki 
Petrovec Belediyesi’nde bulunan 
Straşo Pincur Kışlası'nda düzenle-
nen törene, Kuzey Makedonya Sa-
vunma Bakanı Radmila Şekerins-
ka ve Türkiye'nin Üsküp Büyükel-
çisi Hasan Mehmet Sekizkök katıl-
dı. Bakan Şekerinska yaptığı ko-
nuşmada, son günlerde Kuzey 
Makedonya ile Türkiye arasında 
savunma ve askeri destek alanın-
da çok güçlü bir iş birliğine tanık 
olduklarını söyledi. Bu iş birliği-
nin, uzun yıllar süren müttefiklik 
ve dostluk ile güçlü askeri-politik 
ittifakın üyeleri olarak bölgenin 

güvenliğini sağlama ve halklar 
arasında dostane ilişkileri sürdür-
me çabalarının sonucu olduğuna 
işaret eden Şekerinska, şöyle de-
vam etti: 
"Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin or-
dumuza yıllardan beri vermiş ol-
duğu desteğin bir parçası. Son yıl-
larda bu desteğin gerçekten daha 
yoğun hale geldiğini ve bunu da-
ha görünür hale getirmeye çalıştı-
ğımızı görebilirsiniz. Hem Make-
don hem de Türk vatandaşları bil-
sin ki savunma alanındaki mü-
kemmel ilişkilerimiz için ciddi şe-
kilde çalışıyoruz." Tank taşıyıcısı-
nın önemli bir ekipman olduğunu 
aktaran Şekerinska, "Türkiye 
Cumhuriyeti'nde üretilen ve dost-
larımızın savunma sanayisindeki 
gücünü de gösteren bu tank taşı-
yıcısı ile birçok birliğimizi ve kul-

landıkları ekipmanı eksiksiz, gü-
venli ve verimli şekilde taşınması-
nı sağlayacağız." dedi. Büyükelçi 
Sekizkök de tarihten süzülüp ge-
len Türkiye ile Kuzey Makedonya 
kardeşliğini, dostluğunu ve askeri 
alanda var olan güçlü iş birliğini 
sergileyen bir devir teslim töre-
ninde bulunduklarını ifade etti. 
Kuzey Makedonya'yı Balkanlarda 
Türkiye için önemli bir ortak ola-
rak gördüklerinin altını çizen Se-
kizkök, "Çok boyutlu ilişkilerimizi 
tüm alanlarda müşterek çabaları-
mızla ileriye taşımayı hedefliyo-
ruz." diye konuştu. Kuzey Make-
donya'nın NATO'ya dahil olma-
sıyla ülkeler arasındaki askeri iş 
birliğinin daha da güçleneceğine 
işaret eden Sekizkök, bu söylemi 
bugün yaptıkları gibi uygulamaya 
koyduklarını belirtti. 

Akın ÜNER

YUGOSLAVYA  
KAZANI YİNE  

KAYNATILIYOR

Balkan kelimesi, Türkçe bal ve kan 
kelimelerinin birleştirilmesiyle 
oluşur. Hakikaten de bu coğrafya, 

öyle güzeldir ki hayatı adeta ballandırır. 
Lakin bu güzelliklerin tadına bakmak 
isteyen eşek arıları da hiç eksik olmaz. Bir 
bakmışsın, Rumeli’nin bal dolu çanağına 
yeniden kan doğranmış. 
Osmanlı’nın çöküşüyle beraber kimi zaman 
Rusya’dan, kimi zaman da Brüksel’den 
havalanan eşek arıları Balkan halklarına 
kin ve nefret tohumları ektiler. Asırlarca 
komşuluk etmiş insanlar, bu zehirli 
tohumların tesiriyle defalarca birbirlerine 
hayatı zindan ettiler. 
Eski Yugoslavya ve Bulgaristan’da 
komünist rejimin dağılma sürecinde özel-
likle Türk ve Müslüman Balkan insanı 
zulme uğradı. Kimisi öldü, toplu mezarlara 
gömüldü. Birçoğu da ölümden beter acılar 
yaşadı.  
Neticede, eski Yugoslavya çok sayıda 
küçük devletçiğe bölündü Bulgaristan ve 
Yunanistan’da yaşayan Müslüman – Türk 
toplumunun yaşadıkları sıkıntılar ise hala 
çözüm bekliyor. 
Balkanlardaki acılar yapılan uluslararası 
anlaşmalar ile kısmen de olsa biraz 
yatışmış gibi görünürken bir kez daha kan 
tohumu taşıyan eşek arılarının vızıltıları 
kulakları tırmalamaya başladı. 
Bir sonraki Avrupa Birliği dönem 
başkanlığını üstlenecek olan Slovenya 
Başbakanı Janez Jansa'nın, Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e 
gönderdiği iddia edilen diplomatik bir 
belge yakın gelecekte Balkanların yeniden 
karıştırılmak istendiğini gösteriyor. 
Batı Balkanlar'da etnik ayrışmaları çözmek 
için 5 ülkenin sınırlarını yeniden 
çizilmesini öngören gayriresmi diplomatik 
belge özellikle Bosna Hersek'te kızgınlığa 
neden oldu. 
Her ne kadar Slovenya başbakanı apar 
topar inkâr etmek istese de Reuters'in 
varlığını teyit ettiği ve çok sayıda AB 
diplomatının gördüğünü aktardığı bu 
belgede Bosna Hersek ve Kosova’nın etnik 
yapı gözetilerek parçalanması teklif 
ediliyor. 
Buna göre  Bosna Hersek'in iki entitesin-
den biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin 
bağımsız Sırbistan'a bağlanması, 
Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların 
Hırvatistan'a bağlanması ve Kosova'nın Ar-
navutluk ile birleşmesi öneriliyor. 
Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun 
etnik sorunlar çözülmeden çok zor olacağı 
vurgulanan belgede bunun da Genişletilmiş 
Sırbistan, Genişletilmiş Hırvatistan ve 
Genişletilmiş Arnavutluk'la mümkün 
olacağının altı çiziliyor. 
İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" 
başlığıyla hazırlanan belgenin Slovenya'nın 
resmi tutumu olmadığı ifade edilirken, eski 
Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir 
"çözüm" olduğu ileri sürülüyor. 
Bosna Hersek'in AB üyeliğinin red-
dedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, 
Türkiye'nin bölgedeki boşluktan 
faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna 
Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece 
etkili olduğu maddesi yer almıştı. 
Avrupa Birliği'nin işleyiş mekanizmasında 
herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu tür 
belgeler diplomatik kanallarda sıkça 
kullanılıyor ve birliğin politikalarının 
şekillenmesinde etkili olabiliyor. 
Konu hakkında görüşlerine başvurduğum 
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı Sabri Mutlu, Balkanlar’da 
yeni etnik karmaşalara yol açabilecek 
statüko değişikliği için birilerinin nabız 
yokladığından endişe ettiğini söyledi ve 
bunun Balkan kökenli Türk vatandaşları ve 
bu ülkelerde yaşayan soydaşlarımızı huzur-
suz ettiğinin altını çizdi. 
Benim kişisel kanaatimi sorarsanız Türk 
diplomasisi, Ukrayna, Libya, Filistin gibi 
coğrafyalardaki sorunlar ile meşgulken 
hemen yanı başımızdaki Balkanlar’da 
dolaşan eşek arılarını savuşturmanın çare-
sine de bakmalı. 
Zira yakın zamanda sıcak çatışmalar 
yeniden başlarsa bunun nelere yol 
açabileceğini tarih bize söylüyor. 
Eski Yugoslavya’da yeniden kaynatılmak 
istenen kazandan sıçrayacak en küçük 
ateşin nereleri yakabileceğini hayal bile 
edemezsiniz! 
Türkiye, bir an evvel Balkan ülkelerinin 
mevcut statüko bozulmadan Avrupa Birliği 
üyesi yapılmasını ve sınırların değişmezliği 
prensibinin güvence altına alınmasını 
sağlamak zorundadır. 

Bulgaristan'da ikinci kabine oluşturma girişimi de başarısız oldu

Bulgaristan’da Stefanova’da 
hükümet kurmayı başaramadı

‘ENCÜMEN HEYETİ  
SEÇİMLERİ NE OLDU?’

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya Türk toplumu 
kendisine ait özerk statü-
deki okullarda encümen 

heyetleri seçimlerinin Yunan 
makamları tarafından sürekli er-
telenmesine tepki göstermeye 
devam ediyor. Batı Trakya gene-
lindeki Türk azınlık okullarında 
22 Aralık 2021’de yapılacağı du-
yurulan encümen heyetleri se-
çimleri Kovid-19 salgını gerekçe 
gösterilerek yedi kez ertelenmiş-
ti. Batı Trakya Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği encümen he-
yetleri seçimlerinin yedinci kez 
ertelenmesinin ardından eylem 
kararı almış, Gümülcine ve İske-

çe’de eş zamanlı gerçekleştirilen 
eylemler sırasında 967 encümen 
heyeti üyesi ve velinin imzasının 
yer aldığı mektup Doğu Make-
donya-Trakya Eyaleti Eğitim 
Müdürü Kostas Bantikos’a tes-
lim edilmişti. Eylemde ya seçim-
lerin bir an önce yapılması ya da 
encümen heyetlerinin görev sü-
relerinin yıl sonuna kadar uzatıl-
ması talep edilmişti.  Bantikos, 
cevabi mektubunda Batı Trakya 
Türk toplumunun encümen he-
yetleri ile ilgili söz konusu talep-
lerini tümden reddetmişti. Av-
rupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) Başkanı Halit Ha-
bip Oğlu, “Batı Trakya Türk top-
lumu Lozan Antlaşması uyarın-
ca kendi okullarını kurma, yö-

netme ve denetleme hakkına sa-
hiptir. Dolayısıyla sahip olduğu-
muz eğitim özerkliğimiz çerçe-
vesinde okullarımızdaki encü-
men heyetleri mutlaka seçimle 
belirlenmek zorundadır. İlan 
edilen encümen heyetleri seçim-
lerinin salgın bahanesiyle sürek-
li ertelenmesi okullarımızın ida-
resinde sorunlar yaşanmasına 
yol açmaktadır. Öte yandan 
4756/2020 sayı ve tarihli yasanın 
72. maddesi uyarınca salgın ko-
şullarından dolayı özel hukuk 
tüzel kişiliklerinin yönetim ku-
rullarının görev süreleri salgın 
süresince uzatılmış sayılmakta-
dır. Batı Trakya Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği’nin de dile 
getirdiği üzere söz konusu yasa-
ya dayanarak okullarımızdaki 
encümen heyetlerinin görev sü-
relerinin bir kararname ile uza-
tılması mümkün iken ülkemiz 
makamları bu talebimizi gör-
mezden gelerek iyi niyetten yok-
sun olduğunu bir kez daha ispat 
etmiştir. Batı Trakya Azınlık 
Okulları Encümenler Birliği’nin 
talebini destekliyor, salgın ko-
şulları nedeniyle seçimler yapı-
lamayacaksa okullarımızdaki 
encümen heyetlerinin görev sü-
relerinin yıl sonuna kadar uzatıl-
masını istiyoruz” dedi. (AA)

Türkiye’den  
Kuzey Makedonya  
ordusuna tank 
taşıyıcı bağışı

Adnan FİŞENK

KUŞATILAN  
TÜRKİYE -4-

Türkiye'yi kendi ülkelerinin, çıkarları 
söz konusu olduğunda en son limitine 
kadar kullananların, söz konusu Tür-

kiye ve milli menfaatleri olduğunda Türki-
ye'yi teröre karşı yalnız bırakanların 
Türkiye'yi, ne S-400 füzeleri nede farklı ka-
tegorilerdeki tercihlerinden dolayı sorgulaya-
maz, kısıtlayamazlar. Yunanistan Rusya'dan 
S - 300 füzeleri alırken sessiz kalırken, gıkı 
çıkmayan, Türkiye, ABD'den Milli güvenliği 
için talep ettiği Patriot Füzelerini vermediği 
için, Rusya'dan aynı Yunanistan gibi tedarik 
edince zıplamaya başlaması, bu ikilem değil 
de nedir? Türkiye'yi akıllarınca iki türlü kö-
şeye sıkıştırma oyunları tutmamıştır. Türki-
ye'ye baskıyla hem S-400 füzeleri 
aldırılmayacaktı, hem de Patriot Füzesi veril-
meyecekti. Ama Türkiye bu oyuna düşmeye-
rek S-400 füzelerini almıştır. 
Türkiye'yi kurtlar sofrasında yapayalnız bıra-
kıp, Türkiye'nin yeni yol haritası ile ilgili 
eleştiri yapma hakkı bunların hiç olamaz. 
Tarih boyunca ilişkilerde sürekli kaypak ve 
yalanlarla zorunlu yürütülen dostluk adı al-
tında kaybettirilen hep Türkiye olmuştur. 
Bundan sonra Türkiye'nin tahammülü yalan 
dolanlara kalmamıştır. 
Ayrıca AB Ülkeleri, Türkiye'yi tam elli yılı 
aşkın bir süredir, üyelik adıyla, son on yıldır 
da, aday ülke masalı ile kandırdıkları yetmi-
yormuş gibi, buna karşın Türkiye’nin artık 
bir 'B' planın olması ve AB’ye alternatif ara-
yışları içinde olmasından daha doğal ne ola-
bilir. Türkiye her devirde aktif lokomotif bir 
ülke olmuştur. Bazı ülkeler gibi statik vagon 
ülke olma rolünü hiçbir zaman kabullenme-
miştir.  
Kandırıldığını, oyalandığını net bir şekilde 
bilmesine karşın sabırla, sebatla bekleyen 
Türkiye, bunların bunca olumsuzluklarına 
rağmen tüm iyi niyeti ile ABD ile dost ve 
müttefik kalmaya özveri ile uymuş, Tür-
kiye’nin AB üyesi olma yolunda tüm çabala-
rını AB uyum yasaları çıkararak, 
müktesebatını uyumlu hale getirerek yap-
maktadır. Fakat gelin görün ki Türkiye'nin 
tüm attığı iyi niyetli adımlarına karşılık her 
seferinde gerek AB olsun gerek ABD tarafın-
dan uyduruk bahanelerle ambargolarla Türk 
ekonomisi ve Savunması adeta kasıtlı olarak 
sekteye uğratılmaktadır, ayrıca teröristlere ve 
terör devletlerine yapılan her türlü yardımlar, 
Türkiye düşmanlarına destek olarak dostluğu 
ve müttefikliği suistimal ede gelmiştir, ge-
rekse AB’de Türkiye’ye verdiği sözleri tut-
mamıştır. Bu söz tutulmayan konulardan 
hepinizin malumu sığınmacılar ile ilgili konu 
başı çekmektedir. 
Kendi ülke vatandaşları rahat bir yaşam sü-
rerken, Türkiye adeta bu ülkelerin vatandaş-
larının rahatlığı için yaklaşık 5 milyon 
insanın her türlü maddi, manevi yükünü tek 
başına çekmektedir. 
 

