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Türk polisi örnek oldu

¥  TURKOVİC, Türkiye ve 
Türk halkına yeni tip korona 
virüsle mücadelede verdiği 
aşı desteği için teşekkür ede-
rek "Zor zamanlarımızda 
yaptığımız yardım çağrıları-
mıza yalnızca gerçek dostla-
rımız kulak veriyor" dedi. 

Bosna Hersek ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin mükemmel 
düzeyde olduğuna ve her iki 
ülkenin de çıkarları doğrul-
tusunda sürekli geliştiğine 
işaret eden Turkovic, "Bu-
günkü Bakanlar Konseyi otu-
rumunun gündeminde, Bos-

na Hersek ile Türkiye arasın-
da imzalanması planlanan 
inşaat ve altyapı projelerinde 
iş birliği anlaşmasının onay-
lanması yer alacak" diye ko-
nuştu. Türkiye'nin NATO ile 
iş birliğinde Bosna Hersek'in 
en önemli müttefiki olduğu-

nun altını çizen Turkovic, 
"Türkiye, Bosna Hersek'in 
önemli bir dış ticaret ortağı-
dır. Bosna Hersek ticari ilişki-
lerde her ne kadar açık verse 
de son zamanlarda artan ih-
racat rakamlarımız cesaret 
verici" dedi.  n 5’te

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Her-
sek Dışişleri Bakanı Turkovic baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

"Türkiye'nin Balkanlar'da yapıcı 
ve istikrar sağlayıcı bir rolü var"

Sayfa 3’teRifat SAİT
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¥   BULGARİSTAN'DA 4 Ni-
san'da yapılan parlamento 
seçimi sonrası koalisyon hü-
kümeti kurma çalışmaları ba-
şarısız olunca 11 Temmuz'da 
erken seçime gitme kararı 
alındı. Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev'in hükümeti kur-
ma görevi verdiği BSP’nin li-

deri Korneliya Ninova, parti-
sinin, parlamentodaki ikinci 
büyük parti "Böyle Bir Halk 
Var"dan destek göremediği-
ni ve hafta sonu yaptığı Yük-
sek Kurul Oturumunda kabi-
ne kurmaktan vazgeçme ka-
rarı aldığını belirterek görevi 
iade etti.  n 5’te

¥  TÜRK İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
"Uluslararası Polis Eğitimleri 
Projesi" kapsamında, Bosna-
Hersek ve Karadağ'da çevrim içi 
eğitimler düzenledi.  n 5’te

KOMŞU YİNE  
‘SEÇİM’ DEDİ

¥  YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'da, 
Paskalya Bayramı nedeniyle ertelenen 

1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde, 
memur ve işçiler çalışma koşulları ile 

hükümetin iş politikasını protesto etti. 
Yunanistan'da Ortodoksların Paskalya 
Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Mayıs 

kutlamaları yapıldı. n 8’de

Atina'da çalışanlardan 
hükümete protesto… 

"Batı Trakya'daki Türkler problem kaynağı değildir’
¥ DIŞİŞLERİ Bakan Yar-
dımcısı Yavuz Selim Kı-
ran, "Yunanistan şunu 
bilmelidir ki Batı Trak-
ya'da yaşayan Müslüman 
Türk Azınlık, Yunanistan 
için bir güç unsurudur. Bir 
problem kaynağı hiç ol-

mamıştır, olmayacaktır" 
dedi. Kıran, Batı Trakya 
programı kapsamında 
Gümülcine'de, Gümülcine 
Müftüsü İbrahim Şerif ile 
görüşerek, Müslüman 
Türk Azınlığın durumu 
hakkında bilgi aldı. n 8’de
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Arnavutluk'taki ihtiyaç  
sahiplerine iftar sofrası 

KAVALYE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkent Tiran merkezli Geleceğin 
Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş 
birliğinde Kavalye'nin Momel kö-

yünde kurulan iftara ihtiyaç sahiplerinin 
yanı sıra TİKA Tiran Koordinatörü 
Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Baş-
kanı Mehdi Gurra ve diğer davetliler ka-
tıldı. Köy camisinin yanında bulunan 
boş arazide kurulan iftar sofrasında Tür-
kiye ve Arnavutluk bayrakları dikkati 
çekti. TİKA Ramazan boyunca Arnavut-
luk'ta her gün 100 kişilik iftar sofraları 
kuruyor. 
 

YETİMLERE YARDIM 
 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), başkent Tiran'daki ih-
tiyaç sahibi yetim ailelere de gıda yardı-
mında bulundu. Yardım dağıtım töre-
nine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi 
Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koor-
dinatörü Emine Gizem Başkan ve yetim 
ailelere yönelik çalışmalar yürüten Gele-
ceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) 
Başkanı Mehdi Gurra katıldı. 

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuş-
mada, Tiranlıların ramazan ayını tebrik 
ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri 
çok sever. Sizlere gönlünde ayrı bir yer 
vermiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını 
getirdim. Biliyorsunuz her ramazan 
ayında burada TİKA Başkanlığımız, 
TİKA Koordinatörlüğümüzün himaye-
sinde ALSAR Vakfımızın da iş birliğiyle 
bir araya geliyoruz." dedi. Sundukları 
dayanışma, birliktelik, paylaşma ve yar-
dımlaşmanın sadece ramazan ayıyla sı-
nırlı olmadığının altını çizen Yörük, "Bi-
zim bu aramızdaki dayanışmanın 
yürütülmesinde TİKA Başkanlığımızla 
birlikte Türkiye'nin diğer kurum ve ku-
ruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
Kızılayımız, Yurtdışı Türkler Başkanlığı-
mız hep birlikte Arnavutluk'un farklı şe-
hirlerini, farklı kasabalarını dolaşarak 
mümkün mertebe Arnavut kardeşleri-
mize yardım elimizi, dayanışma elimizi 
uzatmaya çalışıyoruz. Aramızdaki ger-
çek dostluk, kardeşlik ve akrabalık bağ-
ları nedeniyle hepiniz biliyorsunuz ki biz 
yüzyıllardır Türkler ve Arnavutlar omuz 
omuza, el ele beraber yürüyoruz. Bu yü-
rüyüşümüze de devam edeceğiz." diye 
konuştu. (AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısın-
daki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi



SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Savunma Ba-
kanı Krasimir Karaka-
çanov, ülkesinin Afga-

nistan’da bulundurduğu as-
keri personelini geri çekme 
kararı aldığını duyurdu. Ka-
rakaçanov, - Ordu ve Cesaret 
Bayramı arifesinde, sınır ötesi 
görevlerdeki askeri personel-
le görüştü. Bakanlıktaki top-
lantıda Karakaçanov, Afga-
nistan’ın Bagram Hava Üssü 
ve ile Kabil Hava Limanı'nda 
görevli yaklaşık 120 Bulgar 
askerinin birkaç haftaya ka-
dar ülkeye geri döneceğini 
açıkladı. Bulgaristan, Afga-
nistan’ın yanı sıra Gürcistan, 
Bosna Hersek, Kosova ve 
Mali’de toplam 165 askeri 
personel bulunduruyor. (AA)

Bulgaristan, Afganistan’daki 
askerini geri çekme kararı aldı
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İstiyoruz ki her şey 
Yeşilçam filmleri 
gibi olsun. Kötü 

adam yakalansın, sev-
gililer buluşsun, her-
kes mutlu olsun, 
sıkıntı olmasın, kay-
maklı, ballı, tereyağlı, 
baklavalı yemekler. 
Ardından maden suyu, 
sindirim için. 
 
Ama öyle değil maale-
sef. Öyle de olmaya-
cak.  
 
Kâfirler kendine dü-
şeni yapacaklar. Müs-
lümanlar da kendine 
düşeni.  
 
“Ya bunlar da nerden 
çıktı, bizi ne ilgilendi-
rir? “ diyen,  arada ne 
şiş yansın ne kebap di-
yenler de olacak, biz-
den görünüp 
münafıklık yapanlar 
da.  
 
İsrail herkesin malumu 
tam bir Müslüman 
düşmanı terörist bir 
devlet. Aslında sadece 
Müslümanlar değil , 
Yahudi olmayanın dı-
şında kimseyi sevmez 
ve kabul etmez. Hıris-
tiyanlar onlar için 
ikinci sırada zira şim-
dilik sorun çıkartmı-
yorlar. Ama 
Müslümanlardan öd-
leri patlıyor. Açıkçası 
çok korkuyorlar. As-
lında biraz da bu 
korku onları saldırgan 
yapıyor. Onlar da çok 
iyi biliyorlar ki; son-
ları Müslümanlardan 
olacak. Hem dünyada 
hem ahirette lanetlen-
miş bir topluluk olarak 
zalimlere  layık  bir 
son bekliyor onları.  

 
Müslümanlar için kut-
sal olan şu mübarek 
günlerde bizim ilk kıb-
lemiz olan Mescidi 
Aksa’da ibadet halin-
deki Müslüman kar-
deşlerimize aşırı güç 
kullanarak saldırdılar. 
Allah onları kahretsin. 
Çoluk çocuk, ihtiyar 
demeden saldırıyorlar. 
Ellerindeki bombaları 
savunmasız insanlara 
atıyorlar. İbadet eden 
insanlara ateş açıyor-
lar.  
 
Bütün dünya bunları 
görüyor. Bu saldırılara 
maruz kalan yürekli 
küçük bir Filistinli kız 
çocuğunun dediği gibi 
“sizi dünyada kimse 
sevmiyor, kazanama-
yacaksınız” sözleri 
oradaki korkak İsrail 
askerlerini biraz daha 
korkutuyor.  
 
Bütün bu olanları sos-
yal medya ve televiz-
yonlardan izleyince 
üzüldük ve kahrolduk. 
Ama şunu bir kez daha 
hatırlıyoruz. Bu dünya 
sefa yeri değil. Burası 
bir imtihan yeridir. 
Bütün bu zulümler ve 
saldırılar bizi korkut-
maz hatta güçlendirir, 
kendimize gelmemizi 
sağlar.  
İsrail’in vahşetini gö-
rünce, işte dedim tam 
da bunun için Bir ol-
malıyız, diri olmalıyız, 
uyanık olmalıyız. Ve 
bir kez daha gördük 
ki; İslam’ın son kalesi 
Türkiye’ye çok iş dü-
şecek.  
 
Allah yar ve yardımcı-
mız olsun.

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

İZMİR MEKTUBU

İŞTE TAM  
BU YÜZDEN 

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kıran, Batı Trakya prog-
ramı kapsamında Gü-
mülcine'de, Gümülcine 

Müftüsü İbrahim Şerif ile gö-
rüşerek, Müslüman Türk 
Azınlığın durumu hakkında 
bilgi aldı. Gümülcine'de Türk 
Azınlık esnafın dükkanlarına 
konuk olan Kıran, esnafın ra-
mazan ayını kutladı ve işlerin-
de bereket diledi. Daha sonra 
İdadiye Azınlık İlkokulu'nda 
incelemelerde bulunan Kıran, 
okulun bahçesine hatıra fidanı 
dikti. 
 

KABİR ZİYARETİ 
 
Kıran, Gümülcine'de son ola-
rak Batı Trakya davasının sem-
bol isimlerinden merhum Dr. 
Sadık Ahmet'in kabrine çelenk 
bırakarak, burada gazetecilere 
değerlendirmelerde bulundu. 
Merhum Sadık Ahmet'in bı-
raktığı emanetin her zaman 
Batı Trakya davasına güç ver-
diğinin altını çizen Kıran, Sa-
dık Ahmet'in, Ankara'da Dışiş-
leri Bakanlığının bulunduğu 

caddeye de adını verdiğine 
dikkati çekti. Kıran, soydaşla-
rın Yunanistan'da ciddi sorun-
larla yüz yüze olduğunu belir-
terek, Türkiye olarak bu so-
runlara hiçbir zaman için ka-
yıtsız kalmayacaklarını söyle-
di. Yunan makamlarına, her 
platformda Türk Müslüman 
Azınlığın sorunlarını gündeme 
getirdiklerini kaydeden Kıran, 
Dr. Sadık Ahmet'in bıraktığı 
emanetin hakkını vermek adı-
na soydaşların hak ve çıkarla-
rını savunmaya devam ede-
ceklerini dile getirdi. (AA)

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yunanistan şunu bilmeli-
dir ki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için bir 
güç unsurudur. Bir problem kaynağı hiç olmamıştır, olmayacaktır" dedi

"Batı Trakya'daki Türkler 
problem kaynağı değildir’

TATAR’DAN, BUDAK’IN,  
KAMPÜS İSTEĞİNE DESTEK
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanı Tatar,  
Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde, 5+1 

formatındaki gayriresmi 
Kıbrıs konulu konferans ile 
ilgili en kapsamlı açıklama-
yı Ege Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen  “5+1 Ce-
nevre Görüşmeleri ve Ege-
men Eşitlik Temelinde İki 
Devletli Çözüm Vizyonu” 
webinarında yaptı. Ayrıca 
Cumhurbaşkanı Tatar, Ege 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak’ın, Ege 
Üniversitesinin uluslararası-
laşma vizyonu kapsamında 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve YÖK Başka-
nı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 
destekleriyle Kıbrıs’ta bir 

kampüs kurma isteğine de 
olumlu yanıt verdi. Ege 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslar-
arası İlişkiler Bölümü ve EÜ 
Uluslararası İlişkiler Toplu-
luğu ortaklığında “5+1 Ce-
nevre Görüşmeleri ve Ege-

men Eşitlik Temelinde İki 
Devletli Çözüm Vizyonu” 
webinarı, KKTC Cumhur-
başkanı Ersin Tatar’ın katılı-
mıyla düzenlendi. Modera-
törlüğünü Doç. Dr. Altuğ 
Günal’ın yaptığı, online ola-
rak düzenlenen etkinliğe EÜ 

Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Budak’ın yanı sıra Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ha-
kan Atılgan, Prof. Dr. Meh-
met Ersan, EÜİİBF Dekanı 
Prof. Dr. Asiye Özlem Ön-
der ve çok sayıda akademis-
yen ve öğrenci katıldı.