‘ENAYİ DEĞİLDİR’ 
 
Demokrasi havarisi olduğu iddiasındaki 
ABD'nin Türkiye’de demokrasiye darbe yap-
maya kalkan Fetö elebaşı ve onun terör örgü-
tüne ev sahipliği konumunda olması ise 
aslında Türkiye açısından yenilir yutulur bir 
olay değildir. 
Aynısını Türkiye onlara yapmış olsaydı do-
ğacak sonuçlardan dolayı Türkiye'nin başına 
gelecekleri düşünmek bile istemeyiz. 
Türk seçmenin seçim tercihine bile müdahil 
olmak isteyen hazımsız zihniyet, Her fırsatta 
bir kaos yaratma sevdasındadır. Türkiye'de 
seçimler neticesinde istikrarlı yönetimin 
oluşması bir çok dış ve iç oyunu da bozmuş-
tur. 
Türkiye Vatandaşları tercihini seçimleri ile 
ortaya koymuştur. Seçimle ortaya konulan 
tercihin uygulayıcıları da gereğini Türki-
ye'nin Milli menfaatleri gereği gerek Türkiye 
sınırları içinde olsun, gerek Türkiye sınırları 
dışında olsun, Örneğin; Suriye'de olsun, 
Irak'da olsun, Ege'de olsun, Libya'da olsun, 
Afrika'da ki birtakım ülkelerde olsun, As-
ya'da olsun, Ermenistan'a karşı Azerbay-
can'la Karabağ'da olsun, Mavi Vatan'da 
olsun, Afganistan, Arnavutluk gibi birçok ül-
kelerde olsun, gerekeni yaptıkça malum düş-
manlar her türlü yaygara çıkarmakla 
kalmadıkları gibi Türkiye'nin geleceğini elin-
den alma planlarını da uygulamaya koymuş-
lardır. 
Bunlara karşın Türkiye yurt içinde ve ulus-
lararası alanda ilkeli ve kendi çıkarlarını ko-
ruyarak her alanda adeta göğüs göğüse 
çarpışarak, iç ve dış kabullenirliğini belirle-
yen politikaları ile yeni denizlere yelken aç-
maktadır. 
Türkiye, ABD ve AB Ülkelerindeki malum 
çevreler tarafından ötekeleştirilirken, ger-
çekte ötekeliştirdiklerini sandıkları Türki-
ye'yi ABD ve AB ülkeleri gelecek yıllar 
açısından şimdiden kaybettiklerini idrak et-
tiklerinde dünya düzeninde birçok şey eskisi 
olmayacaktır. Dünya mazlumları mutlaka 
birgün zalimlere karşı galip gelecektir.
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Kosova ve Türk mutfağı-
nı sentezleyen Antalya-
lı şef Caner Sultanlar ile 

çalıştığı yerde yani Kosova’nın 
en büyük oteli Emerald Ho-
tel’de söyleştik. Caner Şef ile 
iki mutfağın ayrışan ve birle-
şen yönlerini, Kosova’daki iş 
macerasını ve genç kuşaklara 
tavsiyelerini konuştuk. Buyu-
run bakalım beğenecek misi-
niz? 
 
n Caner Sultanlar kimdir? 
Kendinizi biraz tanıtır mısı-
nız? 
 
Antalya doğumluyum. Evli-
yim, kızım Asya üniversite öğ-
rencisi çocuk gelişimi okuyor. 
Oğlum Cemal Anadolu Tu-
rizm Meslek Lisesi Mutfak Bö-
lümü mezunu şu anda Antal-
ya Belek Max Royal Hotel’de 
mutfakta yolumuzda ilerliyor. 
Antalya’da birçok tesiste exe-
cutive chef olarak görev yap-
tım en uzun çalışmam ise 
dünya çapında birçok tesisi 
olan Corinthia Group Ho-
tels’in 2 tesisi oldu 11 yıl görev 
yaptım ve şirketin desteğiyle 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
seminer ve eğitimlere katıla-
rak Mesleki ve H.A.C.C.P ( Gı-
da güvenliği ve hijyen ) konu-
larında tecrübe edindim ve 
günden güne yenilenen trend-
leri takip ederek güncellemeye 
devam ediyorum.   
Şu anda Kosova’nın başkenti 
Priştine’de ülkenin en güzel 
oteli Emerald Hotel’de seve-
rek ve keyif alarak görevimi 
yapıyorum. 
 
n	Kosova’ya gidiş hikayeniz 
nasıl oldu? Neden Kosova’ya 
gittiniz? 
 
Arnavutluk Durres’te Premi-
um Hotel’s mutfaklar koordi-
natoru abim Cemal Sultanlar 
ve yeğenim Executive chef Er-
doğan çalışmakta. Sevgili pat-
ronumuz İbrahim Bucaliu ve 
ailesinin bu tesiste tatile git-
mesiyle başlıyor benim Koso-
va’ya gelme hikayem, İbrahim 
bey Türk Chef’lerin çalıştığı 
bu oteli çok beğeniyor. Abim 
Cemal ve oğlu Erdoğan’dan 
yardım isteyerek kendi hoteli-
ne de Türk chef istediğini an-
latıyor. Bu vesileyle Kosova’ya 
geldim ve 2016 yılıydı. 1 yıllı-
ğına geldiğim Kosova’da hala 
devam ediyorum. Tabii ki bu-
radaki istikrarlı çalışmanın bir 
nedeni ise patronlarımın, ça-
lışma arkadaşlarımın ve Koso-
va halkının yardımsever, dost 
olmalarından kaynaklanıyor. 
Burada mutlu ve huzurlu-
yum. 
 
n	Kosova ve Balkan mutfağı 
hakkında bize bir şeyler an-
latmak ister misiniz? 
 
Balkan yemek kültürü Türk, 
Yunan, İtalyan, Avusturyalı, 
Macar ve yerel yemek ve pişir-
me kültürlerinin karışımıdır. 
Kosova’da genelde bizde ol-
duğu gibi geniş bir kahvaltı 
kültürü yoktur, Genel anlam-
da bir omlet çeşidi ve peynir, 
çay ya da gelişmiş kahve kül-
türüyle geçiştirilir. Kosova’nın 
ve Balkanlar’ın uzmanlaştığı 
pleskevica meşhurdur, zaten 
bu göç zamanında ülkemize 
özellikle Bursa şehrimize faz-
lasıyla yansımıştır. Ayrıca belli 
yerlerde yediğim ülkeye has 
kuruttukları isli et ile yapılan 
fasulyenin Türkiye’de yapı-
landan daha lezzetli olduğunu 
söyleyebilirim. Ferizaj’da Ad-
rian Restaurant fırında fasülye 
tavsiyemdir. Yediğiniz her çe-
şit etin lezzetini burada farke-
dersiniz bence Kosova’nın en 

iyi traditional restaurantıdır 
Adrian.)  Kosova’nın kendi 
topraklarında beslenen ve ye-
tişen kuzu ve dana etleri de 
çok kaliteli olduğunu söyleye-
bilirim. Bunlara ilave olarak 
tüm turşu çeşitleri, közlenmiş 
biberle yapılan ajvar, ”speca 
me gjiz” dedikleri samborka 
biberine doldurdukları kay-
mak ya da lor peyniri ile yapı-
lan çok lezzetli geleneksel ye-
mekleri mevcuttur. Pizza ve 
börekleri meşhurdur. Mesela 
fırından yeni çıkmış bir börek 
turu olan mantia ve flia çok le-
ziz. Bunun yaninda Elbasan 
tava ve Kosova sucuğu diğer 
meşhur yemekleridir. 
  
n	Kosova ve Balkan insanı-
nın yemek ve lezzet tercihi 
hakkında neler söylersiniz? 
 
Son 2-3 yıldır ciddi anlamda 
gelişim var yiyecek ve içecek 
sektöründe. Konsept restau-
rant, bar ve bistrolar yapılma-
ya başlandı. Bununla beraber 
traditional mutfak tüketimi 
zaten var AVM’lerin yapımıy-
la birlikte dünya markası fast 
food restaurantların geldiğini 
görüyoruz. Genç kuşağın fark-
lı tat ve yiyeceklere yöneldiği-
ni görüyorum. Mesela sushi, 
steak house ve modern mutfa-
ğın örnekleri azda olsa oluş-
maya başladı. Zamanla yemek 
tercihleri ülkenin ihtiyacı olan 
kalifiye ustalarında katılımıyla 
daha da gelişeceğini ve deği-
şeceğini düsünüyorum. Bence 
Kosova önümüzdeki 5 yıl için-
de gastronomi dalında ciddi 
gelişim gösterecek ve insanla-
rın lezzet tercihleri değişecek-
tir. 
 
n	Türk mutfağını Balkan-
lar’da kabul ettirebildiniz 
mi? Sizin Türk mutfak tecrü-
beniniz Kosova’da nasıl kar-
şılandı? 
 
Aslında Türk mutfağına çok 
uzak değiller, atalarımızın 
yüzyıllarca bulunduğu bu 
topraklarda benzer yemekleri-
miz var. Esas olarak atalarımı-
zın kabul ettirdiğini bizler ge-
lişen dünya ve teknoloji avan-
tajlarını kullanarak mevcut 
olan standartı bozmadan kü-
çük ilaveler yapıp yani füz-
yonlayarak yeni trendler yara-
tıyoruz. Yetişen genç arkadaş-
larımızın lezzetli yenilikçi ol-
masını sağlıyoruz. Otelimiz 

bünyesinde yıl içerisinde kon-
feranslar, toplantılar, düğün-
ler cok fazla oluyor. Pandemi 
dönemi hariç çok yüksek tem-
poda çalışan bir oteliz burada 
bulunma sebeblerimizden biri 
de çalışan genç kardeşlerimizi 
Türk ve uluslararası mutfaklar 
konusunda eğitmekti ve çok 
başarılı olduk. Benim şu anda 
personelim bir Türk kadar iyi 
pilav yapabilir, çorbalarımız-
dan düğün, yayla, mercimek, 
ezogelin, kelle paça, tavuk, iş-
kembe, şehriye, Anadolu gibi 
daha sayabiliriz hepsini yapa-
bilirler. Beğendili kebap, incik 
kebabı, kuzu tandır, alinazik 
gibi yemekleri yapıyorlar za-
ten. Bizim Emerald Hotel ola-
rak lezzet her zaman ön plan-
da ve misafirlerimiz oldukça 
memnun.  
Türkiye’den ekibimize kattığı-
mız Sinan Kazan usta oteli-
mizde sunulan tüm pasta, tat-
lı, el yapımı çikolataların üreti-
mini tamamen otelimizde ya-
pıyor. 
Ferizaj kentinde kurduğumuz 
fabrikada ise bize ait olan HIB 
restaurantlarında tatlılar ve yi-
ne HIB restaurantları otelimiz-
de sunulan ekmek ve dondur-
malar Türkiye’den getirdiği-
miz ustalar tarafından günlük 
ve taze yapılıyor. 
Bu sayede fabrikada ve Eme-
rald Hotel’de kurduğumuz 
mesleki ve hijyenik ortamda 
çalışan Kosovalı kardeşlerimi-
zin gelişimlerini sağlıyoruz.    
     
n	Siz Kosova mutfağından 
etilendiniz mi? Türk ve Ko-
sova mutfağının ortak özel-
likleri ve tercihleri nelerdir? 
 
Evet ben Kosova mutfağından 
etkilenmedim desem yalan 
olur. Çünkü her ülkenin ken-
dine göre bir damak zevki var 
ve burada bu işi yapıyorsam 
Kosova mutfağını bir kenara 
bırakmak söz konusu olamaz. 
Biz Türklerin yemekleri biraz 
daha baharatlıdır ve kullandı-
ğımız etlerin yağ oranı fazla-
dır. Burada ise yemekler daha 
az baharatlı yapılmakta. Etler 
süt kuzusu ve süt danası ola-
rak kesilir. Böyle olunca ister 
istemez lezzet farkı oluşuyor. 
Bizde tecrübelerimizi kullana-
rak bu iki mutfağı sentezledik. 
Bu iki mutfağın ortak özellik-
leri ise öncelikle yöresel ağır-
lıklı olmaları, hamur işlerinin 
yoğun tüketimi, bölgede üreti-

len peynirler, turşular ortak 
özelliklerimiz, ve tercihleri-
miz. 
 
n	Pandemi sürecinde geliştir-
diğiniz özel bir içecek var. 
Sabah kahvaltısında misafir-
lerinize ikram ediyorsunuz. 
Bundan biraz bahsedebilir 
misiniz? Tarifini bizlerle 
paylaşabilir misiniz? 
 
Aslında bunun bir çok çeşidi 
yapılabilir sadece hangi ürün-
leri birleştirebileceğinizi bil-
mek önemli her sabah bir mik-
tar içilmesi sağlıklı ve zindelik 
verecektir. 
Katı sıkma makinasında sıka-
rak taze ve aç karnına içilmesi 
gerekir  
 
2 adet yeşil elma 
2 adet orta boy pancar 
3 adet havuç  
30 gr zencefil 
 
n	Şu anda Kosova’da çalış-
makta olduğunuz Emerald 
Hotel hakkında bize biraz 
bilgi verebilir misiniz? 
 
Emerald Hotel Kosova’nın 
başkenti Priştine’de bulun-
maktadır. Oda kahvaltı kon-
septinde çalışmaktayız. Koso-
va’nın en büyük toplantı, dü-
ğün,çkonferans ve fuar yapıla-
bilecek alana sahibiz. Yaz se-
zonunda 3 ay boyunca her ak-
şam 2 düğün yapabilme kap-
asitemiz var. Sabah kahvaltı 
büfesi, Ayrıca gala büfeleri, 
ögle büfesi, pool snack restau-
rant’ımız mevcut. 
Alacarte olarak 5. katta fine di-
ning restaurantımız var. Bura-
da Fransa’da yetişmiş olala-
carte mutfak şefimiz Perpa-
rim’in moleculer çalışmalar 
yaptığı harika lezzetleri sunu-
yoruz.  
Ayrıca otelimizde spa merkezi 
fitness salonlarımız hizmet 
vermektedir. 
Farklı oda konseptlerimiz king 
suitimiz bulunmaktadır.   
 
n	Sizce pandemi süresince 
dünya mutfakları nasıl etki-
lendi? Pandemi ile birlikte 
neler değişti? Bundan sonra 
neler olabilir? 
 
Tüketicilerin yemek hizmet-
leri harcamalarının azalması 
restoran sektörüne ciddi ka-
yıplar yaşattı. 
Pandemiyle birlikte marka-
laşmış restoran ve marketler 
olmak üzere farklı sektörler-
de online hizmetlerde ise 
azımsanmayacak artışlar ol-
duğu gözleniyor. 
Bundan sonraki sürecin aslın-
da kestirilebirlir tarafı yaşa-
yarak görülecek. Aşı ve mu-
tasyonlu virus bu süreci be-
lirleyecek diye düşünüyo-
rum.  
   
n	Bir mutfak ustası olarak 
bu sektörde yeni başlayanla-
ra tavsiyeleriniz nelerdir? 
 
Öncelikle mesleki anlamda 

eğitiminizi ve İngilizce öğre-
niminizi tamamlayıp belge-
lendirin. İyi bir şef olmak ve 
ilerlemek için bu mesleği sev-
memiz ve disiplinli olmayı 
göze almamız gerekiyor.  
Tabiki doğru yerde doğru bir 
liderle çalışın 
Çok okuyun, mesleki anlam-
da uluslararası yeni trendleri 
ve gelişmeleri yurt dışına git-
meseniz bile sosyal medya 
üzerinden takip edin.  
Zor görünsede bu meslekte 
ürettikçe ve ilerledikçe başka 
mesleklerde kimsenin alama-
yacağı kadar keyif ve mutlu-
luk almaya başlarsınız. İşte 
bu haz’za ulaştığınızdan iti-
baren kimse size durdura-
maz. Kendi menülerinizi aşk-
la yapmaya başlarsınız. İşte 
bu sizi farklı kılar.

Antalya’dan Priştine’ye 
uzanan lezzet serüveni
Kosova’nın en büyük oteli Emerald Hotel’in şefinin bir Türk olduğunu biliyor muydunuz? Antalyalı şef Ca-
ner Sultanlar 2016 yılında başlayan ve günümüze değin süren Kosova günlerini ve iki leziz mutfağı anlattı

n	Caner Sultanlar’ın özel 
bir lezzeti veya yemeği 
var mıdır? Tarifini alabi-
lir miyiz? 
 

ISPANAK VE  
KREM PEYNIRLI  
SOMON FILETO  

 
Malzemeler: 
Somon fileto 150 gr 
Sogan 40 gr 
Kurutulmus domates 30 
gr 
Taze ispanak 60 gr 
Krema 50 gr 
Tereyag 50 gr 
Krem peynir 80 gr  
Tuz ve karabiber 
 
Yapılışı:Tereyağını tava-

da eritin, soğanı pembe-
leşene kadar soteleyin. 
İnce doğranmış kurutul-
muş domatesleri ilave 
edin. Ardından doğran-
mış taze ıspanakları ko-
yun. Ispanaklar rengini 
kaybetmiyecek şekilde 
kavurun ve kremayı ilave 
edin tuz ve karabiber ila-
ve ederek soğutmak için 
kenara alın.  
Soğuduktan sonra hazır-
ladığımız ıspanaklı karı-
şımı krem peynirle karış-
tırın. Somon filetonun 
üzerine kalın bir tabaka 
olarak bu karışımı koyun 
ve önceden ısıtılmış 180 
derece fırında 12 dakika 
pişirin. Afiyet olsun 



ANTALYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Muratpaşa Bele-
diye Başkanı 
Ümit Uysal, Last 

Minute Fair Marketing 
Fuarı'nda düzenlenen 
'Old Town ve Kültür Tu-
rizmi' başlıklı panelde 
"Antalya sihirli bir yer. 
Antalya Antalya'dır. Mu-
ratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Last Minute 
Fair Marketing Fuarı'nda 
düzenlenen 'Old Town 
ve Kültür Turizmi' baş-
lıklı panelde "Antalya si-
hirli bir yer. Antalya An-
talya'dır. Dubai 
Dubai'dir. Antalya bam-
başka bir yer" dedi.Pa-
nelde, Başkan Uysal'ın 
yanı sıra belediyenin da-
vetlisi olarak fuara katı-
lan İtalya'dan Gradara 
Belediye Başkanı Flippo 
Gasperi, Slovakya'dan 
Levoca Belediye Başkanı 
Miroslav Vilkovsky ve 
Muratpaşa Belediyesi'nin 
fuara birlikte katıldığı 
Antalya Kaleiçi Otelciler 
ve Esnaflar Derneği'nin 
(AKOED) Başkanı Yasan 
Yetkil konuşmacı olarak 
yer aldı. Başkan Uysal, 
antik dünyanın en büyük 
imparatorluklarından bi-
rini kuran Büyük İsken-
der'in izlerine bu kentte 

rastlanabileceğini anlattı. 
www.haberler.com’a 
göre; Büyük İskender'in 
Makedonya'dan Hindis-
tan'a uzanan seferinde, 
bir yıla yakın Antalya'ya 
44 kilometre uzaklıkta bir 
liman kenti olan Phase-
lis'te konakladığını, Gül-
lük Dağı'nın antik dö-
nemdeki adıyla Solymos 
Dağı'nın tepesindeki Ter-
messos Antik Kenti'ni 6 
ay süren kuşatmanın ar-
dından fethedemeden 
geri döndüğünü anlatan 
Başkan Uysal, "Antalya 
böyle sihirli bir yer" dedi. 
Başkan Uysal, "Antalya 
için 'Neden Dubai olmu-
yor?' diye sorduklarında 
neden sinirlendiğimi an-
lıyorsunuz sanırım. An-
talya Antalya'dır. Dubai 
Dubai'dir. Antalya bam-
başka, sihirli bir yer. Bu 
şehrin merkezi, kalbi de 
Kaleiçi. Kaleiçi, 3 bin 500 
yaşında. 3 bin 500 yıllık 
bir kent dokusu. Kalei-
çi'nin altında iki kat daha 
kent var. Kentler kurul-
muş, depremler olmuş, 
yeni kent kurulmuş. Sa-
vaşlar olmuş. Biz üçüncü 
kentiz. Evet, denizimiz, 
kumumuz muhteşem 
ama sizi Kaleiçi'ne Ter-
messos'a Phaselis'e, Si-
de'ye bekliyoruz" diye 
konuştu.
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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar , başkentteki temasları kap-
samında ilçede hayata geçecek iki büyük projenin müjdesini açıkladı

Başkan Togar’dan 
iKi BÜYÜK MÜJDE

Kambur Köprü 
restore ediliyor
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'ın Harmanlı kentin-
deki Osmanlı mirası tarihi 
Kambur Köprü, Edirne Tanıtım 

ve Turizm Derneği (ETTDER) 
ortaklığında yürütülen "Eski Tarihsel 
ve Kültürel Koridorların 
Canlandırılması" projesi kapsamında 
restore ediliyor. ETTDER'den yapılan 
açıklamaya göre, Harmanlı 
Belediyesi iş birliğinde yürütülen 
Avrupa Birliği projesi kapsamında 
köprüde restorasyon çalışması 
başlatıldı. Koordinasyon toplantısı ve 
yapılan çalışmaları incelemek 
amacıyla Harmanlı'ya giden proje 
ekibi, Bulgar heyetle yönetim 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 
projede meydana gelen sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışıldı, çalışmanın 
yönetimi ile ilgili yapılacak teknik 
değişiklikler görüşüldü. Ekiptekiler 
toplantının ardından köprüdeki 
çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, 
Osmanlı mirası köprünün proje 
sayesinde ayağa kaldırılacağını belirt-
ti. Harmanlı Belediye Başkanı Maria 
Kirkova ise kentteki Osmanlı dönemi 
eserlerinden biri olan Kambur 
Köprü'nün restore edilmesinin ve 
çevresinin düzenlenmesinin çok 
önemli olduğunu kaydetti. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ankara’da bir dizi ziyaretlerde 
bulunan Tekkeköy Belediye 
Başkanı Hasan Togar 

Olimpik Yüzme Havuzu ve İlçe 
Stadının yapılması ile ilgili protoko-
lün imzalandığı müjdesini duyurdu. 
 

TOGAR, “ İLÇE STADI  
VE OLİMPİK YÜZME  
HAVUZU İLÇEMİZE 

HAYIRLI OLSUN”  
 
Bölgenin en hızlı gelişen, değişen ve 
büyüyen ilçesi olan Tekkeköy’de iki 
büyük projenin en kısa zamanda 
hayat bulacağına dikkat çeken 
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan 
Togar, “Gerçek manada ihtiyaç 
duyulan iki büyük projenin yapıl-
ması noktasında protokolümüzü 
imzaladık. Bu büyük başarıyı ve 
mutluluğu, bereketiyle gelen 11 
Ayın Sultanı Ramazan’da paylaş-
mak nasip oldu. Spor kulübümüze, 
ilçemizin tüm gençlerine, amatör ve 

profesyonel spor 
dalları ile uğraşan 
sporcularımıza, futbol-
cularımıza tribünlü ilçe 
stadı ile yediden yetmişe herke-
sin kullanacağı örnek olimpik 
yüzme havuzu ilçemize hayırlı 
olsun” dedi. 
 

BAŞKAN TOGAR’DAN 
TEŞEKKÜR 

 
Spora ve sporculara gerekli desteğin 
verilmesi için her konuda üstüne 
düşenleri yapmaya çalıştığına deği-
nen Başkan Togar, “Spor 
sağlığın ve başarının 
anahtarıdır. ‘Sağlam 
kafa sağlam vücut-
ta bulunur’ sözü 
de bunu en güzel 
şekilde ifade edi-
yor. Bizde bu fel-
sefe ile ilçemize 
iki önemli spor 
kompleksinin 
kazandırılmasını 
sağladık. Bu eserlerin 

ilçemize kazandı-
rılmasını talimatlan-

dıran başta Gençlik ve 
Spor Bakanımız sayın Dr. 

Muharrem Kasapoğlu beye ve 
süreci yakından takip edip her iki 
yatırımın ilçemize kazandırılmasın-
da büyük emek ortaya koyan ve 
protokol imza törenimizde de bizle-
ri yalnız bırakmayan 
Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş 
beye ve Spor Toto Teşkilat 
Başkanımız Bünyamin Bozgeyik 
beye ilçem ve şahsım adına en kalbi 
şükranlarımızı sunuyorum. Spor 

toto teşkilat başkanımız ile 
imzalamış olduğumuz 

protokol çerçevesin-
de en kısa zamanda 

ilçe stadımız ve 
olimpik yüzme 
havuzumuz ilçe-
mizin hizmetin-
de olacak. 

İlçemize ve şehri-
mize hayırlı uğurlu 

olsun” ifadelerini 
kullandı.