İzmirli Çameria Arnavutları  
Örnekköy’de iftarlık dağıttı
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Çameria Arnavutları 
Derneği kurulduğu 
tarihten beri her sene 

Ramazan ayında toplu iftar 
yemekleri düzenlemekte 
idi. Sürecin neden olduğu 
yasaklardan dolayı gelenek-
sel iftar yemeğini bu sene 
düzenleyemeyen dernek, 
Cumhuriyet ve Örnekköy 
Mahallesi’nde, dernek gö-
nüllüleri tarafından, önce-
den ihtiyaç sahibi olarak 
belirlenen 700 haneye iftar 

yemeği bıraktı. Çameria Ar-
navutları Kültür ve Daya-
nışma Dernek başkanı Hü-
seyin Bayru, ‘’Bu yıl da Ra-
mazan ayı bağışlarını ihti-
yaç sahipleriyle buluştur-
manın mutluluğunu yaşa-
dık. Bu organizasyon için 
yardımlarını esirgemeyen 
başta Çameria Arnavutları 
Derneği’nin yönetim kuru-
luna, üyelerimize, Karşıya-
ka Belediyesi Meclis Üye-
miz Sayın Şevket Balla’ya 
ve emeği geçen tüm hayır-
sever dostlarımıza teşekkür 
ederim’’ dedi.



PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da Barış Gücü 
(KFOR) bünyesi altın-
da 1999 yılından bu 

yana görev yapan Türk as-
keri, ihtiyaç sahibi 500 aileye 
Ramazan bayramı kapsa-
mında yardım paketi dağıttı. 
www.haberler.com’a göre; 
Kosova'da KFOR bünyesin-
de görev yapan Türk askeri, 
yaklaşan Ramazan bayramı 
kapsamında ihtiyaç sahibi 
ailelerin yüzünü güldürdü. 
Kosova'nın güney bölgesin-
deki Skorobişte köyüne gi-
den Türk askeri, daha önce-
den isimleri tespit edilmiş 
ailelere yardım paketlerini 
kendi elleriyle kapılarına ka-
dar götürdü. Kosova gene-
linde 500 aileye gıda paket-
lerini ulaştıran Türk askeri-
ne teşekkür eden aileler, 
Mehmetçiğin 22 yıldır Koso-
va'da her türlü destekle Ko-
sova halkının yanında oldu-
ğunu söyledi. Yardım paket-
lerini dağıtan Mehmetçik, 
Boşnak köyündeki engelli 
vatandaşın yardım kolisini 
kendi elleriyle evine kadar 
götürerek gelecek Ramazan 
bayramını kutladı. Sivil As-
keri İşbirliği Personeli tara-
fından dağıtılan yardım pa-
ketleri alan vatandaşların 
Ramazan bayramlarını şim-
diden kutlayan Mehmetçik, 
Türk askerinin her zaman 
Kosova halkının yanında 
olacağını belirtti.

4 Kosova Haberleri 9 Mayıs 2021 
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DURRES 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ABD’nin 26 ülke ile düzen-
lediği ve 28 bin askerin 
katıldığı “Defender Euro-

pe 21” tatbikatı Arnavutluk’un 
Durres kentinde resmi törenle 
başladı. Arnavutluk’un Durres 
kentinde ABD’nin öncülüğünde 
toplam 26 ülkenin katılımıyla 
“Defender Europe 21” tatbikatı 
düzenlenen resmi törenle başla-
dı. Törene Arnavutluk Cumhur-
başkanı İlir Meta, Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama, Arnavut-
luk Savunma Bakanı Niko Peles-
hi, ABD’nin Avrupa Kuvvetleri 
ve NATO Müttefik Kuvvetler 
Yüksek Komutanı Tod Wolters, 
NATO üst düzey yöneticileri ve 
askerler katıldı. Törende konuş-
ma yapan Arnavutluk Cumhur-
başkanı Meta, NATO’nun askeri 
tatbikatına ev sahipliği yaptıkla-
rından dolayı duyduğu memnu-
niyetini dile getirdi. Meta, “Dün-
yanın en büyük özgürlük ittifakı 
olan NATO, muhakkak ki Arna-
vutluk için tartışmasız olarak en 
büyük destektir. Bu askeri tatbi-
kat Arnavut askerlerine becerile-

rini göstermeleri için çok büyük 
bir fırsat olacaktır” diye konuş-
tu. Başbakan Rama da askeri tat-
bikatının türünde tek örneği ola-
rak sayılabileceğini belirterek, 
“Belki sayıca büyük bir ülke ola-
rak çok bir şey katmayan, ancak 
değer olarak Arnavutluk, NA-
TO’nun yanında sadakat ile dur-
maya devam edecek” ifadelerini 
kullandı. www.kosovaport.com 
sitesine göre; ABD’nin Avrupa 
Kuvvetleri ve NATO Müttefik 
Kuvvetler Yüksek Komutanı 
Wolters da Arnavutluk’un bölge 
barışı için önemli bir unsur ol-
duğunu belirtti. Balkanlardan 
Karadeniz’e geniş bir katılımla 
organize edilen Defender Euro-

pe 2021, farklı ülkelerde aynı an-
da yaklaşık 28 bin askerle ger-
çekleştirilecek. Bu kapsamda Ar-
navutluk’ta organize edilen as-
keri tatbikata bini Arnavutluk 
ordusundan olmak üzere yakla-
şık 3 bin asker katılıyor. Arna-
vutluk’ta Türkiye, ABD, Arna-
vutluk, Kosova, Karadağ, Kuzey 
Makedonya, Bosna Hersek, Hır-
vatistan, Yunanistan, Kanada, 
İngiltere, Çekya, Macaristan, Ro-
manya, Bulgaristan, Gürcis-
tan’ın askeri güçleri yer alıyor. 
Tatbikata deniz kuvvetleri, hava 
kuvvetleri ve kara kuvvetleri ka-
tılırken, tatbikatı süresince hava 
savunma sistemlerinin de kulla-
nılması bekleniyor.

26 ülkenin katıldığı  
tatbikatta Kosova da var

Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 1999 yılın-
dan bu yana görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi 500 ai-
leye Ramazan bayramı kapsamında yardım paketi dağıttı

Kosova Meclisi’ni 
hakaret karıştırdı
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova’da Meclis Ge-
nel Kurul oturumu, 
salgının eğitime etki-

sini görüşmek için toplandı. 
Ancak muhalefet, Dışişleri 
Bakanı Donika Gervalla’yı 
UÇK’ya hakaret etmekle it-
ham edince oturumda bi-
randa tansiyon yükseldi. 
Meclis oturumu, muhalefe-
tin iktidarı aşı temini ve di-
yalog konusundaki eleştiri-
leriyle başladı. Aşı ve diya-
log konusundaki tartışma-
lar sürerken, PDK milletve-
kili Ariana Musliu-Shoshi, 
Dışişleri Bakanı Donika 
Gervalla’yı BM Güvenlik 
Konseyi toplantısında Sır-
bistan Dışişleri Bakanı’nın 
ithamlarına karşı sessiz kal-
makla suçladı. PDK Millet-
vekili, “Sırp mevkidaşınız 
size bir dizi suçlama yönelt-
ti ve UÇK’yı terör örgütü 

olarak niteledi. Siz ise utanç 
verici bir şekilde sustunuz” 
dedi. Dışişleri Bakanı Doni-
ka Gervalla muhalefetin it-
hamlarına yönelik kürsüde 
yaptığı açıklamada, muha-
lefetin yolsuzlukla mücade-
le edecek yerde Özel Mah-
keme’nin kurulması için 
mücadele ettiğini ve bunu 
başardığını söyledi. 
www.kosovaport.com site-
sine göre; PDK Milletvekili 
Abelard Tahiri ise, Bakan 
Gervalla’yı Sırbistan’ın tem-
silcisi olduğunu söyleyerek 
halktan özür dilemesi ge-
rektiğini söyledi. Bunun 
üzerine salonda tansiyon 
yükseldi. Muhalefet millet-
vekilleri, Vetevendosje mil-
letvekillerine hakaret etme-
ye başladı. Hakaretlerin ha-
vada uçuştuğu oturumda 
iktidar ve muhalefet arasın-
da kısa süreli bir arbede de 
yaşandı. Bunun üzerine 
oturuma ara verildi.

Skorobişte’ye Türk  
askeri çıkarma yaptı

Kosova'ya Türkiye’den Ramazan desteği
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk yardımseverler "Rama-
zanda Biriz Sofrada Berabe-
riz" çağrısıyla Kosova’nın 

Prizren, Priştine ve İpek şehirle-
rinde gıda kumanyası dağıtımı 
gerçekleştirdi. Sadakataşı organi-
zasyonuyla Balkanlar’da Rama-
zan yardım çalışmalarına devam 
ediyor. Türk yardımseverler tara-
fından, ülkede yaşayan ihtiyaç sa-
hibi ailelere yardım ulaştırıldı. 

Başta Türkiye olmak üzere 30 ülke 
ve 100’den fazla bölgede Rama-
zan çalışmaları gerçekleştiren der-
nek 10 bini Türkiye’de olmak 
üzere 25 bin aileye gıda kuman-
yası ulaştırmayı hedefliyor. 
www.timebalkan.com’a göre; 
Prizren, Priştine ve İpek şehirle-
rinde yaşayan 420 Müslüman ai-
leye gıda kumanyası dağıtımı ya-
pılırken başta Türkiye olmak 
üzere 30 ülkede ise 25 bin aileye 
kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Dışişleri 
Bakanı Bisera Turko-
vic, Türkiye'nin Bal-

kanlar'da yapıcı ve istikrar 
sağlayıcı role sahip olduğu-
nu ifade etti. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna 
Hersek Dışişleri Bakanı Tur-
kovic baş başa ve heyetler 
arası görüşmelerin ardından 
ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Turkovic, Türkiye ve 
Türk halkına yeni tip korona 
virüsle mücadelede verdiği 
aşı desteği için teşekkür ede-
rek "Zor zamanlarımızda 
yaptığımız yardım çağrıları-
mıza yalnızca gerçek dostla-
rımız kulak veriyor" dedi. 
Bosna Hersek ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin mü-
kemmel düzeyde olduğuna 
ve her iki ülkenin de çıkarla-
rı doğrultusunda sürekli ge-
liştiğine işaret eden Turko-
vic, "Bugünkü Bakanlar 
Konseyi oturumunun gün-
deminde, Bosna Hersek ile 
Türkiye arasında imzalan-
ması planlanan inşaat ve alt-

yapı projelerinde iş birliği 
anlaşmasının onaylanması 
yer alacak" diye konuştu. 
Büyük ortak projelerin ger-
çekleşme aşamasına ulaştığı-
nı kaydeden Turkovic, "Bun-
lardan en önemlisi Türki-
ye'nin desteklediği Saray-
bosna-Belgrad Otoyol Proje-
si'dir. Projenin bir an önce 
tamamlanması tüm tarafla-
rın çıkarına olacaktır. Bu 

hem bölgesel iş birliğine 
hem de ekonomiye büyük 
katkı sağlayacaktır" ifadele-
rini kullandı. Bosna Her-
sek'in gelişmesi ve istikrarı-
nın tüm bölge için önem arz 
ettiğini vurgulayan Turko-
vic, "Türkiye'nin bölgede ya-
pıcı ve istikrar sağlayıcı bir 
rolü var. Türkiye, Bosna 
Hersek'in toprak bütünlüğü-
nü desteklemekle kalmayıp 

aynı zamanda Avrupa Birli-
ği (AB) üyeliğimizi de des-
teklemektedir." şeklinde ko-
nuştu. Türkiye'nin NATO ile 
iş birliğinde Bosna Hersek'in 
en önemli müttefiki olduğu-
nun altını çizen Turkovic, 
"Türkiye, Bosna Hersek'in 
önemli bir dış ticaret ortağı-
dır. Bosna Hersek ticari iliş-
kilerde her ne kadar açık 
verse de son zamanlarda ar-

tan ihracat rakamlarımız ce-
saret verici." dedi. Turkovic, 
Çavuşoğlu ile yasa dışı göç, 
güvenlik ve kültür gibi bir-
çok konuyu da ele aldıkları-
nı belirterek, "Türkiye ile 
ilişkilerin Bosna Hersek'i 
güçlendireceğine ve ülkede 
yaşayan tüm halkların çıka-
rına olduğuna inanıyoruz." 
değerlendirmesinde bulun-
du. (AA)