Muhammet KAYA

BALKAN  
SAVAŞLARI’NDAKİ 

SİLAHSIZ  
DÜŞMAN:  
KOLERA’

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nde başlayan 
Rumeli’den geri çekiliş Osmanlı Devleti’nin 
1.Balkan Savaşı’nda yenilmesi üzerine hız 

kazanmıştır. Askeri, ekonomik konulardan başka 
Osmanlı Devleti’nin artık görünmeyen bir düşmanı 
da vardı. Düşmanın ismi: KOLERA  
On binlerce Muhacirin Rumeli’den İstanbul’a 
doğru çekilmeye başlaması onlarca sağlık çalışanı 
doktor ve hemşirenin salgın yüzünden hayatını kay-
betmesi savaşın acı sonuçlarını kat kat artırmaya 
başlamıştı. Hastalığın daha çok yayılmasını engelle-
mek ve kontrol altında tutmak için Sıhhiye Nezâreti 
aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerektiğini 
Dâhiliye Nezâreti’ne 27 Kasım 1912 tarihli yazıda: 
1-Hastalık, muhacirler ve askerler vasıtasıyla 
İstanbul’a getirildiği için, bunların İstanbul dışında 
uygun bir yerde sıkı bir kontrol ve dezenfeksiyon-
dan sonra İstanbul’a girmelerine izin verilmesi,  
2- Koleraya yakalanıp değişik hastaneler ve özel 
hanelere yatırılan askerler dışında buralara kimsenin 
kabul edilmemesi,  
3- Muhacir ile ahalinin kesinlikle temas etmemesi,  
4- Şimdiye kadar İstanbul’un içerisinde önemli bir 
oranda kolera vakası görülmemiştir. Ancak böyle 
bir durumda derhal karantina uygulamasına geçil-
mesi,  
5- Kolera nedeniyle karantinaya alınan bölgede has-
taların düzenli olarak tedavi edilmesi, hane ve tec-
ridhanelerde hastalar ile temas halinde olacakların 
mikrop taşımalarının kontrol edilmesi, 
6- Koleranın bulunduğu mahallenin dezenfeksiyo-
nuna dikkat edilmesi,  
7- Su kontrolünün yapılması,  
8- Koleraya “fakr-u zarûret” içerisinde yaşayanlar 
ile han ve kahvehanelerde yatan bekârlar daha 
kolay yakalandığından hamal, kayıkçı, kahveci gibi 
esnafların sıkı kontrol altında tutulması, 
 9- Mide ve bağırsakları bozan çürümüş meyve, 
sebze ve et satışının yasaklanması,  
10- Koleraya karşı gereken tedbirlerin, halk tarafın-
dan bilinmesinin sağlanması,  
11- Sıhhî memurlara, güvenlik memurlarının yar-
dımcı olması,  
12- Koleraya yakalanan hanelerin halkça bilinmesi 
için sarı birer yaftanın asılması gibi kararlar alın-
mıştır. 
   Trakya’ya sevk edilmek üzere İstanbul’a gelen 
askerlerin sevk için bir süre bekletilmek zorunda 
kalınması sonucu Anadolu’dan gelen askerlerde sal-
gından etkilenmeye başlamış ve durum içinden 
çıkılmaz vahim bir tabloya bürünmüştü. Salgının 
yayılmasını önlemek için asker sevkiyatının durdu-
rulması kararı alınmasına rağmen denizden ve kara-
dan Hadımköy’e asker sevki yapılmış ve salgının 
yayılması hız kazanmıştır. 
   Hastanelerin dolu olduğu zamanda Balkan muha-
cirlerinin İstanbul’a gelmesi üzerine 
Sarayburnu’nda çadırlı bir merkez kurularak kolera-
lı hastalar burada muayene edilip gözetim altına 
alınmıştır. Hatta bazı yöneticiler camilerden istifade 
etme fikrini gündeme getirmiş ama bu karardan 
vazgeçilmiştir. Şeyhülislam Cemalettin Efendi’nin 
devreye girerek “Bu sıkıntılı durumda, değil cami-
lerin birinin, hepsinin koleralılara ayrılmasına taraf-
tarım, bu hususta fetva bile veririm.” sözleri üzerine 
koleralılar Sultanahmet, Şehzade, Ayasofya ve 
Nuruosmaniye camilerine yerleştirilmişlerdir. Bu 
durumda koleraya yakalanmış askerler ve muhacir-
lerin tedavi, ibate ve iaşe işleri Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti tarafından üstlenilmiştir. 
 

AYASOFYA 
 
Özellikle Ayasofya’nın hastalara açılması Yunan 
basınının ilgisini çekmiş, Embros Gazetesi 18 
Kasım (5 Kasım) 1912 tarihinde, “Ayasofya 
Koleralıların Hastanesi Oldu” manşetini atmıştır. 
Haberde kilise olarak bahsedilen Ayasofya’ya 
Çatalca cephesinden getirilen koleralı askerlerin 
yerleştirildiği, ortaya çıkmış olan durumun Yunan 
halkını üzdüğü ifade edilmiştir. Ayrıca Hadımköy, 
Yeşilköy ve Ispartakule’de koleralı hastalar için 
hastaneler açılmıştır. Kolera sadece Türk tarafında 
değil Rum tarafında da büyük bir kıyıma yol açtı. 
Çatalca ve Hadımköy civarındaki askeri birlikleri 
kırıp geçiren kolera, 1912 Kasım-Aralık ayları 
boyunca Yunan basın organları sütunlarında geniş 
yer bulmuştur. 17 Kasım (4 Kasım) 1912 tarihli 
Embros Gazetesi’ne göre kötü hava koşulları, sal-
gınlar ve beslenme bozukluğu yüzünden Osmanlı 
askerinin durumunun kötü olduğu ve kolera sebe-
biyle ordu birliklerinde büyük kayıplar olduğu tes-
pit edilmişti. Balkan Harbi’nin başlamasından 31 
Aralık 1912’ye kadar İstanbul’daki toplam kolera 
vakası 2 bin 342, bunlardan şifa bulan ve tedavi 
altında bulunanlar ise bin 195 kişiden ibarettir. 40 
Menzil hastanelerinde toplam 219 subay ile 11 bin 
443 er koleraya yakalanmış, bunlardan 29 subay ile 
3.301 er hayatlarını kaybetmiştir. İkinci Çatalca 
Muharebesi’nden Barış Antlaşması’na kadar geçen 
sürede ise 362 subay ile 35 bin 588 er salgın hasta-
lıklara yakalanmıştır. Bu süre zarfında 129 subay ve 
8 bin 769 erin tifo ve koleradan hayatını kaybetmiş-
tir. Ancak savaş içinde bulaşıcı hastalıklardan ölen-
lerle ilgili kesin istatistiklere erişilemediğinden, 
asker ya da sivil tam olarak kaç Osmanlı vatandaşı-
nın koleradan hayatını kaybettiğini söylemek müm-
kün değildir. Balkan Savaşı’nın sona ermesiyle dev-
let daha rahat hareket etmeye başlamış ve kolera 
konusu Meclis-i Vükelâ gündemine gelmişti. 2 
Nisan 1913 tarihli kararda, yaz mevsiminin yaklaş-
masıyla kolera hastalığının yayılması ihtimaline 
karşı gereken sağlık tedbirlerin alınması için seyyar 
sıhhiye heyetleri oluşturularak gereken yerlere gön-
derilmesi ve bu işle uğraşmak üzere bir kolera 
komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Buralara 
gönderilen muhacirlerin aşılanması çalışmaları için 
bir başka komisyon teşkili kararlaştırılmış ve bunun 
için 50 bin liralık bir tahsisat istenmişse de, bütçe 
yetersizliğinden dolayı 5 bin lira gönderilmiştir. 
Balkan Savaşları’nın kaybedilmesinin arkasında 
onlarca sebep var ancak bunlardan en önemlisini 
silahsız ve görünmeyen düşman olan Koleranın 
askerler arasında yayılması ve lojistik destek eksik-
liğini sayabiliriz. Devlet salgını önlemeye çalışırken 
bir yandan da yoksul kişileri giydirmek barınma 
sorunlarını gidermek için büyük mücadele vermiş 
açlığı gidermek içinde birçok yerde aşhaneler kur-
muştur. Dönemin sıkıntılarına rağmen yerinde ve 
kararlı tedbirlerin alınması salgının yayılmasını 
engellemiş ve yıkıcı olmasının önüne geçmiştir.

BAŞKAN ÜMİT  
UYSAL PANELDE  

BALKANLAR’A 
ANTALYA'YI ANLATTI
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-
Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü 
Toplantısı sonrasında açıklamalarda buluna-

rak, "Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin 
gerilimden uzak tutulmasını sağlamalıyız" diye ko-
nuştu.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-
Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü 
Toplantısı sonrası Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew 
Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu 
ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavu-
şoğlu yaptığı açıklamasında "Bu üçlü toplantı, 9 yıl 
önce vizyoner bir girişimle başladı ve gelecek yıl 
10'uncu yıl toplantısını, Türkiye'de yapacağız. Bu sa-
dece bir tartışma forumu değil, aynı zamanda birçok 
ortak çalışma projesi de üretiyor." dedi. "Bugün, son 
NATO dışişleri bakanları toplantısı ve Haziran 
ayında yapılacak olan NATO Zirvesi hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu, "Bugün 
birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyorum. Ka-
radeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gergin-
liklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve 
çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe du-
yuyoruz" ifadelerine yer verdi. (AA)
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Yetmişli yıllardan bu tarafa her 24 Nisan’da Türki-
ye’ye düşmanca saldırmayı gelenek haline getir-
miş olan Ermeni lobisi gene harekete geçti. 

Cumhuriyetçi ve demokratlardan oluşan 84 kongre üye-
sinin imzaladığı bir mektupla, Amerika’nın yeni başkanı 
Biden’e, 24 Nisan’da Türkiye’yi soykırımla suçlama 
çağrısı yapıldı ve o da bunu gerçekleştirdi. 50 yıldan bu 
tarafa Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı uluslararası bu 
kampanyada, Türkiye’ye hazırlanmış milli güvenliğini 
hedef alan bir tuzak vardır. 
Bu tuzağı anlamak için 1. Dünya Savaşı yıllarına gide-
lim. Kısaca özetlemek gerekirse insanoğlunun birbirini 
acımasızca boğazladığı bu ilk dünya savaşında, yarısı 
asker, yarısı sivil 20 milyon insan hayatını kaybetmişti. 
Nihayetinde de dünya haritası yeniden çizilmiş, Osmanlı 
ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları dağıtılmış, va-
tandaşları perişan edilmişti. Cephenin öbür tarafındaki İn-
giltere ve Fransa ise, sömürgeleştirdikleri coğrafyalarda, 
tahakkümlerini iyice pekiştirmişlerdi. 
20 yıl sonra, aynı taraflar, sömürge paylaşımı sebebiyle 
bir kere daha kanlı ve birincisinden çok daha yıkıcı bir sa-
vaşa tutuştu. Avrupa kıt’ası baştan sona harabeye döndü, 
6 yıla yakın süren bu savaşta ölü sayısı 60 milyona yak-
laştı. İnsanoğlu kendi eliyle tezgahladığı tarihinin en 
büyük felaketini yaşıyordu. Biten savaşla, dünyamız 
uluslararası hukukta yeni bir kavramla tanıştı: GENO-
CİD… Almanya’daki NAZİ rejimi, ülkesinde ve işgal et-
tiği topraklarda, Yahudi ve diğer bazı toplumlara karşı 
yürüttüğü toptan imha uygulamasına, GENOCİD adı ve-
rildi ve faili NAZİ yetkilileri ölüm cezalarına çarptırıldı-
lar. Almanya Genocid’den mahkum edildi, Yahudi 
milletinden resmen özür diledi ve büyük miktarlarda taz-
minatlar ödemek zorunda kaldı. 
Osmanlı coğrafyasında yaşayan bir kısım Ermeniler 20 
asır başında, batılı güçler tarafından bağımsız devlet kur-
maları teşviki ile silahlı isyanla ayaklandırıldı. Yunanis-
tan ve Sırbistan’a özenen Ermeniler, başarısız oldular, 
Lozan Anlaşması sonunda, batılı destekçileri tarafından 
yersiz yurtsuz ortada bırakıldılar. Sovyetler birliğinde 
kalan Ermenistan’ın bağımsızlık hayalleri de suya dü-
şünce, Ermeniler, kandırıldıkları acı gerçeği ile yüz yüze 
kaldılar. Ancak kandıranlar suskundu. Çaresiz kalan Er-
meniler hiç beklemedikleri bu kötü sonun hesabını kim-
den soracaklardı? Zayıf ve dağınık oldukları için ne 
İngiltere’ye ne de Sovyetlere güçleri yetmiyordu?… 
İkinci dünya savaşının bitiminden sonra BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER’de kabul edilen soykırımları önleme söz-
leşmesi ile Almanya’nın GENOCİD’ suçundan büyük 
tazminatlara mahkum olması Ermenilerin aradığı günah 
keçisini bulmalarına ilham verdi. Bu günah keçisi Tür-
kiye idi. Ancak Osmanlının dağılmasından sonra geçen 
yarım asır, Ermeni milletindeki milli bilinci azaltmış da-
ğınık olarak yaşadıkları ülkelerde nerede ise asimile ol-
muşlardı. Bu asimilasyonu durdurmak ve yeni nesillerde 
Ermeni kimlik bilincini yeniden canlandırmak için bir 
program devreye sokuldu. Bunun için; 1. Dünya savaşı 
yıllarında yaşanan acılar hep gündemde tutulacak, bu acı-
ları yaşatan Türklerden intikam alma ideali kitlelere be-
nimsetilecekti, bu amaçla, planlı bir propaganda savaşı 
başlatıldı. İlk adım olarak, 24 Nisan günü dünyada er-
meni soykırımını anma günü ilan edildi. Batılı birçok 
ülke 24 Nisan’ı hemen benimsedi ve devletler eliyle des-
tekledi. Ermenilerin yoğun olduğu şehirlerde Türklerin 
yaptığı soykırımları konu alan kitap yayınları, tiyatro gös-
terileri ve soykırım anıtları, ABD ve Avrupa’nın birçok 
yerinde boy göstermeye başladı. Bundan sonra ise, soykı-
rımı gündemde tutmak için masum Türk diplomatlarına 
karşı ASALA terör örgütü eliyle seri suikastler başlatıldı. 
Bu sansasyonel cinayetler yolu ile, Türklerin Ermenilere 
uyguladığı sözde soykırım dünya medyasının gündemin-
den hiç düşmedi. 50 ye yakın Türk diplomatının hayatına 
mal olan bu vahşet ile dünya kamuoyu, Türklerin Erme-
nilere uyguladığı soykırımı(!) iyice öğrenmiş oldu. Şimdi 
sıra; sözde soykırımın uluslararası hukuki alt yapısını inşa 
sürecinde idi. Özellikle batı dünyasındaki yerel ve ulusal 
parlamentolar Türkiye’ye sürülmek istenen bu soykırım 
lekesini, tanıyan ve kınayan kararlar almaya başladı. Bu 
konuda en son kararı geçen yıl Alman parlamentosu 
almış ve sözde soykırımı resmen tanımıştı. 
Dünyadaki bu gelişmeler Türk diplomasisi tarafından 
soykırım inkar edilerek geçiştirilmeye çalışıldı. Bu pasif 
tavır Türkiye düşmanı Ermeni diasporasının elini güçlen-
diriyor, dostumuz bazı ülkeler bile artık “inkardan vazge-
çin, soykırımı tanıyın” demeye başlamışlardı. 1987 
yılında tam üyelik için başvurduğumuz AB, talebimizin 
kabulü için Ermeni soykırımını resmen tanımamız şartını 
önümüze koydu. Bu yetmezmiş gibi içimizdeki bir gurup 
gazeteci yazar akademisyen ÖZÜR DİLİYORUZ adı al-
tında soykırımı tanıma kampanyasına imza atarak çanak 
tuttular. 
50 yıldan beri süren bu iftira kampanyasının amacını an-
lamaktan aciz içimizdeki bu sözde aydınların tavrı, bar-
dağı taşıran damla etkisi yapmış olacak ki; 2014 yılının 
nisanında dönemin başbakanı R.T. Erdoğan resmi bir 
açıklama ile olaya el koydu. Tarihe, TAZİYE MESAJI 
olarak geçen bu açıklamada 1. Dünya savaşı yıllarında 
Osmanlı coğrafyasında sadece Ermenilerin değil, her din-
den ve ırktan yüz binlerce masum Osmanlı vatandaşının 
hayatını kaybettiği, gerçeğinin altı çizilmiştir. Türkiye’nin 
inkarı mümkün olmayan tarihi gerçeklere dayanan ve ar-
şivleri açmaya çağıran bu sürpriz çıkışı, Ermeni diaspora-
sını şoke etmiş ve uluslararası alandaki desteklerinin 
azalmasına yol açmıştır. Bu sebepten olsa gerek, Türkiye 
ile Ermenistan arasında devam eden Cenevre görüşme-
leri diasporanın baskısı ile derhal sona erdirilmiştir. Tüm 
bu görüşlerimizin özü olarak şunu söyleyebiliriz: Batı 
dünyasının destekleri ile Ermeni diasporası 50 yıldan bu 
tarafa Türkiye’ye karşı 3 T ile tarif edebileceğimiz has-
mane bir saldırı politikası takip etmektedir. Soykırımı 
TANIMA, TAZMİNAT ve TOPRAK talebi olarak özet-
leyebileceğimiz bu politikalar ülkemizin milli güvenliğini 
ve toprak bütünlüğünü tehdit eder bir mahiyettedir. Er-
menistan devletinin anayasasında Türkiye’den toprak 
talep eden madde silinmedikçe iki ülkenin ilişkilerinin 
normalleşmesi mümkün değildir. Fakir ve geri kalmış bir 
ülke olan Ermenistan, diasporasının baskı ve vesayetin-
den kurtulamadığı sürece, Türkiye ambargoyu kaldırmaz. 
Diasporanın Türkiye düşmanlığı ve sapık çağdışı intikam 
duyguları, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme-
sinin ve bölge barışının önündeki en büyük engeldir.