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapı-
lan parlamento seçimi sonrası 
koalisyon hükümeti kurma ça-

lışmaları başarısız olunca 11 Tem-
muz'da erken seçime gitme kararı 
alındı. Parlamentoda 3. büyük parti 
olan Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) hükümeti kurma görevinde 
başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev'in hükümeti kurma gör-
evi verdiği BSP’nin lideri Korneliya 
Ninova, partisinin, parlamentodaki 
ikinci büyük parti "Böyle Bir Halk 
Var"dan destek göremediğini ve 
hafta sonu yaptığı Yüksek Kurul 
Oturumunda kabine kurmaktan 
vazgeçme kararı aldığını belirterek 
görevi iade etti. Parlamentodaki en 
büyük diğer iki partinin ardından 
üçüncü olarak BSP’nin de hükümeti 
kuruma girişimin başarısız olması 
üzerine Cumhurbaşkanı Radev, Bul-
garistan anayasasına göre, haftaya 

parlamentoyu feshedeceğini, 11 
Temmuz'da erken seçim yapılacağı-
nı duyurdu. Radev parlamentoyu 
feshettikten sonra, seçimleri hazırla-
yacak ve yeni hükümetin kurulma-
sına dek ülkeyi yönetecek "tekno-
kratlar hükümeti" oluşturacak. Ül-
kede 240 kişilik parlamentoda 43 
milletvekili olan BSP’den önce, en 
fazla sandalyeye sahip diğer iki par-
ti de sırasıyla hükümeti kurma giri-
şimlerinde başarısız olmuştu. Müs-
tafi Başbakan Boyko Borisov’un li-
deri olduğu 75 kişilik grubu bulu-
nan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişi-
mi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin 
kabine kurma girişimi parlamento-
daki diğer tüm partiler tarafından 
boykot edilmişti. Ardından, şovmen 
Slavi Trifonov’ın kurduğu ve parla-
mentoda 51 üyeli grubu olan Böyle 
Bir Halk Var (İTN) partisi de "güve-
noyu almasını sağlayacak destek 
bulamayacağı gerekçesiyle" kendisi-
ne verilen kabine kurma görevini ia-
de etmişti. (AA)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Her-
sek Dışişleri Bakanı Turkovic baş başa ve heyetler arası 

görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU  
BOSNA HERSEK’TE

BULGARİSTAN'DA  
11 TEMMUZ'DA  

YENİDEN ERKEN  
SEÇİME GİDİLECEK

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi 
sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız 
olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı

Radoviş de ‘Hilal  
Olsun’la tanıştı
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

"Hilal Olsun Türkiye" slo-
ganıyla yola çıkan Türk 
Kızılay, Ramazan dola-

yısıyla bu yıl da Kuzey Makedon-
ya'daki ihtiyaç sahibi ailelere bin 
500 gıda yardım kolisi dağıtıyor. 
Türk Kızılay Kuzey Makedonya 
Ekip Başkanı Fuat Emin, 2021 yılı 
faaliyet programı kapsamında bura-
da bulunduklarını ve ülke genelin-
de 1500 gıda kolisinin dağıtımını 
gerçekleştireceklerini belirtti. Yar-
dım dağıtımına Radoviş bölgesinde 
başladıklarını dile getiren Emin, bu 
bölgede ihtiyaç sahibi ailelere 500 
gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti. 
Yardım dağıtımına başkent Üsküp'e 
bağlı Saray Belediyesi’nde devam 
ettiklerini aktaran Emin, "Burada 
100 adet gıda kolisi dağıtmaya baş-
ladık. Bu dağıtımlarımız diğer gün-
lerde devam edecek. Özellikle şunu 
belirtmek istiyorum; 1500 gıda koli-
sinin 1000 adetini 'For Children 
Smile' kuruluşu desteğiyle, katkıla-
rıyla ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşı-
yoruz. Onlara ve tüm bağışçılarımı-
za teşekkürlerimizi iletmek istiyo-
ruz" şeklinde konuştu. Fuat Emin 
ayrıca Kuzey Makedonya'da yar-
dımların dağıtımına katkı sunan ye-
rel kuruluşlar "Merhamet" ve "En-
sar"a da teşekkür etti. (AA)
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Altınyıldız 
Classics, 
isminde 

taşıdığı iki ana 
değerle tüketicisi 
ile buluşan bir 
marka. İlki, üst 
düzey kumaş ka-
litesi ve tasarım-
daki üstünlüğüy-
le Altınyıldız 
markasının köklü 
geçmişi, ikincisi 
ise bu geçmiş 
üzerine üst düzey 
işçilikle daima güncelliğini 
koruyarak inşa edilen Clas-
sics şıklığıdır’ diyor dev şir-
ketin İcra Kurulu Üyesi ve 
Dış Ticaret Sorumlusu Os-
man Çavuşoğlu. 1998 yılında 
satış temsilcisi olarak başla-
dığı sektörde önemli oyun-
culardan biri haline gelen 
Çavuşoğlu ile firmayı, Bal-
kanlar’ı, projeleri ve hedefle-
ri konuştuk. 
 
n Bize biraz şirketle ilgili 
bilgi verir misiniz? 
 
Boyner Holding 
kuruluşu 
olan Altın-
yıldız 
Mensu-
cat ve 
Kon-
feksi-
yon 
Fabri-
kaları 
A.Ş. 
1952 yı-
lında faali-
yete geçti. 
2009 yılında bu 
iki değerle yola çı-
kan Altınyıldız Classics, hız-
la büyüyerek erkek modası-
na öncülük eden bir hazır gi-
yim markası oldu. Takım el-
biseden, gömlek ve aksesu-
arlara kadar ürettiği her 
ürün ile şıklığı, inovatif tasa-
rımlarıyla da rahatlığı zirve-
ye taşıyan marka, günün her 
anına stil sahibi tasarımlar 
sunuyor. Bugün ise Altınyıl-
dız Classics, erkek giyim 
sektöründe lider markalar-
dan biri konumda yer alıyor. 
Temel hedefimiz olan koşul-
suz müşteri mutluluğu kap-
samında gerek koleksiyonu-
muza, gerek sunduğumuz 
müşteri deneyimlerine ge-
rekse de bilgi teknolojilerine 
yatırımlar yapıyoruz. Altn-
yıldız Classics olarak araştır-
maya çok önem veren, sü-
rekli olarak pazar ve marka 
imaj araştırmaları ile tüketi-
cinin nabzını tutan bir mar-
kayız. Burada tüketicinin ge-
nel pazardan ve markamız-
dan beklentilerini, tüketici 
gözünde eksik olduğumuz 
noktaları belirliyor, 
analiz ediyor 
ve stratejile-
rimizi bu 
doğrul-
tuda 
oluş-
turu-
yoruz. 
Bugün 
geldiği-
miz nok-
tada Tür-
kiye ve yurt 

dışı mağazaları da 
dahil yaklaşık 1500 
çalışanı olan, yılda 5 
milyon adet mal sa-
tan ve yıllık cirosu 
700 milyon TL’yi 
aşan, erkek modası-
na, trendlere ve ye-
niliklere yön veren 
bir marka konu-
mundayız. Yurt 
içinde 300'ü aşkın 
satış noktamız, yurt 
dışında ise 9 farklı 
ülkede toplamda 23 

mağazamız bulunuyor. Al-
manya, Romanya, Kıbrıs, Ce-
zayir, Irak, Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’daki mağaza-
larımızla müşterilerimizle 
buluşuyoruz. 
 
n	Altınyıldız Classics fir-
masının yurtdışındaki mar-
kası nedir? Niçin ve nasıl 
oluşturuldu? 
 
Yurt dışında mağazalarımızı 
“AC&Co.” adı altında açıyo-

ruz ve iletişimimizi bu 
yönde ilerletiyo-

ruz. Burada 
yabancı 

müşterile-
rimizin 
marka-
mızı te-
laffuz 
eder-
ken 
zorluk 

çekme-
mesi adı-

na bu se-
beple bu şe-

kilde bir marka-
laşma yoluna gittik. 

 
n	Yurtdışındaki çalışmaları 
ve mağazalarınızı anlatır 
mısınız? 
 
Altınyıldız Classics 
olarak 150-200 metre-
karelik konsept mağa-
zalarımız ile yurt dı-
şında sürekli büyümeye de-
vam ediyoruz. Bugün 9 ülke-
de 23 mağazaya sahibiz. Ye-
ni mağazalar açma ve yurt 
dışındaki önemli pazaryerle-
rine girme hedeflerimiz doğ-
rultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 5 yıl içerisin-
de yurtdışı mağaza sayımızı 
200'ün üzerine çıkarmayı 
planlıyoruz. 
  
n	Balkanlara açılım içinde-
siniz. Balkan ülkelerine 
adeta bir çıkarma yaptınız. 
Neden Balkan ülkelerini ro-
tanıza aldınız? Balkanlar-
dan beklentileriniz? Balkan 
ülkelerinde hangi ülkeleri 
ziyaret ettiniz? Ziyaretleri-
nizde kimlerle görüşebildi-

niz? Balkan ziyare-
tiniz umduğu-

nuz gibi 
geçti mi? 

Bundan 
sonra 
başka 
bir 
Balkan 
ülkesi 

ziyare-
tiniz ola-

cak mı? 
Özet olarak 

Balkanlardaki hedefleriniz? 
 
Balkanlar bizim stratejik ola-
rak öncelik verdiğimiz bir 
bölge. Kaliteli ürünü uygun 
fiyata sunma stratejimiz doğ-
rultusunda pazarda bizim 
gibi markalar için büyük fır-
satlar olduğunu gördük. Ka-
radağ, Arnavutluk, Kosova 
ve Makedonya’da çok sayıda 
üst düzey kişilerle görüştü-
ğümüz ziyaretler gerçekleş-
tirdik. Markamıza ilgi göste-
ren iş adamları ile bir araya 
gelerek markamızı daha iyi 
tanıtma şansı bulduk. Bu gö-
rüşmelerin meyvelerini önü-
müzdeki günlerde toplaya-
cağımıza inanıyoruz. Sırbis-
tan, Hırvatistan ve Bosna da 
ilk fırsatta ziyaret edeceği-
miz ülkeler arasında. 
 
n	İzmir’deki yatırımınız 
hakkında kısa bir bilgi ala-
bilir miyiz? 
 
İzmir’deki merkez depomuz 
11 bin metrekare kapalı alan 
ve 23 bin metrekare de kulla-
nım alanıyla 2 milyon 850 
bin ürün taşıma kapasitesine 
sahiptir. Günde yakla-
şık 50 bin adet ürün 
hareket kabiliyetine 
sahip depomuza; ya-
kın zamanda envan-
terine, günde 48 
bin adet ürün da-
ğı-
tım 
gücüne 
sahip equınox 
sorter  ve yine 
günde 20 bin 

paket yapı-
labilen kon-

veyör hattı da-
hil etmiştir. 