Dr. Hakan Tartan

TÜRKİYE  
VE SOYKIRIM

6 aydan beri beklenen bir geliş-
meydi; hem Başkan Biden’in, 
hem de yardımcısı Harris’in 

ısrarla verdiği mesajlar, soykırımın 
tüm tarihsel ve toplumsal gerçek-
lere rağmen ‘politik malzeme’ ya-
pılacağının sinyallerini veriyordu. 
Başkan Biden, ‘soykırım’ dedi. Ne 
oldu? Dünyada herkes Türkiye’ye 
yüz mü çevirdi?  
Başkan Biden’in başı göğe mi erdi? 
Dünyada barış, hoşgörü, anlayış ve 
sevgi tohumları ekmek yerine sancı 
ve kaos kime ne yarar sağladı? 
Bugüne dek hiç bir Başkan’ın kul-
lanmadığı ‘yakışıksız’ ve ‘haksız’ 
bir sözcüğü kullanarak Biden, belki 
bazı çevrelere hoş göründü, ama 
‘lider olma’ vasfını kaybetti. 
Benim sevdiğim deyimdir; ‘rüzgara 
göre yelken açtı’. 
Oysa tüm gerçekler, ‘soykırım’ ve 
Türkiye sözcüklerinin bir araya ge-
lemeyeceğini göstermekte. 
Tarih boyunca. Aklı selim uyarınca 
ve elbette bilim insanlarının ışı-
ğında. 
Çetelerin başlattığı ayaklanma ve 
toplu katliama karşı Osmanlı’nın 
Suriye’ye toplu taşıma (tehcir) ka-
rarının savaş, ayaklanma ve doğa 
koşulları içindeki sancıları bilin-
mekte. Ama bunun vardığı soykı-
rım iddiaları insaf, vicdan ve 
hoşgörü kalıplarının çok ötesinde-
dir. 
Üzülmeyelim, yaklaşımı doğru 
analiz edip önlemler alalım. 
Politik kararlarla tarihsel gerçekler 
değiştirilemez. 
Türkiye; sevinç çığlıkları atan düş-
manlarını Ulu Önder Atatürk’ün 
çizdiği ‘yurtta barış, dünyada barış’ 
sevgi, hoşgörü ve uzlaşma felsefesi 
ile tarihin tozlu depolarına gönde-
recek güçtedir. 
Gereken; ‘birlik - beraberlik’ ve 
bundan sonra gelecek ‘tazminat ve 
hukuksal oyun içerikli girişimlere 
karşı akılcı mücadele ve mukabele’ 
politikasıdır. 
Hiç bir ülkenin Türkiye’ye verecek 
insanlık dersi yoktur. 
Hele ABD’nin. 
Tarihi yazacak olan tarihçilerdir. 
Ve o tarihte bizim korkacağımız bir 
şey yoktur.

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da 2015 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Halk-
bank, Sırbistan Girişimcilik 

Vakfı ile imzaladığı iş birliği anlaş-
ması kapsamında, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınından 
olumsuz etkilenen KOBİ'lere des-
tek sağlayacak. Başkent Belg-
rad'daki Halkbank binasında dü-
zenlenen imza törenine Halkbank 
Sırbistan Genel Müdürü Kenan 
Bozkurt ve Sırbistan Girişimcilik 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Darko Ivkovic katıldı. 
Halkbank Sırbistan Genel Müdürü 
Bozkurt, imza töreninde yaptığı 
konuşmada, ekonomiye odaklı bir 
banka olmalarının sonucu olarak 
plasmanlarının yüzde 65'inin reel 
sektör finansmanına yönelik oldu-
ğunu söyledi. Bozkurt, "Salgın sü-
recinde devlet garantili kredilerde 
piyasanın en aktif bankalarından 
olmanın yanı sıra devlet sübvansi-
yonlu kredi projesinde yer alan 6 
bankadan biri olmaktan da son de-
rece mutluyuz" ifadesini kullandı. 
Sırbistan Girişimcilik Vakfı iş birli-

ğiyle salgından olumsuz etkilenen 
KOBİ'leri desteklemek için 5 yıla 
kadar vade olanağı sunulacağını 
bildiren Bozkurt, "Proje kapsa-
mında ayrıca, uygun şartlarda iş-
letme başına 50 bin avroya kadar 
finansman sağlanacak. Bu projenin 
gelecek iş birliklerinin ilk adımı ol-

masını temenni ediyorum" şek-
linde konuştu. Sırbistan Girişimci-
lik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Ivkovic de Halkbank ile imzala-
dıkları ilk anlaşma olduğunu akta-
rarak, Halkbank ile gelecek dö-
nemde de çalışmaya devam etmek 
istediklerini söyledi. (AA)

Sırbistan'da 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Halkbank, Sırbistan Giri-
şimcilik Vakfı ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek sağlayacak

Halkbank'tan salgından  
etkilenen KOBİ'lere destek

DEMOKRASİ AYIBINA  
PARLAMENTODA SON 

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan parlamentosu, 
seçim yasasında değişiklik 
yaparak Avrupa Birliği 

(AB) haricindeki ülkelerde sadece 
35 seçim merkezi kurulmasını ön-
gören sınırlandırmayı kaldırdı. 
Türkiye, ABD, Kanada ve İngilte-
re gibi ülkelerde yaşayan Bulga-
ristan vatandaşlarının oy kullan-
ma özgürlüğünü engelleyen mad-
de, oylamada aleyhte 8 oya karşı 

117 oyla iptal edildi. Müstafi Baş-
bakan Boyko Borisov’un Bulga-
ristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar (GERB) ile Rusya yan-
lısı Bulgaristan Sosyalist Partisin-
den (BSP) toplam 107 milletvekili 
oylamada çekimser kaldı. Sınır-
landırma, Borisov hükümetinin 
koalisyon ortakları olan ırkçı ve 
aşırı milliyetçi Birleşik Vatanse-
verler (OP) koalisyonunun taviz-
siz ısrarı üzerine 2016 yılında ge-
tirilmişti. Oylamanın akabinde 

GERB ile BSP dışındaki tüm mil-
letvekilleri kararı ayakta alkışla-
dı. Ülkede 4 Nisan'da yapılan se-
çimlerin ardından oluşturulan an-
cak kısa ömürlü olması beklenen 
parlamentoda oylanan değişiklik-
ler tartışmalara neden oldu. Tem-
muzda yapılacağı tahmin edilen 
erken seçimlerde oy kaybına uğ-
rayacağından endişeli GERB ve 
BSP milletvekilleri, yapılan deği-
şiklikleri eleştirdi. Komünist kö-
kenli BSP’li Milletvekili Velizar 
Ençev, değişikliklerin, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluştur-
duğu Hak ve Özgürlükler Hare-
keti partisine hizmet ettiğini öne 
sürdü. Parlamento Başkanı İva 
Miteva, 2021 yılında vatandaşlar 
arasında ayrımcılığın "kabul edi-
lemez bir durum" olduğunu, AB 
dışındaki ülkelerdeki seçim yer-
lerinin sınırlandırılmasının da 
2016 yılında parlamentoda "bü-
yük kulis pazarlıkları sonucu, 
baskı ile getirildiğini" dile getir-
di. (AA)

‘KARADENİZ EVİMİZ 
GERİLİM İSTEMEYİZ’

Tiran’da camide düzenlenen  
bıçaklı saldırıda 5 yaralı var
TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine 
Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 
kişi yaralandı. Tiran Yerel Emniyet Mü-

dürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kavalye Yolu 
mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin he-
nüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici 
aletle 5 kişiyi yaraladığı bildirildi. Açıklamada, 
Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Ni-
kolli'nin polislerin müdahalesi sonrasında etki-
siz hale getirilip gözaltına alındığı aktarıldı. Pol-
islerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk 
yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu 
kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifa-
de edildi. Olayın aydınlatılması için polisin so-
ruşturma başlattığı kaydedildi. (AA)
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İsmet ARAS

BENİM  
ÇOCUĞUM  

YAPMAZ

Başlıkta bahsedilen söylemi eminim ki çoğu 
insan çocukluk yıllarında veya gençlik yılla-
rında duymuştur. Ailelerin çocukları için sa-

hiplenme duygusuyla takındığı bu tutum ve kullandığı 
söylem ne kadar masum görünse de bir o kadarda teh-
likelidir. Doğduğu andan itibaren ilkel benliğinin dev-
reye girdiği ilk dönemlerde haz ilkesiyle hareket eden 
bebek, herkesi emrinde istemektedir. Bir süre sonra 
çevrenin farkına varılmasıyla gelişen ego üst benlik 
veya vicdanı oluşturmakta, böylece de toplumun ne-
leri doğru neleri yanlış kabul ettiklerini algılamakta-
dır. O nedenle de çocuk yetiştirirken doğru ve 
yanlışları ebeveynlerin onlara göstermesi gerekmekte-
dir.  Gelişimde ebeveynin takınacağı tutum ve davra-
nışlar çok önemlidir. Ebeveynler kararlarını birlikte 
almalı, kararlı olmalıdırlar. Ebeveynlerden birisinin 
koruma ve kollama duygusuyla farklı davranması, 
ona en büyük kötülük olacak tutarsız tutumlar, çocu-
ğun gelişimini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun arka-
daşlarıyla oyun esnasında veya herhangi bir nedenle 
işlemiş olduğu bir kusur ve kabahatinde ebeveynin ta-
kınacağı tutum çok önemlidir. Bir hata, yanlış karşı-
sında ebeveynler her seferinde aynı tepkiyi 
vermelidir. “Kıyamam” hissiyle hareket edilmemeli 
aksi halde çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
öğrenemeyecektir. Çocuk suçluluk duygusunu yaşa-
malıdır. Pişmanlık duygusunu ona yaşatmalıyız. Ço-
cuğa yanlış, hata yaptığını hatırlatmak ve 
yüzleştirmek ona zarar vermez. Eğer hatalar söylen-
mezse çocuk benim yaptıklarım hep doğru algısına 
kapılır ve ben merkezci olur. Yaşamın ileriki yılla-
rında aslında bedelini ebeveynler ödeyecektir. “Bıra-
kalım çocuklar suçluluk duygusunu yaşasın.” 
Hatalarıyla yüzleşşin hatalarını kabul etsin, yanlışları-
nın farkında olsun ve sağlam karakterli çocuklar yetiş-
tirelim. 
     Sosyal yaşantımızda çocuklarla ilgili olarak kom-
şularımızla bazen sorunlar yaşadığımız olmuştur. Ço-
cuğunuzdan kaynaklı bir şikayetle kapınıza gelen 
komşunuz öncelikle makul karşılanmalı, büyük bir 
hoşgörüyle sorunun ne olduğu dinlenmelidir. Karşı-
lıklı anlayışla hareket edilmeli, öfkeyle hareket edil-
memelidir. Eğer çocuğunuzun bir kusuruna kanaat 
getirirseniz komşunuzdan özür dilemeli, daha sonrada 
çocuğunuzla uygun bir dille konuşmalısınız. Benim 
çocuğum yapmaz, benim çocuğuma kimse karışamaz 
mantığıyla hareket edilmemelidir. 
       Bu konuya birde karşı taraftan bakacak olursak 
çocuğunuz kendisine kaba davranıldığı zarar verildiği 
gibi şikayetlerle geldiğinde, her şeyden önce sakin 
olunmalı duygusal hareket edilmemelidir. Komşuya 
gidilerek uygun bir dille şikayet sorun iletilmelidir. 
Komşunun kapısına başka komşuları ve çocukları alıp 
gidilmemelidir, bu onları rencide edecektir. Komşular 
şahit, çocuklar mağdur siz ise yargıç konumuna dü-
şersiniz. Çocukların hayal dünyası geniştir. Olayları 
ilgi çekebilmek ve sahiplenilmek duygusuyla kurgula-
yarak anlatabilirler. Bu nedenle sakin olunmalı, akılcı 
hareket edilmeli, kavga derecesinde tartışmaya giril-
memelidir. Bu hal ve tavırlar diğer komşular nezdinde 
sizin itibar kaybınıza neden olacaktır. Şunu unutma-
yalım; eğer komşunuzla çocuklar nedeniyle kavga 
ederseniz çocuklar barışır oyun oynamaya devam 
eder, siz ise küslüğünüzle kalırsınız. 
         Çocuğunuzla ilgili okulundan çağrılıyorsanız 
muhakkak davete riayet edilmeli “çok yoğunum, za-
manım yok “ mazeretlerine sığınarak durum ihmal 
edilmemelidir. Okula gidildiğinde sorun veya şikayet 
neyse çok iyi dinlenmeli öncelikle öğretmen ve okul 
idaresiyle beraber hareket edilmelidir. Sahiplenme 
duygusuyla  “benim çocuğumun bir şeyi yok” tavrıyla 
hareket edilmemelidir. Vakit geçmeden, zamanında 
çocuğunuz için ne doğruysa o yapılmalıdır. Unutma-
yalım ki siz anne babasınız okulunuz personeli ve öğ-
retmeniniz eğitimci ve bu onların işidir. Okul ve 
eğitimciler eğitim süresince çocuğunuzdan sorumlu-
dur oysa siz ömür boyu sorumlusunuz.  Sonuçta çocu-
ğunuz sizin eseriniz olacaktır. 
 