 

n	Türk tekstilinin dünya 
pazarındaki yeri ve beklen-
tiler 
 
Türkiye tekstil alanında dün-
ya pazarında hızla önemini 
artırıyor. Tekstil ihracatının 
içerisinde özellikle markalı 
ihracat hız kazanmaya başla-
dı. Türk markaları uluslar-
arası pazarlarda yer edinme-
ye başladı. Biz de dünya 
markası olma vizyonumuz 
ile hareket ediyor ve adımla-
rımızı bu yönde atıyoruz.  
 
n	Pandeminin sektöre 
olumlu veya olumsuz etki-
leri 
 
2020 yılı, pandemi nedeniyle 
online alışverişin ve online 
deneyimlerin öne çıktığı bir 
yıl oldu. Sektörde birçok 
marka mağazalarında salgın-
dan dolayı kaybettiği trafiği 
ve satışı online kanallardaki 
işleri ile kompanse etmeye 
çalıştı. Yine pandemi nede-
niyle değişen müşteri ihti-
yaçları çerçevesinde müşteri 
deneyimini mükemmelleşti-

recek birçok yeniliğe imza 
atıldı. Biz de dahil olmak 
üzere birçok marka online 
satış kanallarına için özel ko-
leksiyonlar hazırladı. Evde 

geçirilen 
zamanın art-

ması da sektörde 
rahat, sportif giyim ve 
ev tekstili gibi alanların 
yükselişe geçmesine 
neden oldu ve yine 
birçok marka bu tarz 
ürünlere yönelerek 
koleksiyonunu ge-

nişletme kararı aldı. Bu dö-

nemde 
mağaza-
lardaki 

durgunluk ve kısıtlamalar 
karşısında dijitalleşme ala-
nında hızlı aksiyon alarak 
online tarafını güçlendiren 
ve müşterilerine farklı dene-
yimler sunan markaların ba-
şarılı olduğunu söyleyebili-
riz. 
 

n	Altınyıldız Classics fir-
ması olarak yurt içinde veya 
yurt dışında mağaza açma 
stratejiniz nedir? Kimler Al-
tınyıldız Classics mağazala-
rı açabilir? İstediğiniz krite-
ler nelerdir? Yurt içinde ve 
dışında mağaza karlılığınız 
nedir? Yurt içinde ve dışın-
da Franchising ve bayilik 
veriyor musunuz?  
 
Altınyıldız Classics’i bir 
dünya markası yapma viz-
yonu ile hareket ediyoruz. 
Girdiğimiz ülkelerde derin-

leşmek ve mağaza sayısını 
artırmak birinci önceliğimiz. 
Bu sebeple finansal açıdan 
güçlü, perakende tecrübesi 
olan ve markamıza odakla-
nabilecek firmalar ile ilerle-
mek istiyoruz. Kendi karlılı-
ğımızı sınırlı tutarak, bayile-
rimize yüksek karlılık sunu-
yor ve mağaza sayısını hızla 
artırmayı planlıyoruz. Ayrı-
ca pandemi döneminde yeni 
yatırımları teşvik etme nok-
tasında dekorasyon maliyet-
lerinde ve pazarlama alanla-
rında önemli desteklerimiz 
var.

‘SADECE BALKANLAR  
DEĞİL BÜTÜN DÜNYA
 Altınyıldız Classics giyecek’

“Altınyıldız Classics olarak 150-200 metrekarelik konsept mağazalar ile yurt dışında sürekli büyümeye devam ediyoruz. Bu-
gün 9 ülkede 23 mağazaya sahibiz. Yeni mağazalar açma ve yurt dışındaki önemli pazaryerlerine girme hedeflerimiz doğ-
rultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 yıl içerisinde yurtdışı mağaza sayımızı 200'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz.”

Sevilay SAİT
Editor in Chief  

#balkangünlüğügazetesi 

sevilay@balkangunlugu.com 

instagram.com/sevilaysait/
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lıştım.	
2006-2007	yılları	arasında	
ADEKO	Rusya’da	Genel	
Müdür	olarak	görev	aldık-
tan	sonra	2007-2011	yılları	
arasında	kendi	firmam	olan	
HOMEDESIGN	Rusya’yı	
kurarak,	Rusya’da	kariyeri-
mi	sürdürdüm.	
Etkin	olarak	İngilizce	ve	
Rusça	dillerine	hakimim	ve		
2017	yılından	beri	Altınyıl-
dız	Classics’in	icra	kurulu	
üyesi	olarak	yurt	dışı	ope-
rasyonlarını	yönetiyorum.

OSMAN  
ÇAVUŞOĞLU 

KİMDİR?



ANTALYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mustafa Demir ile 

Bosna Hersek'in Brçko 
Belediye Başkanı Esed 
Kadric'in katılımıyla, 
"Kardeş Şehirler Ara-
sında Diyalog ve İşbir-
liği" toplantısı yapıldı. 
Bosna Hersek'in Ankara 
Büyükelçisi Adis Ala-
giç'in de yer aldığı çev-
rim içi toplantıda bilgi ve 
deneyim paylaşımı, kısa, 
orta ve uzun vadede ya-
pılabilecek ekonomik, 
kültürel ve bilimsel iş 
birlikleri görüşüldü. De-
mir, belediyelerin ulus-
lararası platformlarda et-
kin rol almasını 
desteklemek amacıyla 
kardeş şehir ilişkilerinin 
kurulması ve geliştiril-
mesine önem verdikle-
rini vurguladı. İki kardeş 
şehir arasındaki ilişkile-
rin geliştirilmesi, iş bir-
liği yapılması, ortak faa-
liyetler ve hizmetler 
gerçekleştirilmesi için ça-
lışma yapacaklarını anla-
tan Demir, "Bir yılı aşkın 
süredir pandemi ile mü-
cadele ediyoruz. Sam-
sun, bu süreçte vakaların 
yüksek olduğu bir dö-
nem yaşadı. Bölgenin 

merkezi ve kavşak nok-
tası olması sebebiyle va-
kalarda artış görüldü. Şu 
anda tam kapanma dö-
nemindeyiz. Alınan ted-
birlerle vaka sayısı düşü-
şünde Türkiye’de önde 
olan şehirlerdeniz. Ka-
panma ile alınan tedbir-
lerle tekrar normal bir 
sürece gireceğimizi umut 
ediyorum." ifadesini kul-
landı. Kadric ise Samsun 
ve Brçko'nun 2011 yı-
lında imzalanan proto-
kolle kardeş şehir oldu-
ğunu anımsatarak şöyle 
konuştu: "6 ay önce baş-
kanlık görevine seçildim. 
Kentimizin yüzde 
42,36'sı Boşnak, yüzde 
34,58'i Sırp, yüzde 
20,66'sı Hırvatlardan olu-
şuyor. Bosna Hersek'in 
kuzeyinde yer alıyoruz. 
Hırvatistan sınırında, 
Sava Nehri üzerinde bu-
lunuyoruz. Bir limana 
sahip kentimizde bir ikti-
sat fakültesi ve önemli ti-
yatro festivaline de ev 
sahipliği yapıyoruz. 
Uzun süre aramızdaki 
ilişkinin kopmuş olma-
sından üzüntü duyuyo-
rum. Bundan sonra böyle 
durumun olmayacağını 
ifade etmek istiyorum. 
Samsun ile yapılacak iş 
birliğini önemsiyorum." 
(AA)
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Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Bulgaristan’da kur-
duğu ve binlerce kişinin katıldığı kardeşlik sofrası, 
hem gururlandırdı hem de duygusal anlar yaşattı

Kuruova’daki kardeşlik  
sofrası kalpleri fethetti

Vojnic Belediye 
Başkanı’ndan 
TİKA’ya yardım 
teşekkürü…
ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

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

kapsamında Hırvatistan'ın Vojnic 
beldesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve 
hijyen malzemelerinden oluşan 220 Ra-
mazan kolisi ulaştırdı. Vojnic Belediye 
Başkanı Nebojsa Andric, yardımları ne-
deniyle TİKA'ya teşekkür ederek, 
merkezden uzak oturan vatandaşların 
ramazan paketlerinin adreslerine 
götürüleceğini söyledi. TİKA Zagreb Ko-
ordinatörü Sedef Bulut da yardımların 
insanların günlük ihtiyaçlarına göre 
hazırlandığını, ailelerin temel gereksin-
imlerinin karşılanmaya çalışıldığını ifade 
etti. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı 
tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", 
"Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran 
Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla 
TİKA'nın başlatmış olduğu "Erenler 
Sofrası Ramazan Programı" kapsamında 
Hırvatistan'da 1700 ramazan paketi 
dağıtılacağı ifade edildi.

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ecdat yadigarı Balkanlarda if-
tar geleneğini yaşatmaya de-
vam eden Osmangazi Bele-

diyesi’nin, Bulgaristan’ın Kuruo-
va köyünde düzenlediği kardeşlik 
sofrası birlik, beraberlik ve daya-
nışma görüntüleri ramazan iklimi-
ne, ruhuna çok yakıştı. İftar yeme-
ğine Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ın yanı sıra Tür-
kiye Cumhuriyeti Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök, Türkiye Cum-
huriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan 

Mehmet Sekizkök, Bulgaristan 
Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, 
Bulgaristan Müslümanları Diya-
neti Başmüftülüğü Genel Sekreteri 
Celal Faik ve Pazarcık Bölge Müf-
tüsü Salih Halil ile birlikte yüzler-
ce soydaş katıldı. 
www.haberler.com’a göre; man-
evi görüntülerin, duyguları üst se-
viye taşıdığı kardeşlik sofrasını 
kuran Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, ecdatlarından 
devraldıkları yardımlaşma gele-
neğini kültür ve inançlarına yakı-
şır şekilde sürdürmeye çalıştıkla-
rını söyledi. 
Başkan Mustafa Dündar, “Burası 

Osmangazi, burası 7 kıta 72 mille-
te adalet, eşitlik, barış, huzur, yar-
dımlaşma ve paylaşım götüren 
Osman Gazi’nin adını taşıyan, bü-
yük bir medeniyetin eşiği. Rab-
bim, kardeşliğimizi, birliğimizi, 
dirliğimizi daim kılsın. Soframız-
dan bereket, hanemizden huzur 
ve sağlık eksik olmasın. Allah, 
oruçlarımızı ve ibadetlerimizi ka-
bul etsin, Hayırlı Ramazanlar” 
şeklinde konuştu. Başkan Dündar, 
iftar programlarını Müslümanla-
rın yoğun olarak yaşadığı Loveç, 
Omurtag bölgelerinden sonra Kır-
caali bölgesinde de sürdüreceğini 
sözlerine ekledi.

Cengiz TUFAN

EY ORUÇ  
SEN  

TUT BENİ

Zaman kavramını doğru ve 
anlaşılır bir şekilde tarif eden 
henüz çıkmamıştır. Her bili-