BEDELİ AĞIR OLUR 
 
Kayıtsız şartsız benim çocuğum haklı diyerek hareket 
edilmemelidir. Gelecekte karşısına çıkacak olumsuz 
olaylarda, hatayı ben değil karşımdaki yaptı düşünce-
sine neden olur. Suçu kendinde hiçbir zaman aramaz. 
Aslında işlenen suçların temeline bakıldığında bu ina-
nış yatar, önlem alınmazsa kusurlar kabahate, kaba-
hatler suça dönüşür. Bu yanlış algı kişiyi, gelecekte 
kişilik bozukluğuna doğru götürür. Aslında çocuklar 
böyle doğmazlar. Masum doğan çocukları iyilik yapıp 
koruyup kollayacağız derken suça meyilli olarak ye-
tiştiriyoruz. Kişiliklerinin yüzde 10’u sadece genetik-
tir. Geri kalan tarafı çevre ve aile şekillendirmektedir. 
O nedenle çocuğun masum kişiliğinin iyi şekillendi-
rilmesi gerekir. İyi insan olmanın erdemi, kendi kadar 
başkasını da düşünmekten geçiyor. Hep ben ben de-
meyen, ben dediği kadar da zaman zaman biz diyebi-
len, karşı taraf ne düşünür diye hesaplayan çocuklar 
yetiştirmek gerekir.  
 

ÖZÜR VE TEŞEKKÜR 
 
 Maalesef özür dilemeyi, çoğu zamanda teşekkür et-
meyi bilmeyen bir toplumuz. Özür dilemenin zaaf ol-
madığı erdem olduğunu, teşekkür etmenin bir nezaket 
kuralı olduğunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Yaptığı-
mız yanlışı fark ettiğimizde karşımızdakini üzdüğü-
müz, kırdığımızı fark ederek yapılan davranışımızın 
hatalı olduğunu o kişiye söylemeliyiz gerekirse özür 
dilemeliyiz. Arkadaş gruplarının etkisi ve  psikolojik 
sorunlar nedeniyle bir özenti ve merakla sigara iç-
meye başlayan gençlerin , hiç içmeyenlere oranla 
uyuşturucuya başlama ihtimali 8-9 kat daha fazladır, 
bu nedenle uyuşturucuyla mücadeleye sigaradan baş-
lamak gerekmektedir. Gençler, toplumun değer ver-
diği kişileri özellikle sanatçıları örnek alma, risk 
almaktan kaçma ve isyan gibi nedenlerle uyuşturu-
cuya başlamaktadır. Anne-babalar çocuklarını iyi göz-
lemlemelidir. ‘Benim çocuğum yapmaz’, ‘Özel okula 
gidiyor öyle şeyler olmaz’, “Bizim çevremizde aile-
mizde böyle şey yok’ , ‘Hiçbir şeyi eksik değil niye 
uyuşturucu kullansın’ gibi gerekçelerin arkasına sak-
lanmasınlar. Herkesin çocuğu yapabilir. Çocukların 
hal ve davranışları iyi gözlenmeli gözlerde kanlanma, 
görme bozuklukları, göz bebeklerinde daralma veya 
genişleme, yüzde kızarma, göz kenarlarında morluk-
lar, burun akıntısı, dişlerde sararma, çürüme, dö-
külme, burun ve kulak kıkırdaklarında kızarıklık 
deformasyon, aşırı para harcama, içine kapanma, 
okula devamsızlık, sınavlarda başarısızlık, ani duygu 
değişimleri, aşırı hareketlilik, dalgınlık, uyuşukluk, 
öfke, gerginlik, motivasyon eksikliği gibi belirtiler 
uyuşturucu kullandığının işareti olabilir. Eğer kullan-
dığını fark ederseniz de asla suçlayıcı veya yargıla-
yıcı, dışlayıcı davranmayın; empati kurun ve 
uzmanından destek alın LÜTFEN.

ÖÖ Türkiye-AB ilişkilerini kendi çıkarlarına kurban etmekten çekinmeyen 
çevreler hoşlanmasalar da Türkiye ile AB’nin bölge sorunlarının çözümü 
ve ikili ilişkilerin rasyonel bir zeminde geliştirilmesi için en üst düzeyde 
temaslar gerçekleştirmeleri en doğru yol - Bundan rahatsız olanlar 
“havuç ve sopa” metaforuyla ya da AB Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen’in kanepede oturmasına takılarak suyu bulandırmaya çalışsa-
lar da gerçekleştirilen Türkiye-AB zirvesi doğru ve gerekli bir adım oldu 

türkiye-AB Zirvesi:

Reelpolitik  
geri mi dönüyor

KEMAL İNAT 
 

Ankara’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi 

Başkanı Charles Michel ve AB Ko-
misyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen arasında gerçekleştirilen 
zirve Türkiye-AB ilişkileri açısından 
oldukça önemli bir gelişmeydi. 
Zirve öncesinde gelen mesajlar ge-
rek Türkiye gerekse AB liderlerinin 
her iki tarafın çıkarlarına odaklana-
cak “rasyonel” bir ilişki arayışı içeri-
sinde olduklarına işaret ediyordu. 
Ama Avrupa’da bazı ülkelerde Tür-
kiye-AB ilişkilerinin rasyonel bir 
düzlemde seyretmesini arzu etme-
yen ve AB’nin kurumsal yapısını 
kendi Türkiye ajandaları için suisti-
mal etmeye kararlı çevrelerin oldu-
ğunu düşündüğümüzde Ankara ile 
Brüksel arasında sağlıklı bir ilişki 
yürütülmesinin zorluğunu da hatır-
lamak gerekir. Bu çevrelerin uğraş-
ları sonucu Türkiye-AB ilişkilerinin 
son yıllarda ciddi krizler yaşadığını, 
2020 yılında iki taraf arasındaki iliş-
kilerde işbirliğinden ziyade yaptı-
rımların konuşulduğunu unutma-
yalım. Aralık’taki AB Liderler 
Zirvesinin ardından iki hafta önce 
gerçekleştirilen AB zirvesinde de 
Brüksel’in Türkiye konusunda daha 
rasyonel bir çizgi arzu ettiği ortaya 
çıkmıştı. Bu zirvelerde alınan karar-
lar doğrultusunda Türkiye’yi ziya-
ret eden AB Konseyi ve AB Komis-
yonu başkanları bölgesel sorunların 
çözümünde işbirliği yapmak iste-
dikleri Türkiye ile AB arasındaki so-
runları çözmeyi hedefliyorlar. Bu 
yazıda, Türkiye ile AB arasında ras-
yonel bir ilişkinin nasıl dizayn edile-
ceği, böyle bir ilişki kurulmasının 
her iki taraf açısından da neden zo-
runlu olduğu ve bu rasyonel ilişkiye 
yönelik tehditlerin hangi çevreler-
den geldiği ele alınacaktır. 
 

‘HAVUÇ VE SOPA’ 
 
AB’yi kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanıp Türkiye-AB ilişkilerinin 
rasyonel çizgide ilerlemesine engel 

olan çevreler, 25-26 Mart tarihle-
rinde gerçekleşen AB zirvesinde 
Türkiye’ye yönelik kararları “havuç 
ve sopa” politikasının göstergesi 
olarak nitelendirmişlerdi. Bu tanım-
lamayla AB’nin Türkiye siyasetini 
istediği şekilde yönlendirmek için 
yeri geldiğinde Ankara’yı cezalandı-
racağını yeri geldiğinde ise ödüllen-
direceğini, bunun için de özellikle 
ekonomik araçları kullanacağını ima 
ediyorlardı. Aslında tam da Türki-
ye’nin karşı çıktığı ve Avrupa ülke-
lerindeki Türkiye karşıtlarının anla-
madığı mesele de bu. Türkiye’nin 
AB ile yoğun ilişkileri belki Brük-
sel’in istediği zaman Ankara üze-
rine ekonomik baskı kurması için 
uygun bir zemin oluşturuyor ve Av-
rupa’daki “baskı yoluyla Türkiye’ye 
istedikleri her şeyi yaptırabilecekle-
rini” düşünen kesimlerin cüretkâr-
lıklarını artırıyor olabilir ama bu 
çevreler Türkiye-AB ilişkisinin tek 
taraflı değil karşılıklı bir bağımlılık 
ilişkisi olduğunu çoğu zaman unu-
tuyorlar. AB ile sağlıklı bir ilişki ku-
rulması Türkiye için ne kadar 
önemliyse Türkiye ile rasyonel ve 
yapıcı bir ilişki kurulması da AB için 
o kadar önemlidir. Ankara’nın AB 
ile ilişkilerini şekillendirirken ne ka-
dar hassas davranması gerekiyorsa 
Brüksel’in de Türkiye ile ilişkilerini 
düzenlerken aynı derecede hassas 

ve dikkatli hareket etmesi gerekiyor. 
Uluslararası siyasal sistemde yaşa-
nan kırılmalar ve yeni şekillenen 
güç yapıları her iki taraf açısından 
da bunu gerekli kılıyor. Artık dünya 
Batı’nın ekonomik ve askeri alanda 
tartışmasız üstünlüğünün olduğu 
bir dünya değil; 21. yüzyılın bir 
“Asya Yüzyılı” olacağına dair çok 
kuvvetli emareler var. En azından 
Batı’nın istediği gibi dünya politika-
sına şekil verdiği dönemler geride 
kaldı ve artık Batılı aktörlerin bu 
gerçeğin bilincinde hareket etmeleri 
gerekiyor. Aslında Ursula von der 
Leyen ve Charles Michel’in An-
kara’ya gelmeleri de Avrupa ülkele-
rinin bu gerçeğin farkında oldukla-
rının açık göstergesi. Yaşanan bütün 
sorunlara rağmen Türkiye’yi önem-
sedikleri için, Avrupa’da büyük ka-
ralama kampanyalarının hedefi 
olup “diktatör” diye lanse edilmeye 
çalışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile görüşmeye geldiler. Demokratik 
bir ülkenin demokratik yollarla seçi-
len cumhurbaşkanına karşı yürütü-
len sistematik karalama politikasına 
sessiz kalmaları ne kadar yanlışsa 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en 
önemli ülkesi Türkiye ile yapıcı bir 
işbirliği arayışı çerçevesinde Anka-
ra’yı ziyaret etmeleri o kadar doğru 
bir adım. O karalama kampanyala-
rını yürüten ve Türkiye-AB ilişkile-
rini kendi çıkarlarına kurban etmek-
ten çekinmeyen çevreler 
hoşlanmasalar da Türkiye ile 
AB’nin bölge sorunlarının çözümü 
ve ikili ilişkilerin rasyonel bir ze-
minde geliştirilmesi için bu şekilde 
en üst düzeyde temaslar gerçekleş-
tirmeleri en doğru yoldur. Bundan 
rahatsız olanlar “havuç ve sopa” 
metaforuyla ya da Ursula von der 
Leyen’in kanepede oturmasına takı-
larak suyu bulandırmaya çalışsalar 
da 6 Nisan’da gerçekleştirilen Tür-
kiye-AB zirvesi doğru ve gerekli bir 
adım oldu. 
 
DEVAM EDECEK...

Yaşadığımız öyle olaylar vardır 
ki, bunların büyük çoğunluğu 
hiç kimsenin bilgisi olmadan, 

bizimle birlikte mezara gider. Bir kısmı 
“devlet sırrı”gerekçesi ile bir kısmı da 
“Açıklarsam herkes  eleştirir” v.s gibi  
bahaneler ile kaybolurlar. Aslında,in-
sanların yaşadıkları sıra dışı hususları 
yazmaları ve anlatmaları çok önemlidir. 
Bunları,milletin  bilgisine sunmak,yakın 
tarihimizde neler olduğu bizzat yaşa-
yanların ağzından öğrenmelerini sağlı-
yacaktır. 
Bu kırk yıllık uykudan uyanma vakti 
geldi diyerek “DÜN BUGÜN YARIN” 
adlı kitabı yazan devre arkadaşım, 
bölük ve kısım arkadaşım Jnd. Kd. 
Alb.(E) Hasan Atilla Uğur’dan söz edi-
yorum. Atatürk ve Cumhuriyet’e gönül-
den bağlı ve Allah’a inanan, Anadolu 
Müslümanlığını içselleştiren,memur bir 
ailenin çocuğudur. Kitabın kıt olduğu 
dönem de Cumhuriyet sevdalısı öğret-
menlerin, ülkenin geleceği olan öğren-
cilerine, büyük çoşku ve özveriyle  
vatan ve Cumhuriyet sevgisini öğrettik-
leri yıllarda yetişti. Kıbrıs Barış Hare-
katı sırasında, insanların Alevi, Sünni, 
Türk, Kürt, sağcı veya solcu demeden 
“Bizi de askere alın” diye askerlik şube-
lerinin önünde uzun kuyruklar oluştuk-
ları, milletin tamamının Kurtuluş 
Savaşı’ndaki gibi, söz konusu vatan 
olunca,tek vücut olduklarını gördü. 
Böyle bir iklimde büyüyen Jnd. Kd. 
Alb.(E)  Hasan Atilla Uğur, önce Kuleli 
Askeri Lisesi’nde, akabinde Kara Harp 
Okulu’nda  4 yıl okuyarak 1979 yılında 
Jandarma Teğmen olarak mezun oldu. 
Dünyada ve Türkiye’de “terör” belası-
nın zirveye doğru tırmanmaya başladığı 
dönemde Türk Ordusu saflarına Jan-
darma Teğmen olarak  katıldı. Ata-
türk’ün dediği gibi “Mektebi Harbiye 
kıt’aya çıktı. Asker olmak, polis olmak  
ya da istihbarat hizmetlerinde  görev 
yapmak; son derece onurludur ve zor-
dur. Bazıları,bu vazifelerin maaş karşı-
lığında yapılan normal işlerden 
olduğunu zannederler.  
Öncelikle engin vatan sevgisini gerekti-
rir. Cesaret,akıl ve fedakarlık ister. Sa-
bırlı ve çilekeş ailelere sahip olmak 
ister. Hele de terörle mücadelenin tam 
ortasında olmak, sağlam kişilik 
ister,adamlık gerektirir. 
Şayet bizler, huzur içerisinde yaşayabi-
liyorsak bunu asker, polis ve MİT gö-
revlisi insanlarına borçluyuz. Bu 
kurumlar milletin sigortasıdır. Devleti-
miz  ve milletimiz bu kurumlara perso-
nel yetiştiren güzide okullarımızı 
vatansever,Atatürkçü ve bilime susamış 
gençlerle donatmalıdır. İşte o zaman ne 
FETÖ ne de başka bir ihanet şebekesi 
çıkabilir. 
1993 yılında Kızıltepe/Mardin ilçe 
jnd.Bl.K.lığı görevinde bulunurken hem 
PKK hem de Hizbullah terör örgütüyle 
mücadele etti. 
Hayatı acı gerçekler ile geçti. Oğlunun 
ısrarla özlediğini söyleyince dayanama-
yıp üç gün izin alıp Ankara’da ailesinin 
yanına gitti. İzine ayrıldığı gün, Gaffar  
Okan şehidimize yaptıkları  saldırı gibi  
kendisine  dağkapı surlarında suikast 
planlandığı  yakalanan bir teroristin ifa-
desinden anlaşılıyordu. Oğlunun babası-
nın özlemi hayatını kurtarmıştı. 
Yaradana şükretip sıkı sıkIya oğluna sa-
rıldı. 
Türkiye’ye terörist başının getirilmesini 
müteakip Türk tarihi şanlı tarihine ve 
ciddiyetine yakışır biçimde hareket et-
miştir.Terör örgütü ve onun elebaşı ile 
hiçbir şekilde pazarlık yapmamış,hiçbir 
taviz vermemiştir.Mübarek şehitlerimi-
zin ruhlarına,kahraman gazilerin onurla-
rına kesinlikle halel 
getirmemiştir.Yakalanmış olan bir terör 
suçlusuna nasıl davranılıyor ve hitap 
ediliyorsa o şekilde hareket etmiştir. 
2007 yılında kendi isteğiyle Kd. Alb. 
rütbesinde emekli olan J.Kd.Alb.Atilla 
Uğur; 1 Temmuz 2008 yılında An-
talya’daki evinde sabahın erken saatle-
rinde, sözüm ona Feto mensubu adı 
altında Ergenekon kumpasına maruz ka-
larak, Fetöcü Zekeria Öz’ün talimatıyla 
tutuklama istemi ile mahkemeye sevk 
edidi. Sonuç tutuklandı. 5 yıl 8 ay 10 
gün hapis yattıktan sonra 29 yıl hapis  
cezası bozularak tahliye oldu. Merak 
ediyorum Zekeriya Öz neden yurt dı-
şında? Terörist başının İmralı’da ilk 
sorgusunu yapan J.Kd.Alb.Atilla Uğur, 
her zaman  M.Kemal Atatürk’ün mantı-
ğına savunmak olduğunu devamlı sa-
vundu. 
Bu kitap ; Hayatını terör örgütleriyle 
mücadeleye adamış, onlarla hem kora 
kor dağlarda çarpışmış, hem de istihba-
rat alanında büyük darbeler indirmiş 
aydın bir Türk subayının, yakın tarihini 
sunduğu hatırat-ı hasbihalidir.

Bülent ÖZGEN

DÜN BUGÜN 
YARIN
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BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Parlamentosu’nda 
(AP) yapılan oylamada 
milletvekilliği kaldırılan 

aşırı sağcı Altın Şafak Partisi 
üyesi Yannis Lagos tutuklandı. 
Yunan basınının emniyet kaynak-
larına dayandırdığı haberde, daha 
önce Türk bayrağını yırtarak pro-
vokasyon yapmaya çalışan La-
gos'un, dokunulmazlığının kaldı-
rılmasından kısa süre sonra 
Brüksel'de tutuklandığı belirtildi. 
Irkçı siyasetçi Lagos, Twitter'dan 
yaptığı paylaşımda, "Belçika em-
niyet aracındayım. Ateistler, hır-
sızlar ve Yunan düşmanları beni 
cezaevine götürüyor. İsa'ya ve 
Yunanistan'a bağlı kalıyorum, gu-
rurluyum" ifadesini kullandı. Av-
rupa Parlamentosu’nun Lagos'un 
dokunulmazlığını kaldırmasının 
ardından Yunan makamları, La-
gos hakkında kırmızı bültenle tu-
tuklama emri çıkartılmıştı. Bel-
çika yasalarına göre, Lagos'un 
Yunanistan'a iade sürecinin, tu-
tuklamaya itiraz edip etmeyece-

ğine bağlı olarak şekillenmesi 
bekleniyor. Altın Şafak Partisi, 
Yunanistan'da mahkeme tarafın-
dan "suç örgütü" olarak kabul 
edilmiş, bu örgütü yönettikleri 
gerekçesiyle Lagos'un da arala-
rında bulunduğu bazı parti üye-
leri hapis cezalarına çarptırılmıştı. 
Lagos, hakkında 13 yıllık hapis 
cezası verildiği 7 Ekim 2020'de 
dokunulmazlığını kullanarak Yu-
nanistan'dan kaçarak Brüksel'e 
gitmişti. Irkçı siyasetçi, Altın Şa-

fak Partisinden AP milletvekilli-
ğine seçildikten sonra Altın Şa-
fak'tan istifa ederek "Ulusal Halk 
Vicdanı" adı altında kendi parti-
sini kurmuştu. 47 yaşındaki La-
gos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızar-
tıcı pek çok suç nedeniyle daha 
önce de tutuklanmış ve cezalar al-
mıştı. Parlamentoda yapılan oyla-
mada, 658 milletvekili Lagos'un 
dokunulmazlığının kaldırılması 
için oy vermiş, 25 milletvekili 
karşı çıkmıştı. (AA)

Damla Selin TOMRU

PAYLAŞMAK  
ÇOĞALTIR MI?

Ramazan ayının içindey-
ken sizler de kendinizi 
kendinizle konuşurken 

buluyor musunuz? Vicdani 
hesaplaşmalarınız daha çok 
meşgul ediyor mu zihninizi? 
Bir parça pide, bir bardak çay 
ile de doyduğunuzu hissediyor 
musunuz? 
Belki de bir yılı aşkın süredir 
çoğumuz evlerdeyiz, restoran 
kaçamaklarımız hayli azaldı, 
giyim satın alımlarımız nere-
deyse sıfırlandı ve fark ettik 
ki bizler bir şekilde hayatımı-
za devam ediyoruz. Aslında 
bu kadar büyük tüketimlere 
çok da ihtiyacımız yok. 
Ve şimdi Ramazan ayının 
getirdiği bilinçle bir kez daha 
paylaşmanın güzelliklerine 
tanıklık ediyoruz.  
 
Bazen danışanlarım mutsuzluk 
ve tükenmişlik sendromuyla 
geldiğinde onlara başkalarına 
yardım etmelerini öneririm. 
Çünkü biz kendimizi unutup, 
başkalarına yardım etmeye 
odaklandığımızda dertlerimiz 
ve bizi bırakmayan düşüncele-
rimiz gri dumanlar gibi dağı-
lır. 
Ancak onlara odaklanıp, onla-
rı hayatımızın baş tacı ettiği-
mizde düşünceler daha da 
güçlenir, dumanlar dağlaşır. 
Başkalarına yardım etmek ve 
nezakette bulunmak ise sevgi-
yi, paylaşımı, bir olmanın 
mutluluğunu ve vicdan rahat-
lığını beraberinde getirir. İşte 
bu nedenle paylaşmak, başka-
larına destek olmak bizi de 
şifalandırıyor. 
 
Düşüncelerimizi rahatlatmak, 
onların bizim önümüze bari-
kat kurması için kendimize 
şunları sorabiliriz: 
Bu konuda yapabileceğim bir 
şey var mı? 
Yapabileceklerimi yapmak 
için ilk adımım ne olmalı? 
Eğer bu konuda yapabilece-
ğim bir şey yok ise bunun 
duygusal olarak beni aşağı 
çekmesine neden izin veriyo-
rum? 
İşte tüm bu soruların yanıtları 
ve bu yanıtlar doğrultusunda 
harekete geçmek çok kıymetli. 
 
Bu hafta İngiltere 
Kraliçesi’nin eşi Prens Philip 
için bir tören düzenlendi. 
Törene kendine ait olan at 
arabası da eşlik etti, arabada 
her zaman oturduğu yerde 
eldivenleri, şapkası ve şalı 
duruyordu. Evet günler geçi-
yor ve iyiyseyle kötüsüyle 
hayat son buluyor. İşte tam da 
bu nedenle dünyevi ihtiyaçlar 
ve istekleri gözden geçirmek, 
fazla tüketime son verip bura-
dan oluşacak birikimleri baş-
kalarıyla paylaşmak, başkala-
rına destek olmak çok kıymet-
li. Ağaç bile oksijen verip, 
yağmurları çektiği ölçüde kıy-
metli.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oylamada milletvekilliği kal-
dırılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos tutuklandı

Irkçı Yunan milletvekili 
Brüksel’de tutuklandı… Mercedes Kadir? 

Malatya’nın sevilen yüzü. 
Mercedes armalı sopasıyla her gün kilo-
metrelerce yürüdü. 
Bazen trafik ışıklarında durup yayalara 
yol verdi. 
"Otomobili"ni kullanmadığı zamanlarda 
park etti. 
Tüm şehir Kadir’i sahiplendi. Trafik pol-
isleri arabasına ceza yazdı; servis, araba-
sını tamir etti… 
O kadar çok değerli görüldü ki, Malatya 
Kent Müzesi'nde balmumundan heykeli 
bile yapıldı. Kendi dünyasında mutlulu-
ğu yakalayan bir insan hikayesiydi. O bir 
deliydi.. 
Delimizin ve velimizin çok olduğu söy-
lenir. Deli Ramazan, Deli Kadir… 
Peki biz nasıl bir deliyiz. 

*** 
İnsanın eşyayı bütün biçimde tanımasını 
engelleyen iki şey vardır: 
Bu iki beladan insanı kurtaran tek şey ise 
delilliktir.  
Bu anlamda biz; ruhu perdeleyen utanma 
ve korku belasından arınmış kişiler 
miyiz? 
Zincirlerinden engellerinden kurtulmuş 
gerçek özgürlüğü yaşayan kişiler miyiz? 

*** 
Beyin bazı kişilerde yüksek miktarda 
dopamini salgılar. 
Alın korteksi, beynin yüksek miktarda 
salgıladığı dopamini işleyebilir. Tesla, 
Edison… 
Bu kişiler gördükleri kalıplar ile dünyayı 
değiştirecek keşifler yaparlar. Dâhidirler.  
Dopamini yeterince işleyemenler ise 
önemli olanları seçip ayıklayamazlar. 
Gerçek delidirler. 
Bu anlamda gerçek deli miyiz dahi mi? 

*** 
Mesnevi’de anlatılan hikâyeye göre; 
Adamın biri: 
- Akıllı bir adam arıyorum, dedi, onunla 
istişare edeceğim. Bir müşkülüm var. 
Bu sözü duyan biri de: 
-Şehrimizde sadece bir akıllı var, dedi, o 
da kendisini deliliğe vurmuştur, işte bir 
sopaya binmiş, çocuklarla beraber koşup 
duru yor. Rey ve tedbir sahibi bir adam-
dır. Kendisini bu divanelik perde sinin 
arkasına gizlemiştir. 
Taklide sarılmış akıldan divanelik yeğ-
dir. Fakat her divaneyi kendine can 
sanma. Veli deliliğe vurdu mu kimse onu 
anlayamaz.     
Adam, deliliğe vurmuş veliye gelip:   
 - Bana bir sır söyle, dedi. 
-  Kapı kapalı, dedi veli, bugün sır söyle-
necek gün değil, başka vakit gel. 
… Bu kadar akla sahipken ne bu divane-
lik, şaşılacak şey. 
Neden delilikle gizleniyorsun?                             
 
- Bu adamlar beni şehre kadı yapmaya 
karar verdiler. Reddettim. Benden aşağı-
sını kadı yapmaya Şeriat'ın izin vermedi-
ğini söylediler. Ben de kendimi deli gös-
terdim. 
Bu anlamda gerçek bir deli miyiz yoksa 
deli görünümlü veli mi? 