min kendine göre farkı bir zaman 
kavramı tarifi vardır. Ama zaman 
dediğimiz şey aslında, uzayda ki bir 
cismin başka cisme göre görüş açı-
sını değiştirmesinden başka bir şey 
değildir. Biz güneş ve Ayın dünya-
ya karşı duruş açısını değiştirmesin-
den zamanın ne olduğunu anlıyoruz.  
Gün içinde güneşin hareketine göre 
değer yargısı yüklüyoruz bizzat 
kendimiz. Sonrada onu kendimiz 
için kutsallaştırıyoruz. Bu bazen iyi 
ve anlaşılabilir bazen de kötü ve 
anlaşılmaz olabilir ama sonuçta 
bunu da bizzat biz yapıyoruz. 
Aslında her gün bir öncekinin aynı-
dır fiziksel olarak. Güneş doğar 
yükselir ve batar. Ama o doğan 
güneşin hareketine anlam katan, 
insanın kattığı değer yargısıdır.  Biz 
hangi anlamı katarsak o güne o açı-
dan değerli kılarız. 
Güneşin doğuşundan itibaren başlı-
yor zaman dediğimiz kavram. Her 
gün bir sonraki günü kovalıyor. 
Günlerin küçük toplamına hafta, 
haftaların küçük toplamına ay, ayla-
rın küçük toplamına yıl diyoruz. 
Bunu zamana esas kavram kabul 
ediyoruz hep. Yıl içindeki 11 aylık 
süreçte hep bir kovalama yaşıyoruz 
hayatın içinde. Bir koşturmaca bir 
kovalamaca bitmek bilmeyen bir 
çaba sarf ediyoruz. 
Bazı değerler vardır ki insan tara-
fından değil, insanın yaratıcısı tara-
fından konur. İşte oruç da yaratan 
tarafından konulmuş bir değer yar-
gısıdır. Alıştığımız alışılagelmiş 
değer yargılarının değiştirilmesidir 
bir anlamda oruç. 1 aylık zaman 
dilimi için gündelik hayat tarzından 
kurtulmamız emrediliyor. 
Zaaflarımızın emrettiği bütün meşru 
ve gayri meşru hayat tarzına zama-
nın akışı içinde dur dememiz isteni-
yor. Fakat 11 ayın alışkanlığından 
olsa gerek, insanoğluna bu bir ay o 
kadar çok ağır geliyor ki, onun için 
yazının başlığına “oruç, sen tut 
beni” demek zorunda kaldık. 
Mühürle dilimi her zamanki gibi 
konuşmayım. 
Zihnime kilit vur ki kötü düşünce-
lerden uzak durayım. 
Gözlerime perdeyi indir ki, bakmak 
istediklerime değil vahyin istekleri-
ne boyun eğeyim. Körelt dünyalık 
gözlerimi. Görmesin dünyalık olan-
ları. 
Ellerimi bağla benim. Kötüye uzan-
masın. Kötülüklerden tutmasın. 
Kalp gözüyle bakmamı sağla ki 
basiretim artsın. 
Benim tutmam çok ağır ve zor geli-
yor. Sen tut beni ey oruç. Yardım et 
bana ki 11 ayın kirliliğinden kurtu-
layım. Kalbimdeki tozları temizle. 
Sen tut beni. Seni tutmama yardım 
olsun diye tut beni. Hep benim 
olsun, hepsi benim olsun cimriliğini 
at dimağımdan. Öyle bir tut ki, sarıl 
bana tüm bedenime.  Ruhuma öyle 
bir sarıl ki bırakma beni. Öyle bir 
tut ki nurunu üstüme ört, ısıt bede-
nimi. 
Ey oruç beni gerçekten sen tut. 
Benim seni tutmam için beni tut.  
Midemi kapatan oruçtan değil zihni-
mi açan vicdani orucu tutmama yar-
dım et. Nefsi emaremi zincirle, 
nefsi mutmaine ye doğru yönlendir. 
Öyle bir yönlendir ki senin beni tut-
tuğunu anlayım o cesaretle sarılalım 
birbirimize.  Sultan olan sensin. 
Sana yakışan bir tarzda tut beni. 
Arındırmak için tut. Riyadan, kibir-
den, cehaletten kurtulmam için tut. 
Ey oruç gerçekten sen tut beni.

SAMSUN İLE BRÇKO  
İLİŞKİ GELİŞTİRECEK
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Büyük Türk Milleti’nin 
Kadir Gecesini Kutluyor, 
sağlıklı, huzurlu ve mutlu 

bayramlar diliyorum. Kadir gecesi 
arifesinde işgalci İsrail kuvvetleri-
nin Mescid-i Aksa’ya ve namaz 
kılan Müslüman kardeşlerimize 
saldırması Türk milletini üzmüş-
tür. Kendi vatandaşları ve dini 
mabetlerine bu şekilde saldırılar 
yapıldığında bire bin karşılık 
veren işgalci İsrail’in sınırları 
aşan hadsizliğine nasıl karşılık ve-
rilmelidir? 10 milyon nüfuslu Ya-
hudi toplumuna 2 milyar nüfusu 
olan Müslüman coğrafyası niçin 
sessiz ve pasif kalmaktadır. Arap 
Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı 
gibi Uluslararası Örgütler niçin 
pasif kalmaktadır. 
        Ortadoğu’da, gönül coğraf-
yalarında her daim kardeşlerimi-
zin yanında olduğumuzu 
belirtmekte ve göstermekteyiz. 
Türkiye’nin fiziki olarak dahil ol-
duğu bir mevzu barış ve huzurla 
sonuçlanmaktadır.  Türkiye,  Or-
tadoğu ve Afrika’da Müslüman 
devletlere yapılan yardım ve des-
tek projelerinde Dünya lideri ül-
keler arasındadır. Son dönemde 
Türkiye, Azerbaycan’ı destekle-
miş, Azerbaycan 27 yıl sonra Ka-
rabağ’ı geri almıştır. Türkiye, 
Libya’yı Hafter ve dış etkenlere 
karşı destekledi ve Libya terörist-
lerden kurtuldu. Türkiye,  Katar’ı 
destekledi, Katar ablukaya direndi 
ve kazandı. Türkiye, Doğu Akde-
niz’de haklarını savunamayan 
KKTC’yi destekledi ve Doğu Ak-
deniz’de KKTC güç kazandı, tüm 
dengeler değişti ve yeniden yapı-
landırıldı. Türkiye’nin Afrika’da 
kendini korumak noktasında so-
runları olan Somali’ye desteği, so-
nucunda Türkiye, Somali’ye 
Askeri üs kurdu ve Somali ordu-
sunu eğitti. Türkiye, Ukrayna – 
Rusya çatışmasında arabulucu 
tavır sergiledi ve Ukrayna’ya des-
teği ile birlikte çatışmalar yumu-
şadı. Nitekim son dönemdeki dış 
politika başarılarından bazıları 
örnek olması açısından açıklan-
mıştır. Türkiye’nin fiziken ve 
manevi olarak dahil olduğu bir 
mevzu barış ile huzur ile mazlu-
mun kazanması ile  sonlanır. 
        Bugün İsrail’in yaptığı 
eylem ve işgal girişimlerinde daha 
iyi düşünmesi ve  analiz yaparak 
hareket etmesi gerekmektedir. 
Mescid-i Aksa Müslümanların 
kırmızı çizgisidir. Ve en büyük 
saygısızlık, işgal ise dini değer-
lere yapılan hakaret ve eylemler-
dir. 
       Dolayısıyla diplomatik olarak 
verilen cevaplar barışın en büyük 
yöntemi de olsa İsrail için işe ya-
ramadığı görülmektedir. İsrail’in 
Filistin Devleti vatandaşlarına ve 
Müslümanların kutsal değerine 
yaptığı saldırı diplomasiye göre  
Savaş nedenidir. İsrail’in bu yap-
tığı hukuksuzluğa, ihanete, saldır-
ganlığa son vermesi 
gerekmektedir. Türkiye, dün ol-
duğu gibi bugünde Filistinli kar-
deşlerinin yanındadır. Nerede bir 
zalim varsa karşısında durmak ve 
mazlumu sahiplenmek Türklerin 
tarih boyunca sergilediği tutum ve 
duruştur. 

Dr. Hakan Tartan

YUNUS EMRE’Yİ 
ANLAMAK…

Mesleki alışkanlık olsa gerek 
Resmi Gazete’yi de takip 
ederim fırsat buldukça.. 

Değer verdiğim büyüklerimden biri 
yıllar önce söylemişti, ‘başarının sırla-
rından biri de devletin sesinden – sö-
zünden haberdar olmak’ diye.. 
O yıllarda gazeteci, sonrasında siya-
setçi olduğum için mi söylemişti hatır-
lamıyorum, ama Resmi Gazete’nin de 
özel bir dili olduğu gerçek. 
Her neyse.. 
Kimseye bu öğütte bulunamayacağım. 
Ama.. Geçen hafta Resmi Gazete’ye 
bakarken güzel bir haberle karşılaş-
tım; Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü(UNESCO) 
2021 yılında anılacak değerler arasına 
Yunus Emre’yi de almıştı. 
‘Aşkın aldı benden beni/ Bana seni 
gerek seni/..ne varlığa sevinirim/ne 
yokluğa yerinirim/Aşkın ile avunu-
rum/bana seni gerek seni’ diyen güzel 
Türkçenin yüreği insan ve Allah sev-
gisi dolu şairini.. 
Ne mutlu ki, Türkiye’de de 2021, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kat-
kısı ile  ‘Yunus Emre ve Türkçe yılı’ 
olarak kutlanacak. 
Malum Yunus Emre’nin vefatının 
700. yılı; 2021. 
Bir bilge, Hacı Bektaş- ı Veli dergahı-
nın insanlık timsali Yunus Emre. 
‘Bir ben vardır bende/ benden içeru’ 
diyen , ‘Bir kez gönül yıktın ise, kıldı-
ğın namaz değil/ Yetmiş iki millet da-
hi, elin yüzün yumaz değil..’ insani 
duruşunu yansıtan Tasavvuf ve Halk 
şiirinin gönül gözü.. 
İnsan ve doğa sevgisinin mimarı.. 
‘Ben yürürüm yana yana / Aşk boyadı 
beni kana / Ne akilem ne divane / Gel 
gör beni aşk neyledi’ dizelerinin yaza-
rı.. 
Kardeşlik ve barışın sözcüsü. 
İnsanlara din, dil, ırk gözetmeden 
‘Yetmiş iki millete tek bakışın’ etkili 
sesi. 
Üstelik güzel Türkçe’mizle. 
Dolu – dolu, bastıra – bastıra. 
Sindire – sindire.. 
Hatta.. Kana – kana.. 
‘Baksam seni görür gözüm/ Söyler 
isem sensin sözüm..’. 
2021’de Onu görmeli, Onu konuşma-
lıyız.. 
Haydi..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da Ortodoksların 
Paskalya Bayramı nedeniyle 
ertelenen 1 Mayıs kutlama-

ları yapıldı. Yunanistan Kamu Ça-
lışanları Konfederasyonu 
(ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi 
(PAME) ve Atina İşçi Merkezinin 
(EKA) çağrısıyla şehrin çeşitli yer-
lerinde toplanan binlerce kişi, hü-

kümet karşıtı sloganlar atarak par-
lamentonun bulunduğu Sintagma 
Meydanı'na yürüdü. ADEDY'nin 
düzenlediği eylemde, ellerinde 
"Orta Çağ iş koşullarına hayır", "8 
saatlik mesaiden ellerinizi çekin" 
yazılı pankartlar taşıyan gösterici-
ler, hükümetin hazırladığı yeni iş 
yasa tasarısını protesto etti. Öte 
yandan PAME'nin düzenlediği 
yürüyüş sırasında Atina Üniversi-
tesi önünde yüzleri maskeli sol 
gruplarla güvenlik güçleri arasın-

da kısa süreli arbede yaşandı. Gü-
venlik güçlerine molotof kokteyl-
leri fırlatan gruba polis göz yaşar-
tıcı gazla müdahale etti. Olayda 
bir kadın polisin yaralandığı bildi-
rildi. Yunan medyasındaki haber-
lere göre, hükümetin ileriki gün-
lerde parlamentoya getirmeyi 
planladığı iş koşullarıyla ilgili yeni 
yasa tasarısı, bireysel iş sözleşme-
lerinde 8 saatlik mesai süresinin 
uzatılmasını ve hafta sonlarında 
da çalışılmasını öngörüyor. (AA)

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Paskalya Bayramı nedeniyle 
ertelenen 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde, memur ve işçi-
ler çalışma koşulları ile hükümetin iş politikasını protesto etti

ATiNA'DA ÇALIŞANLARDAN 
HÜKÜMETE PROTESTO… 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'da Metal Sana-
yicileri Sendikası, işçilerin 

yeni tip korona virüse karşı aşı-
lanacak öncelikli gruplardan sa-
yılmamasını protesto etti. Salgı-
na karşı aşılanacak öncelikli 
gruplar arasında yer almayı ve 
daha yüksek maaşlarla çalıştırıl-
mayı talep eden onlarca gösteri-

ci, Bosna Hersek Federasyonu 
(FBIH) hükümet binası önünde 
toplandı. Taleplerinin yerine ge-
tirilmemesi durumunda eylül 
ayında daha büyük bir protesto 
gösterisi düzenleyeceklerini bil-
diren göstericiler, ellerinde "İşçi-
ler öncelikli aşı grubunda yer al-
malı", "Sanayi işçileri uzaktan 
çalışamaz", "Yaşam mücadelesi 
vermek değil, yaşamak istiyo-
ruz" yazılı dövizler taşıdı. FBIH 
Metal Sanayicileri Sendika Baş-

kanı Bajro Melez, gösteriye katı-
lan 78 işçinin, farklı sanayi kolla-
rında çalışan 70 binden fazla iş-
çiyi temsil ettiğini söyledi. Yetki-
li makamlardan sanayi işçilerini 
ziyaret edip çalışma şartlarını 
yerinde gözlemlemelerini iste-
diklerini kaydeden Melez, "Ta-
leplerimiz 30 gün içinde yerine 
getirilmezse tüm sanayi sendika-
ları ile eylül ayında yüz bin işçi-
nin katılımıyla büyük bir protes-
to düzenleyeceğiz" dedi. (AA)