*** 
Kerem, Mecnun, Züleyha gibi akıllarını 
kaybedip ilahi aşk delisi olanlar vardır. 
Bunlara olgusal deli derler. Akıllı olma-
ları imkân sızdır. 
Bu deliler, sı nırları belli olmayan başka 
bir dünyadadır. 
Behlül Divane (Danende), Nasreddin 
Hoca gibi deli görünüp akıllı olan deliler 
de vardır. 
Bunlara kurgusal deli derler. 
Bu anlamda kurgusal deli miyiz? olgusal 
mı? 

*** 
Şeyh Edebali  “Bilesin ki, atın iyisine 
doru, yiğidin iyisine deli derler” der. 
Osmanlı ordusunun fedaileri, Alip 
Manaş, Nuryung Bootur, Deli Dumrul 
gibi doğuştan gözüpek, cesur olanlar var-
dır. 
Çanakkalede, Afrin’de her yerde düşma-
nın üzerine korkusuzca yürüyen yiğitler-
de vardır... 
Bu yiğitlere deli derler.. 
Bu anlamda deli görünümlü yiğit miyiz? 

*** 
Delinin ruhundaki her şey yüzünde yazı-
lıdır derler. 
Mercedes kadir ve diğer delilerin yüzün-
de görünen nedir acaba? 

*** 
Gerçek bilgelik deliliktir. Bilge olduğunu 
düşünenler ise gerçekten delidirler. 
Deli insan tutkularına ve aklına köle 
olur. 
Bu anlamda biz tutkularımıza mı aklımı-
za mı köleyiz? 

*** 
Sonsöz; 
Sen içine yönel, 
dışından seni habersiz sansınlar. 
Ne güzel haldir ki o; 
Sen akıllı ol, seni deli sansınlar  
(SELMANİ FARİSİ) 

Prof Dr. Erdal BAY 

MALATYALI  
KADİR 

İzmir'deki göçmen derneklerinden  
Biden'ın "soykırım" nitelemesine tepki
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir'de Balkan göçmenleri-
nin oluşturduğu bazı sivil 
toplum kuruluşları, Yunanis-

tan Dışişleri Bakanı Nikos Den-
dias'ın Ankara ziyaretinde Batı 
Trakya'daki Müslüman Türk 
azınlığın kimliğine ilişkin kul-
landığı ifadeler ile ABD Başkanı 
Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soy-
kırım" olarak nitelemesine yöne-
lik tepki açıklaması yaptı. Yuna-
nistan İzmir Başkonsolosluğu 
önünde toplanan grup adına ko-
nuşan Rodos, İstanköy ve Oniki-
ada Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaymakçı, Yunanis-
tan'ın Türk azınlığın maddi ve 
manevi değerlerine yönelik kül-
türel soykırım politikası uygula-
dığını ifade etti. Yunanistan 

Türklerinin Türk kimliğini kabul 
etmeyen Dendias'ı gerçekleri 
görmeye davet ettiklerini dile 
getiren Kaymakçı, şunları kay-
detti: "Yunanistan kendi ülke-
sinde yaşamakta olan azınlıkla-
rın kendi anayasası ve 
uluslararası anlaşmalarla gü-
vence altına alınmış sosyal ve 
kültürel haklarını vermek zo-
rundadır. AİHM'nin Batı Trakya 
Türkleri için aldığı kararlar da 
yerine getirilmelidir. Yunanis-
tan, Batı Trakya Türkleri’nin 
yanı sıra Rodos ve İstanköy 
Türklerinin de Türk kültürel 
kimliğini kabul etmelidir." 
www.timebalkan.com’a göre; 
Kaymakçı ile beraberindekiler, 
konsolosluğun önüne siyah çe-
lenk bıraktı. Dernek temsilcileri 
daha sonra Konak Meydanı'nda 
bir araya gelerek 1915 olaylarını 
"soykırım" olarak niteleyen ABD 

Başkanı Biden'a tepki açıklaması 
yaptı. Burada konuşan Kay-
makçı, 1915 olaylarının politika-
cılar değil tarihçiler tarafından 
incelenmesi gerektiğini belirte-
rek, "Bu iddiaları dillendirmek, 
uluslararası hukuk açısından 
Türk milletine karşı kin yarat-
mak amaçlı işlenen nefret suçu-
dur. Yabancı parlamentoların 
Türkiye'ye karşı almış olduğu 
kararlar da Türkiye'ye karşı düş-
manlığı körükleyen ırkçı, nefret 
suçudur." dedi. Açıklamalara, 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma 
Derneği İzmir Şubesi Başkanı 
Mümin Durmuş, Makedonya 
Göçmenleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Genel Başkanı İl-
hami Yıldız, İzmir Bal-Göç Ge-
nel Başkanı Abdurrahim Nursoy 
ve Kosova Rumeli Kültür Sanat 
Turizm Derneği Başkanı İbra-
him Şengöz de katıldı.

BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) yetkilile-
ri, Slovenya Başbakanı Ja-
nez Jansa'nın AB Konseyi 

Başkanı Charles Michel'e gönder-
diği iddia edilen Balkanlar'da sınır 
değişikliğiyle ilgili resmi olmayan 
belgeyi (non-paper) görmedikleri-
ni, herhangi bir sınır değişikliğini 
desteklemediklerini bildirdi. AB 
Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, 
günlük basın toplantısında ko-
nuyla ilgili soruyu yanıtladı. Bal-
kan ülkelerinin basınında bir süre-
dir bahsi geçen böyle bir belge 
görmediklerini vurgulayan Ma-
mer, sınır değişikliği konusuyla il-
gili fikirlerden haberleri olmadığı-
nı söyledi. Mamer, "AB'nin bu ko-
nudaki pozisyonu bellidir. Her-
hangi bir sınır değişikliğinden ya-
na değiliz. Bence bu artık tama-
men unutmamız gereken bir ko-
nu. Hangi belge geldiyse, gelecek-

se veya gelmeyecekse bu mese-
lede tutumumuz çok açıktır." 
ifadesini kullandı. Slovenya 
medyasındaki haberlerde içeri-
ği yayımlanan belgede, Bosna 
Hersek'in parçalanması, Bosna 
Hersek'in iki entitesinden biri 
olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) 
Sırbistan'a bağlanması ve Koso-
va'nın Arnavutluk ile birleşme-
si maddelerinin yer aldığı orta-
ya çıkmıştı. İngilizce "Batı Bal-
kanlar-Daha ileriye" başlığıyla 
hazırlanan belgenin Sloven-
ya'nın resmi tutumu olmadığı 
ifade edilirken, eski Yugoslav-
ya'nın karşılaştığı sorunlara bir 
"çözüm" olduğu ileri sürülmüş-
tü. Bosna Hersek'in AB üyeliği-
nin reddedilmesi gerektiği vur-
gulanan belgede, Türkiye'nin 
bölgedeki boşluktan faydalan-
dığı iddia edilirken; özellikle 
Bosna Hersek ve Kuzey Make-
donya'da son derece etkili oldu-
ğu maddesi yer almıştı. (AA)

AB’den Slovenya Başbakanı 
Janez Jansa’ya sert tepki
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Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) tarafından Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen 
öğrencilerin mülakatlarının Bosna Hersek ayağı gerçekleştirildi

Reklam

TÜRKiYE DiYANET VAKFI  
burslu öğrenci belirliyor
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TDV Uluslararası İmam 
Hatip Liseleri (UİHL) 
ve Uluslararası İlahiyat 

Lisans Programları (UİLP) 
kapsamında Türkiye'de 
burslu eğitim görmek isteyen 
10 öğrenci başkent Saraybos-
na'da bulunan Yunus Emre 
Enstitüsü’nde yazılı ve sözlü 
sınava tabi tutuldu. Sınavlar, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt 
Dışı Eğitim ve Rehberlik 
Daire Başkanı Dursun Ali 
Coşkun, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ramazan programı so-
rumlusu Abdulrahman 
Demirel ile İstanbul Uluslar-
arası Kaptan Ahmet Erdoğan 
İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Hasan Bilici tarafından ger-
çekleştirildi. Coşkun, Türki-
ye'de imam hatip liselerinde 
çok sayıda uluslararası öğren-

cinin eğitim gördüğünü belir-
terek, sınavları başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerin 
TDV'nin bursu ile eğitim öğ-
retimlerini Türkiye'de sürdü-
receklerini ifade etti. 
Türkiye'de eğitim seviyesinin 
çok üst düzeyde olduğunu 
vurgulayan Coşkun, "Balkan-
lar'da bir haftadır imtihanları-
mızı sürdürüyoruz. Kosova, 
Arnavutluk, Karadağ ve 

Bosna Hersek'te ciddi bir rağ-
bet var ülkemize karşı. Çok 
büyük arzu, istek, sevgi ve 
muhabbet var. Biz buralarda 
ülkemizin gücünü, öğrencile-
rin ve velilerin ilgilisi ile daha 
iyi anlıyoruz" şeklinde ko-
nuştu. Coşkun, sınavların 
yanı sıra bulundukları ülke-
lerde ihtiyaç sahibi ailelere 
Türkiye'nin yardımlarını 
ulaştıklarını dile getirdi. (AA)
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Balkanlı savcıların Ankara ziyareti…

AS & BET

PANDEMİYİ 
EĞLENCEYE  

ÇEVİR
asrnzeynepp@gmail.com  
betulmergen15@gmail.com

Selam,  
 

Hayatımızın büyük çoğunluğunu 
zorlaştıran ve kapsayan korona 
virüsü sadece fiziksel alanımızı 

değil psikolojimizi de büyük çoğunluk 
olumsuz etkiler. Daha çok evde kaldı-
ğımız bu dönemde oldukça sıkılırız. 
Peki, bu sıkıntımızı gidermek için 
neler yapmalıyız: 
 

SPOR YAPIN     
 

Spor yapmak bir yandan vücudunuzu 
geliştireceği gibi bir yandan da mutlu-
luk hormonu salgılatacaktır. Eğer ben 
ağır sporları yapmıyorum diyorsanız, o 
zaman evde yürüyüş için “Walk at 
Home by Leslie Sansone” kanalına 
youtube’dan bir göz atın deriz. Bu 
kanalda evde yürüyüş yaptıran çok 
güzel videolar var. 
 

RESİM YAPIN      
 
Resim yapmak hayal gücünüzü ortaya 
çıkaracaktır. Açıkçası hayallerinizde 
neler olduğunu biz çok merak ediyo-
ruz.  Hadi kağıt ve kalemi kap! Resim 
yap. Yaptığınız resimleri bize gönder-
meyi unutmayın sakın. 
 

DANS EDİN 
 
Dans etmek enerjinizi ve esnekliğinizi 
yerine getirecektir. Günlük hareketiniz 
de bir yandan artmış olacak! 😍😍😍😍😍 
 

AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN / 
AİLENİZİ DAHA ÇOK TANIYIN 

 
Böylece çalışan aileler için büyük kay-
naşma fırsatı yakalayabilirsiniz. 
 
FARKLI ÜLKELERİN YÖRESEL 

YEMEKLERİNİ DENEYİN 
 
Damak tadımıza yeni tatlar eklemek 
zevk verebilir. Mutluluk mideden 
geçer :)  
 

EL İŞİ VE ÖRGÜ ÖRÜN 
 
Harika tasarımlı çanta ve yelekler 
örmek eğlenceli olabilir  
 

YENİ BİR DİL ÖĞRENİN 
 
Hayatımızı etkileyecektir. Yabancı dil 
öğrenmeye emen başlayabilirsiniz. 
  
Not: Yaptığınız resim ve yemek fotoğ-
raflarını @balkangunlugugazetesi ins-
tagram sayfasına dm olarak atarsanız 
hikâyede paylaşacağız 
 
 
Asrın Zeynep Sait    /   Betül Mergen

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk, Bulgaristan, Ko-
sova, Moldova ve Roman-
ya'dan gelen savcı heyeti, 

Altındağ'ın tarihi bölgesi Hama-
mönü'nü gezdi. Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcılığı'nın davetlisi olarak 
Türkiye'ye gelen Arnavutluk, Bul-
garistan, Kosova, Moldova ve Ro-
manya'da görev yapan savcı he-

yeti, Altındağ'ın tarihi bölgesi Ha-
mamönü'nü dolaştı. Heyet, Altın-
dağ'ın tarihi sokaklarına hayran 
kaldı. 
 

TARİH VE KÜLTÜR 
 
Savcı heyeti, önce Hamamönü'nün 
tarihi hakkında bilgi sahibi oldu, 
ardından bölgeyi gezdi. Mehmet 
Akif Ersoy Evi'ni yakından görme 

fırsatı bulan heyet üyeleri, eski An-
kara evlerini de ilgiyle inceledi. He-
yet, daha sonra Hamamönü Sanat 
Sokağı'na geçti. Buradaki atölyeleri 
gezen heyet, Hamamönü'nde bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
www.haberler.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; Heyet, Altındağ 
Belediyesi tarafından Hamamarka-
sı'nda devam eden restorasyon ça-
lışmaları hakkında da bilgi aldı. 

HIRVAT BÜYÜKELÇİ 
KTO’YU ZİYARET ETTİ
KAYSERİ-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'ın Ankara 
Büyükelçisi Hrvoje 
Cvitanovic, Kayseri Ticaret 

Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u 
ziyaret etti. KTO'dan yapılan açıkla-
maya göre, Cvitanovic, TOBB 
Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Tuğbahan İlgü ile beraber 
KTO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. 
Kayseri'nin Hırvatistan ile ticaretini 
daha üst seviyelere çıkarmak için 
doğru bir yer olduğunu ifade eden 
Cvitanovic, fahri konsolos adayları-
nın da TOBB Kayseri Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı 
Tuğbahan İlgü olduğunu açıkladı. 
KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile 
Hırvatistan arasında ekonomi ve tica-
ret hacmini daha ileri seviyelere 
çıkarmak istediklerini belirtti. 
Hırvatistan ile 2020 yılında yapılan 
ihracat rakamları hakkında da bilgi 
veren Gülsoy, iki ülke arasında 2020 
yılı itibarıyla 619 milyon dolar, 
Kayseri ile 5,4 milyon dolarlık ticaret 
gerçekleştirildiğini hatırlattı. 