Bosna’da Metal Sanayicileri  
Sendikası protestosu vardı

Ergun Dur Malatya Platformu  
Genel Başkan yardımcısı oldu
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Gazetemizin köşe yazarı eğitimci 
Ergun Dur, Malatya Platformu 
Genel Başkan Yardımcılığı’na 

getirildi. Muzaffer tunç’un Genel Baş-
kanlığı’nı yaptığı, platform 2016 yılın-
da kuruldu. Bu platform her ne kadar 
ismiyle Malatya Platformu olsa da ça-
lışmalarıyla Türkiye Platformu olma 
yolunda hızla ilerledi. Malatyalılar 
Platformu’nun amacı; sivil, özel sektör 
ve kamu temsilcilerini ortak zeminde 
buluşturmak, tanışmalarını ve tanışık-
lığı sürdürmelerini sağlamak ve bu sü-
reçte gerçekleştirilebilecek istişare top-
lantılarıyla güzel ülkemizin ve vatan-
daşlarımızın gelişmesine katkı sağla-
mak ve geleceğine dair projeler ortaya 

koymak. Platform, avantajlı ve deza-
vantajlı kimseleri bir araya getirmek, 
Malatya da olan güzellikleri Ordu’ya, 
Ordu’daki güzellikleri İstanbul’a taşı-
mak. Türkiye de ilkleri buluşturmak, 
illerarası rekabet oluşturmak daha 
doğrusu köprü olmayı amaç edinmiş. 
Eğitim, sağlık, doğa bilinci konuların-
da bir taş koymak veya elini taşın altı-
na koymak misyonuyla çalışmalar ya-
pan Malatya Platformu Genel Başkan 
Yardımcılığı görevine aynı zamanda 
Dünya Basın Mensupları Derneği Baş-
kanı olan ve Halen Malatya Platformu 
Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Ge-
nel Başkan Yardımcısı olarak atanan 
gazetemiz yazarı Eğitimci-Yazar Er-
gün Dur’a BALKAN GÜNLÜĞÜ aile-
si olarak başarılar diliyoruz.
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İsmet ARAS

MELEKLER  
(ANNELER) GÜNÜ 

KUTLU OLSUN

Başlıktan da anlaşılacağı gibi me-
lekler günü dedim. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) “Cennet anala-

rın ayağı altındadır” demişti. Cennet an-
nelerin ayağı atında ise anneler de o 
zaman bir çeşit melek değil midir? 
 Annelerin annelik serüveni aslında ço-
cuğun ana rahmine düşmesiyle başlar. 
Stresli, sıkıntılı, heyecanlı bir o kadar da 
mutlu günler geçirirler. Anneler hamile 
kaldıklarında dokuz ay on gün sürecek 
meşakkatli olan bu serüvenlerinde, be-
beğine zarar gelmesin ve sağlıklı olsun 
düşüncesiyle her türlü sağlığına, davra-
nışına beslenmesine dikkat eder, sık sık 
doktor kontrolüne giderek, çocuğunun 
ve kendi sağlığı için spor ve egzersizler 
yapar, doktorun tavsiyelerine uymaya 
dikkat eder. Bilim uzmanlarının araştır-
malarına göre anneler doğum yaparken 
kırk bir kaburga kemiği kırılır derece-
sinde acı çekerler ve bu acıya, hiç dü-
şünmeden hayatının en mutlu anı ve 
bebeği canının bir parçası olduğu için 
katlanırlar. Dünya nüfusunun yüzde 49 
u kadın ve yüzde 51 ise erkeklerden iba-
rettir. Fakat şu da bir gerçektir ki  yüzde 
51 erkeği de kadınlar dünyaya getirmiş-
tir. 
          Anneler gün içinde yaptıkları iş-
lerden dolayı ne kadar yorgun olurlarsa 
olsunlar, gecenin bir yarısında bebekleri 
ağladığında uykusunu tereddütsüz böle-
rek kalkar, bebeği açsa doyurur, altını 
ıslatmışsa bezini değiştirir ve bebekleri 
uyuyana kadar başında bekler, daha 
sonra kendisi uyumaya çalışır. Annele-
rin tek derdi her zaman çocuklarının 
mutluluğudur. Bazen sofraya geç oturur-
lar çünkü önce çocuklarını doyururlar. 
Bazen anneler evin psikoloğudur, eşinin 
sorunu olduğunda onu dinler, tavsiye-
lerde bulunur ve derdini paylaşırlar. Ço-
cuklarının sıkıntıları olduğunda, 
özellikle ergenlik dönemlerinde ”ilk 
aşkları, ders notları, arkadaş sırları ve 
sorunları gibi”  onları dinler sorunlarını 
paylaşır ve ne yapması gerektiği konu-
sunda, tecrübe ve bilgileri doğrultu-
sunda yön verirler. Erkek çocuklar 
“babaya daha yakındır” düşüncesi 
hakim olsa da şaşılacak derecede onlar 
da bütün sıkıntılarını öncelikle anneyle 
paylaşırlar. Çoğu zaman anneler kendi-
lerinin bir sıkıntısı olduğunda çocukla-
rıyla paylaşmak istemezler, 
üzülmesinler diye, tek başına gizli gizli 
ağlar ve rahatlar, gözyaşını siler, saçını 
başını toplar, hiçbir şey olmamış gibi 
evini çekip çevirirler. Anneler farkında 
olunmasa da evin ekonomistidir. Mutfak 
masrafları, evin harcamaları, çocukların 
giyim kuşamları, harçlıkları ve çoğu 
zaman okul masrafları anne tarafından 
takip ve düzenlemesi yapılır. Anneler 
aynı zamanda evin doktorudur. Kendisi 
rahatsız veya başı ağrıdığında pek 
önemsemez başına eşarbı alnından sıkı 
sıkıya sarar ağrının geçmesini bekler, 
çocuklar sorunca da “ben iyiyim” der. 
Çocuklardan birisi veya eşi  hastalandı-
ğında saat kaç olursa olsun ”başı veya 
karnı ağrıdığında, ateşi yükseldiğinde” 
kendisi annesinden öğrendiği bilgileri 
ve tecrübesiyle önce müdahale eder, 
eğer baş edemez ise doktora götürür iyi-
leşene kadar bakmaya devam eder. 
Çoğu annenin yaşamı “eşi yönünden 
şanssız” oldukları için daha çilelidir. Eş-
leri tarafından ekonomik sorunları, iş sı-
kıntıları olduğu, kıskançlık ve dedikodu, 
çocuk sorunları bahaneleriyle şiddet gö-
rürler. Akşam sofraya konan yemeğin 
bir anne tarafından konduğunu hiç dü-
şünmeden şiddet uygularlar. Bazı insan-
lar annelerinden uzak yaşarlar, bazıları 
daha yakın, bazıları ise beraber yaşarlar. 
Annelerini gördüğünü düşünürler, fakat 
görmek ve bakmak farklı şeylerdir. 
Yemek yerken, sohbet ederken anneni-
zin yüzüne dikkatlice baktığınızda yü-
zünde çizgilerin oluştuğunu, göz 
torbalarının büyüdüğünü, kaz ayakları-
nın belirdiğini, çene altında sarkıkların 
olduğunu ve yılların yorgunluğunu gö-
recek, şartlar ne olursa olsun gülümse-
mesinin eksik olmadığını fark 
edeceksiniz. Aslında gördüğünüz şey 
onun hayatının özetidir. 
Sosyal hayat içerisinde zaman zaman 
bazı baba yiğitlerin (zavallı) bir sebep-
ten dolayı kıyasıya birbirleriyle tartış-
tığı, taşlı sopalı kavga ettiğine tanık 
olursunuz. Bu kavga esnasında birbirle-
rine küfür ederler ve ne acıdır ki küfür 
ederken anayla başlarlar avratla devam 
ederler, kendilerini de bir annenin do-
ğurduğunu hiç düşünmeden. İşte annelik 
bu kadar zor ve sıkıntılıdır. Annelerimi-
zin bu kadar fedakarlığını bir güne sığ-
dırmakta imkansızdır. Sevgili dostlar 
annenizin yüzüne doya doya bakın ve 
doya doya öpün. ”Toprağını öpmeden”. 
          Sevgili Anneler En Güzel Günler 
Sizin Olsun!

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 
 

Özellikle Suriye ve Libya so-
runları ve bunlarla yakın-
dan ilgili mülteci sorunu 

Türkiye ile AB arasında işbirliğini 
zorunlu kılıyor. Bunların yanında 
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yuna-
nistan ve GKRY arasındaki sorunla-
rın da diyalog yoluyla çözülmesi 
hem AB hem de Türkiye açısından 
en rasyonel yola işaret ediyor. Brük-
sel’in ve AB’ye üye ülkelerin bazıla-
rının yakın zamana kadar Türki-
ye’nin içişlerine doğrudan 
müdahale anlamına gelen politika-
ları bu sorunların çözümü konu-
sunda ortak adımların atılması 
önünde engel oluşturuyordu. Salı 
günü gerçekleştirilen zirvede ise AB 
liderlerinin Türkiye’nin iç meselele-
rinden çok Suriye, Libya, Doğu Ak-
deniz ve mülteci sorunlarının çözü-
müne odaklandıkları görülüyor. Bu 
meselelerin çözümünde ve ikili iliş-
kilerdeki anlaşmazlık konularında 
Türkiye ile -Von der Leyen’in ifade-
siyle “açık ve dürüst bir ortaklık” 
arayışı içinde olan- AB’nin bundan 
sonraki süreçte bütün bu konularda 
ne kadar “açık ve dürüst” davrana-
cağı Türkiye-AB ilişkilerinin ve 
bölge sorunlarının seyri açısından 
belirleyici olacaktır. Suriye sorunu-
nun ve onunla doğrudan ilgili mül-
teci sorununun çözümü konusunda 
“açık ve dürüst” tavır, AB’nin hem 
mülteci yükünün paylaşılması ko-
nusunda elini daha fazla taşın altına 
sokması hem de Suriye’den yeni 
mülteci dalgalarının gelmemesi için 
Türkiye’nin siyasi ve askeri çabala-
rına destek vermesini gerekli kılı-
yor. AB’nin bütün insan hakları söy-
lemlerine ve imzaladığı mültecilerin 
korunması konusundaki sözleşme-
lere rağmen Türkiye’nin barındır-
dığı Suriyeli mülteci sayısının onda 
birine bile ev sahipliği yapmaktan 
kaçınması elini taşın altına koyma-
dığının açık göstergesi. Türkiye’ye 
göre çok daha geniş ekonomik kap-
asitesi olmasına rağmen Suriyeli 
mülteciler konusunda çok az kat-
kıda bulunan AB, Ankara’nın mül-
tecilerin ülkelerine geri dönmesi ve 
yeni mülteci dalgalarının önlenme-
sine dair önerilerine destek verme 
konusunda da çok yetersiz bir tavır 
içerisinde oldu. Rusya ve İran deste-
ğindeki Esed yönetiminin İdlib’de 
yeni göçmen akınına yol açacak şe-
kilde yaptığı saldırılara karşı Anka-
ra’ya ihtiyaç duyduğu desteği ver-
meyip Türkiye’yi Rusya-İran-Esed 
ittifakı karşısında yalnız bırakan 
Avrupa ülkeleri, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın mültecilerin geri dönüşü 
için önerdiği güvenli bölge fikrine 
de destek vermedi. Avrupa bu şe-
kilde Suriyeli mülteciler konusunda 
kendi sorumluluğunu üstlenmekten 
kaçarken, AB ülkelerindeki bazı 
çevrelerin “AB, mülteciler konu-
sunda Erdoğan’ın baskılarına boyun 
eğmemeli” türünden vizyonsuz ve 

ahlaksız söylemleri Brüksel’i bu me-
selede doğru adımları atmaktan alı-
koyan faktörlerin başında geliyor. 
Libya sorununun çözümü konu-
sunda “açık ve dürüst” tavır ise, 
Brüksel’in bazı AB üyelerini, dar-
beci General Hafter’e yönelik des-
teklerini kesip uluslararası camianın 
meşru gördüğü Trablus’taki Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’ne destek 
verme konusunda ikna etmeye ça-
lışması olur. Demokrasi teşvikinden 
bahsederken, başka ülkeleri demok-
rasi konusunda eleştirirken AB’nin 
Mısır ve Libya’da demokrasi karşıt-
larıyla işbirliği yapar bir görüntü 
içerisinde olması “dürüst” tavırla 
bağdaşmayan bir durum olsa gerek. 
AB açısından bakıldığında, Libya’da 
belirleyici iki aktör konumuna yük-
selen Rusya ve Türkiye arasında ter-
cihin Türkiye ile işbirliğinden yana 
yapılmasının rasyonel tavır olduğu 
açık. Avrupa ülkelerindeki, Rus-
ya’nın güneyden de AB’yi kuşatma-
sından rahatsız olan güvenlik büro-
kratları ve konuyla ilgili siyasetçiler 
de Moskova’nın Libya’daki nüfuzu-
nun tehlikelerine işaret etmekteler. 
Doğu Akdeniz sorunları konusun-
daki “açık ve dürüst” tavır konu-
suna gelince; kuşkusuz AB’nin üye-
leriyle dayanışma gösterme 
sorumluluğu var ama bu sorumlu-
luğun Brüksel’i hakkaniyete aykırı 
ve Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştı-
rıcı bir politikaya sürüklememesi 
gerekir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu 
Akdeniz’de en uzun kıyısı olan Tür-
kiye’yi Antalya körfezine hapsetme 
girişimine ve Fransa’nın Libya’daki 
hesabı deniz yetki alanları mesele-
sine taşıyıp AB yoluyla Türkiye’yi 
sıkıştırma çabasına Brüksel’in “açık 
ve dürüst” olarak vermesi gereken 
cevap, bu girişimlere karşı çıkmak 
olmalı. Bu ülkelerin AB’nin kurum-
sal kimliğini ve gücünü kendi hak-
sız hesapları için suistimal etme ça-
balarına destek vermek hakkaniyet 
açısından doğru olmayacağı gibi 
resmen AB ile müzakere sürecinde 
bulunan Türkiye’ye verilecek çok 
yanlış bir mesaj olacaktır. 
 

İKİLİ İLİŞKİLER 
 
AB’nin başta Suriye ve Libya olmak 
üzere Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve 
Balkanlar’daki sorunların çözü-
münde Türkiye ile işbirliği yapması 
ve bu işbirliğinin söz konusu sorun-
ların çözümünde başarılı olması 
hem Ankara ile Brüksel arasındaki 
sorunların çözümüne katkıda bulu-
nacak hem de Türkiye’yi Avrupa’ya 
yakınlaştıracaktır. Aksi durumda, 
küresel güç mücadelesi şiddetlenir-
ken AB’nin, çok uzun zamandır Av-
rupa kurumlarıyla entegrasyon ara-
yışında olan Türkiye’yi kaybetmesi 
önemli bir başarısızlık olacaktır. 
Uluslararası ilişkilerin doğası gereği, 
AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde 
kendi çıkarları doğrultusunda bazı 
baskı araçlarını devreye sokması ve 
Ankara’yı belirli politikalara yönlen-
dirmeye çalışması belki doğaldır, 
ancak Brüksel’in bu baskı araçlarını 
dengeli kullanması, Türkiye gibi 
önemli bir ortağı kaybetmeme ko-
nusunda dikkatli davranması gere-
kir. Türkiye’nin egemenliğine saygı 
gösterilmemesi, yönetiminin sürekli 
sorgulanması, Doğu Akdeniz’deki 
haklarının gasp edilmesine yönelik 
girişimlere destek verilmesi, Su-
riye’de Rusya’dan gelen tehditlere 
karşı NATO ittifakının gerektirdiği 
dayanışmadan uzak bir tutum içeri-
sinde olunması ve PKK/YPG ve 
FETÖ gibi terör örgütlerine karşı 
mücadelede Türkiye’nin yalnız bıra-
kılması AB-Türkiye ilişkilerinin ge-
leceği açısından rasyonel tavırlar de-
ğil. Avrupa’daki Türkiye karşıtı 
lobiler ile onların siyaset, medya ve 
bürokrasideki uzantılarının kendi 
ajandalarını AB’ye dayatmalarına 
karşı çok dikkatli olunması Türkiye-
AB ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde 
ilerlemesi konusunda diğer bir 
önemli faktördür. 
 
(Prof. Dr. Kemal İnat Sakarya Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğre-
tim üyesidir)adım oldu. 
 
BİTTİ...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avustu-
ralya'da yaşanan yangın felaketinin ar-
dından daha sık gündeme gelen iklim 

değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele ko-
nusunda , günlük hayatta kolayca uygulanabi-
lecek önlemlerin yer aldığı bir kitapçık 
hazırladı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 
dünya ülkelerini yangın, sel, kuraklık gibi 
afetlerle etkisi altına alan iklim değişikliği, 
Türkiye'de sel ve heyelan gibi aşırı doğa olay-
larıyla kendisini gösteriyor. Kitapçığa göre, 
iklim değişikliğiyle mücadele için "ampullerin 
enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle 
değiştirilmesi, elektrikli cihazların bekleme 
konumunda bırakılmaması, çamaşır ve bulaşık 
makinelerinin tam dolduğunda çalıştırılması" 
gerekiyor. Soğutma cihazlarının evin serin 
odalarında, ısıtma cihazlarından uzağa yerleş-
tirilmesi de önem arz ediyor. Bu sayede elek-
trik tasarrufu sağlanırken karbondioksit 
miktarı da azaltılmış oluyor. Ayrıca "eski buz-
dolaplarına düzenli olarak buz çözdürme iş-
lemi yapılması, daha az sıcak su kullanılması, 
yemek pişirirken su kaynatırken tencerenin 
kapağının kapalı tutulması, uzun banyo yap-
mak yerine duş alınması, evlerdeki ısının uzun 
sürelerle dışarıya kaçmasına fırsat verilme-
mesi, binaların yalıtımının iyileştirilmesi" de 
mücadele için alınabilecek basit önlemler ara-
sında bulunuyor. 
 

"EVLERDEKİ ATIKLAR" 
 
Kitapçıkta yeni beyaz eşya alırken A enerji sı-
nıfından ya da daha ekonomik olanların tercih 
edilmesi tavsiyesinde bulunan Bakanlık diğer 
önerileri ise şöyle sıraladı: "Klimaların ba-
kımlı ve filtresinin temiz olmasına dikkat edil-
melidir. Klimanın soğukluk ayarı iki derece 
daha yüksek ayarlanmalıdır. Güneş başta 
olmak üzere yerel yenilenebilir enerji türleri 
kullanılmalıdır. Evlerdeki atıklar geri dönüştü-
rülmeli veya yeniden kullanılmalıdır. Alışveriş 
yaparken büyük ambalajlar tercih edilmelidir. 
Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı 
sabun, kolonya ve benzeri) yeniden doldurula-
bilir olanlar tercih edilmelidir. Uzun süreli 
kullanabilecek bir alışveriş çantası tercih edil-
melidir. Donmuş değil, taze gıda tüketilmeli 
ve mümkün olduğunca yerel pazarlar/koope-
ratifler tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca 
iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş ya da orga-
nik/ekolojik ürün satın alınmalıdır Mümkün 
olduğunca yürüme, bisiklet ya da toplu taşıma 
araçları tercih edilerek otomobil kullanılan 
süre azaltılmalıdır." 
Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı 
sabun, kolonya ve benzeri) yeniden doldurula-
bilir olanlar tercih edilmelidir. Uzun süreli 
kullanabilecek bir alışveriş çantası tercih edil-
melidir. Donmuş değil, taze gıda tüketilmeli 
ve mümkün olduğunca yerel pazarlar/koope-
ratifler tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca 
iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş ya da orga-
nik/ekolojik ürün satın alınmalıdır Mümkün 
olduğunca yürüme, bisiklet ya da toplu taşıma 
araçları tercih edilerek otomobil kullanılan 
süre azaltılmalıdır." 
 

"ARAÇLAR DİKKATLİ  
SÜRÜLMELİ" 

 
Motorlu taşıt sahiplerinin araç bakımlarını za-
manında yaptırması gerektiğine de işaret edi-
len kitapçıkta, taşıt sahiplerinin yalnızca 
yüzde1'inin araç bakımlarını düzenli yaptırma-
sıyla yılda 450 bin tondan fazla karbondioksit 
üretiminin engellenebileceği vurgulandı. 
Araçların fazla yakıt sarfiyatını önlemek açı-
sından dikkatli sürülmesi gerektiğine de işaret 
edilen kitapçıkta yer alan diğer önlemler 
şöyle: "Taşıtların lastikleri haftada bir kontrol 
edilerek uygun hava basıncına sahip oldukla-
rından emin olunmalıdır. Yeni bir taşıt alına-
cağında az yakıt tüketenleri tercih edilmelidir. 
Kullanılmadığında taşınabilir bagaj (port ba-
gajı) aracın üzerinde tutulmamalıdır. Okulu-
nuzun, şehrinizin, karbondioksit üretimini 
kısıtlayacak önlemler alınması talep edilmeli-
dir. Ağaç dikilmelidir. Tek bir ağaç, yaşamı 
boyunca ortalama bir ton karbondioksiti süzer. 
Evinizin kenarında yetişmiş bir ağacın sağla-
dığı gölge, klima masrafınızı yüzde 10-15 ci-
varında azaltır." Ormanların korunmasının 
iklim üzerindeki etkilerine de değinilen kitap-
çıkta, "Ormanlar karbon depoladıkları için çok 
önemlidir. Ormanlar yandığında ya da kesilip 
yok edildiğinde depoladıkları karbon atmos-
fere verilir. Orman kaybı yıllık karbondioksit 
artışının yüzde 20'sinin nedenidir." ifadesi yer 
aldı. Kitapçıkta, iklim değişikliği hakkında 
daha fazla bilgi edinilmesi ve bu konu hakkın-
daki çalışmaların desteklenmesi gerektiği de 
kaydedildi. "Taşıtların lastikleri haftada bir 
kontrol edilerek uygun hava basıncına sahip 
olduklarından emin olunmalıdır. Yeni bir taşıt 
alınacağında az yakıt tüketenleri tercih edil-
melidir. Kullanılmadığında taşınabilir bagaj 
(port bagajı) aracın üzerinde tutulmamalıdır.  
Okulunuzun, şehrinizin, karbondioksit üreti-
mini kısıtlayacak önlemler alınması talep edil-
melidir. Ağaç dikilmelidir. Tek bir ağaç, 
yaşamı boyunca ortalama bir ton karbondiok-
siti süzer. Evinizin kenarında yetişmiş bir ağa-
cın sağladığı gölge, klima masrafınızı yüzde 
10-15 civarında azaltır."

Bülent ÖZGEN

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİYLE 

MÜCADELE
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BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Komisyo-
nu'nun Genişlemeden So-
rumlu Üyesi Oliver Varhel-

yi, yeni tip korona virüsle mücade-
lede AB'nin Batı Balkanlar'a 651 bin 
doz aşı yardımında bulunacağını 
ve aşıların gelecek iki hafta içinde 
teslim edileceğini söyledi. Batı Bal-
kan turuna Sırbistan ile başlayan 
Varhelyi, başkent Belgrad'da Avru-
pa İşleri Bakanı Jadranka Joksimo-
vic'in ev sahipliğinde Milan Jova-
novic Batut Sağlık Enstitüsü’nü zi-
yaret etti. Varhelyi, Sırbistan'a  bin 
170 doz Pfizer-Biontech aşısını tes-
lim ettiğini ifade ederek, "Salgınla 

mücadele bekletmeye gelmez. Böl-
ge için aşı temini oldukça önemli. 
Aşılamada oldukça başarılı olan 
Sırbistan ile başlamak istedim" de-
di. Batı Balkanlar'a toplam 651 bin 
doz aşı teslim edileceğini vurgula-
yan Varhelyi, aşıların gelecek iki 
hafta içinde büyük bir titizlikle ilgi-
li ülkelere ulaştırılacağı-
nı söyledi. Varhelyi, 
komşu ülkelere aşı bağı-
şında bulunan Sırbis-
tan'a teşekkür ederek, 
herkese aşı olmaları çağ-
rısında bulundu. Sırp 
bakan Joksimovic de Sır-
bistan'ın toplamda 36 
bin doz aşı teslim alaca-
ğını belirterek, "Hepimiz 

güven içinde olmadan hiçbirimiz 
güvende değiliz." diye konuştu. 
Varhelyi, Batı Balkan turuna yarın 
Bosna Hersek ile devam edecek. Bu 
arada, yaklaşık 7 milyon nüfusa sa-
hip Sırbistan'da 1,5 milyon kişi iki 
doz korona virüs aşısı oldu. (AA)
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ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 

"Uluslararası Polis Eğitimleri Pro-
jesi" kapsamında, Bosna-Hersek ve 
Karadağ'da çevrim içi eğitimler 
düzenledi. TİKA'dan yapılan açık-
lamada, proje çerçevesinde, Bosna-
Hersek ve Karadağ'da "Suç İstihba-
rat Analizi Eğitimi" ile 
Bosna-Hersek'teki Interpol-Euro-

pol personeline yönelik "Uluslar-
arası Suçlarla Mücadele İşbirliği 
Kanalları Eğitimi" düzenlendiği 
belirtildi. TİKA'nın, Türkiye'nin 
güvenlik alanındaki tecrübesini ak-
tarmaya devam ettiği vurgulanan 
açıklamada, yüz yüze yapılan hiz-
met içi ve uygulamalı programla-
rın, yeni tip korona virüs salgını 
nedeniyle çevrim içi platformlara 
taşınarak devam ettiği kaydedildi. 
Eğitim programının açılışında ko-
nuşan Bosna Hersek Federal İçiş-
leri Bakanlığı Genel Sekreteri Elve-

dina Hodzic, düzenlenen bu eği-
timlerin güvenlik teşkilatları men-
suplarına katkı sağlayacağına 
inandıklarını vurguladı. Karadağ 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
Dejan Knezeviç de eğitimlerin, 
aynı zamanda tecrübe alışverişi 
olarak kendilerine katkı sağlayaca-
ğından emin olduklarını dile geti-
rerek, TİKA'ya teşekkür etti. Kurs-
ların büyük yarar sağladığını dile 
getiren katılımcılar ise eğitimlerde 
aldıkları bilgileri ülkelerinde kulla-
nacaklarını belirtti. (AA)

Damla Selin TOMRU

20’Lİ  
YAŞLAR

Bu hafta sosyal medyada yeni 
bir akım başladı. Herkes 
20’li yaşlarındaki fotoğraf-

larını paylaşıyor. 40’lı yaşlarıma 
girmeye az bir zaman kala 20 yıl 
öncesine doğru bir yolculuğa çık-
tım ben de haliyle. Fotoğraflarımı 
sosyal medyada paylaşmasam da o 
yılları yaşadım yeniden. Bir yandan 
inanılmaz bir enerji, her şeyi yapa-
bileceğine inanan bir kız, öte yan-
dan hayal dünyasını gerçekliğe 
taşımaya çalışan her şeyi ve herkesi 
tozpembe gözlüklerle gören biraz 
da sudan çıkmış balık şaşkınlığında 
çiçeği burnunda bir genç buldum 
karşımda.  
 
Şimdi zaman makinesine binsem 
ve o gençle karşılaşsam o ne der-
dim acaba? “Hayat karşılaşacağın 
ve seni üzecek kişilere, deneyimle-
yeceğin tüm engellere rağmen 
güzel. Hiçbir şey için ısrarcı olma, 
bırak hayat sana en güzel hediyele-
rini sunsun.” Diyebilirdim mesela. 
Bir de büyük ihtimalle “ eve hiç 
girme, arkadaşlarına, sevdiklerine 
bol bol sarıl, konserlere, tiyatrolara 
git, gezebildiğin kadar gez, 20 yıl 
sonra bir virüs çıkacak ve bunları 
uzunca bir süre yapamayacaksın” 
derdim sanırım. 
 
Dünya 20 yıl önce böyle değildi ya 
da ben daha anlayamıyordum. 
Sanki o zamanlar daha az şiddet, 
daha az mağduriyet, daha az eko-
nomik sıkıntı var… Hayat kendi 
ritminde daha bir ahenkliydi sanki. 
Şimdi herkes bir yere yetişmeye 
çalışıyor, bir şeyleri oldurmaya 
çalışıyor. Anlar yetmiyor, evde 
olsak bile gün nasıl geçiyor anlaya-
mıyoruz. Endişeliyiz, ekonomik, 
sosyal ya da sağlık açıdan bizi 
neler bekliyor bilemiyoruz. Bir 
yandan anı sonuna kadar yaşayabi-
liyorken, bir yandan da bu süreç 
elimizden zorla alınıyor gibi hisse-
diyoruz.  
 

‘YÜREĞİNİZDEN 
GEÇENLER’ 

 
20 yılda engebeli yolların eninde 
sonunda düzlüğe çıktığını da, düz-
lüklerin engebeli yollara dönüştü-
ğünü de gördüm yaşadım. 
Dostların düşmana, düşmanların 
dostlara dönüşebildiğini de bizzat 
deneyimledim. Hayat hala sürpriz-
lerle dolu ama ben artık beklentide 
olmadığımdan, keskin cümleler 
kurmadığımdan daha kolay uyum-
lanabiliyorum sanırım. 20’li yaşla-
rımdaki gibi heyecanla ve hızla 
adımlar atmasam da peşinden gitti-
ğim hayaller beni o zamanki kadar 
çok heyecanlandırıyor. Kendimin 
ötesinde bütüne faydası dokunacak 
projeler beni adeta büyülüyor. 
 
Hayal kırıklıkları ve hayallerimin 
ötesinde yaşadıklarımla 20’li yaşla-
rımdaki kendime kocaman sarılıyo-
rum.. Onunla beraber dolu dolu bir 
yolculuk yaşamışız hala da serüven 
devam ediyor. 
Peki ya siz? Siz ne demek isterdi-
niz 20’li yaşlardaki halinize? O 
fotoğraflara baktığınızda neler 
geçiyor yüreğinizde?

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü, "Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi" kapsa-

mında, Bosna-Hersek ve Karadağ'da çevrim içi eğitimler düzenledi

Türk polisinden Balkanlı  
meslektaşlarına eğitim… Bebek dünyaya gelmeden önce 

Rabbiyle konuşur. 

-Rabbim beni yarın dünyaya göndereceğini 
söylediler, fakat ben o kadar küçük ve güçsü-
züm ki, orada nasıl yaşayacağım? 
-Tüm meleklerin arasından bir tanesini senin 
için seçtim. O seni bekliyor olacak ve seni 
koruyacak. 
O meleğin adı “anne”dir… 
*** 
Yılın fotoğrafı seçilen bu fotoğraftaki bebe-
ğin annesi doğum anında hayatını kaybeder.  
Bebeği, annesini son kez görsün diye getirir-
ler. 
Bebek elleriyle annesinin suratını sıkıca tutar 
ve ağlamaya başlar.  
Bebek, yanağını annesinin yanağına elini de 
annesinin alnına koyunca ağlamayı bırakır. 
Ayrılmak istemez annesinden…  
O anda ölen annenin gözlerinden gözyaşı 
akar… 
Onu koruyacak olan meleği onu bu dünyada 
tek başına bırakmıştır.  
Bebek dünyaya gelir gelmez dert ile karşıla-
şır.  
Anasızlık, öksüzlük en büyük dert… 
Öperken kokusunu içine çektiysen özlerken 
burnunun direği sızlar.  
Bebek büyüdüğünde her “anne” sözünü duy-
duğunda özlemi artacak ve burnunun direği 
sızlayacaktır.  
Bebek için imtihanın büyük olacağı bellidir. 
*** 
Dert, bela, gam, keder, musibet, imtihan, 
ceza…  
maddi, manevi sıkıntı, külfet…  
Hastalık, kıtlık, zarar, ziyan, yangın, dep-
rem… Sevilen birinin ölümü…  
Her insanın bu hayatta karşılaştığı şeyler… 
Zaten insan Elest Bezminde “bela-evet” 
diyerek zor bir imtihanı kabul etmişti.  
İnsanın yaratılışı dert ve gam değil midir? 
Hz Adem’in yaratıldığı çamurun üzerine 40 
gün yağan yağmurun 39 günü hüzün 1 günü 
neşe(sürur) değil midir? 
Bunun için insanın  hüznü, sürûrundan daha 
çok değil midir? 
Dünyanın tek galibi “gam-keder” değil 
midir? 
*** 
Başımıza gelen dertler, musibetler; 
Allah’ın bize kulluğumuzu hatırlatması 
mıdır? 
Yunus Emre’nin “Derman aradım derdime, 
derdim bana derman imiş” sözlerinde olduğu 
gibi dermanımız mıdır? 
Mevlana’nın “Üzülme sopayla kilimi döve-
nin gayesi kilimi dövmek değil kilimin tozu-
nu almaktır… “ sözünde olduğu gibi bazen 
günahların temizlenmesi için bir araç mıdır? 
Dert ve belanın çokluğu affın çokluğundan 
mıdır? Çok sevilene mi çok dert gelir? Bu 
yüzden mi en çok dert bela peygamberlere 
gelmiştir? 
Dert bizi Hakka götüren Burak mıdır? 
Hz Ali’ye sordular. “Başımıza gelen sıkıntı-
lar, imtihan mıdır? Yoksa ceza mı.?”  
Cevap verdi: “Eğer bizi Allah’a yaklaştırı-
yorsa imtihandır. Uzaklaştırıyorsa cezadır.” 
Bu anlamda başımıza gelenler imtihan 
mıdır? Musibet midir? 
*** 
Vaktiyle bir adamın gözleri kör olur. Derdine 
çare aramak için her kapıyı çalar. Kimse der-
dine çare bulamaz. Bir gün birisi “Derdi 
olmayan birini bul. Gömleğini gözlerine sür. 
Gözlerin açılır” der. Bizim kör yollara düşer.  
Herkese “derdin var mı?” diye sorar. En son 
bir çobana sorar ve çoban “derdim yok çok 
şükür” der. Adam hemen sevinir. 
“Gömleğini ver gözlerime süreyim” der. 
Çoban cevap verir: “İyi de benim gömleğim 
yok ki” der.   
Bu dünyada beklentin varsa derdin vardır 
belki de… 
*** 
Bir insana dert, ızdırap en yakınında gelir der 
değerli Hayati İnanç hocamız. 
Bana en yakın olan kim elbette nefsim…  
İnsanın en büyük düşmanı hasmı nefsidir.  
Kişi başına gelenlerle ilgili başkası yerine 
kendini mi suçlamalıdır belki de… 
Varlığım bile diğerlerinin günahlarından 
daha büyük günahtır… 
Bazen varlığımız bile başımıza gelenlerin 
sebebi olabilir.  
Başımıza gelenlerin sebebi kendimiz yani 
nefsimiz midir? Yoksa başkaları m?  
 
*** 
Ez cümle;  
Mevlana’nın La Tahzen şiirinde olduğu gibi; 
Bizim dert olarak gördüklerimizin başkaları-
nın nimeti olabileceğini, 
Dert nerede ise devanın oraya gideceğini, 
Bazen Allah’ın bizden aldığı ayak yerine 
kanat verebileceğini, 
Kuyu dibinde kalan Yusuf’un Mısır’a sultan 
olduğunu, 
İstediğimiz bir şey olursa bir hayır, olmuyor-
sa bin hayır olabileceğini, 
Ve en önemlisi Allah’ın kimseye kaldırma-
yacağı yükü yüklemeyeceğini, 
Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın 
bir noktaya getirdiğinde, aslında gidişatın 
değişeceği noktanın burası olacağını unutma-
mak gerekir.

Prof Dr. Erdal BAY 

ANNE

Bosna Hersek ile Türkiye'deki  
kardeş okullar mektuplaştı
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tara-

fından, Türk Hava Yolları (THY) 
sponsorluğunda, Bosna Hersek 
ile Türkiye'deki kardeş okullar 
arasında "Kardeşlik ve Ebedi 
Dostluk" temalı mektuplaşma ve 
Ramazan Bayramı içerikli hedi-
yeleşme etkinliği gerçekleşti-
rildi. YEE'den yapılan açıkla-
mada, Bosna Hersek 
Federasyonu Eğitim Bakanlığı 

ile Milli Eğitim Bakanlığı ara-
sında 2016'da imzalanan proto-
kol ile okulların "Kardeş Okul" 
olmasının önünün açıldığı belir-
tildi. YEE ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü koordinasyo-
nunda Kardeş Okul projesinin 
her geçen gün büyüyerek devam 
ettiği vurgulanan açıklamada, 
2020'ye kadar proje kapsamında 
yıllık 7 bin öğrenci ve öğretme-
nin karşılıklı ziyaret gerçekleştir-
diği kaydedildi. Kardeş Okul 
projesinin, yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) salgını dolayısıyla çe-
virim içi buluşma ve mektuplaş-

malarla iki ülke öğrencileri ara-
sında bağ kurmaya devam etti-
ğine dikkat çekilen açıklamada, 
"Kardeşlik ve Ebedi Dostluk te-
malı mektuplaşma ve hediye-
leşme etkinliği kapsamında 
Bosna Hersek’in her köşesinden 
yaklaşık 500 mektup İstan-
bul’daki kardeş okul öğrencile-
rine ulaştırıldı. İstanbul’daki 
kardeş okullardan da Bosna 
Hersek’teki kardeş okullarına 
yaklaşık 500 mektup ve hediye-
ler gönderildi" ifadesine yer ve-
rildi. (AA)

AB, BATI BALKANLAR'A 651 BİN  
DOZ AŞI YARDIMINDA BULUNACAK
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