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“Bosna Kasabı” Mladiç’in 
müebbet cezası onandı
¥  HOLLANDA’NIN Lahey 
kentinden yer alan Uluslar-
arası Ceza Mahkemeleri Rezi-
düel Mekanizması’nda 
(IRMCT) görülen temyiz mah-
kemesinde “Bosna Kasabı” 
lakaplı Ratka Mladic’in ömür 
boyu hapis cezası onandı. Es-
ki Sırp komutan “Bosna Ka-

sabı” lakaplı Ratka Mladic, 
Hollanda’nın Lahey'deki Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesin’de (ICTY) 22 Ka-
sım 2017'de hakkında hazır-
lanan iddianamedeki 11 su-
çun 10’undan suçlu buluna-
rak, müebbet hapis cezasına 
çarptırılmıştı.  n 3’te

¥  BOSNA Hersek'in başkenti 
Saraybosna'da Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğı’nın (TİKA) desteğiyle hayata 
geçen "Benim Yaratıcı Dün-
yam" projesinin tanıtımı yapıl-
dı. TİKA'nın dikiş makinesi ve 

ham madde yardımında bu-
lunduğu Saraybosna Merkez 
Belediyesi Sağlıklı Yaşlanma 
Merkezi’nde 60 yaş ve üstü ki-
şiler için gerçekleşen yaratıcılı-
ğı artırıcı atölyelere katılanlar 
çalışmalarını sergiledi.  n 2’de

BATI 
BALKANLAR’IN  

TİRAN  
BULUŞMASI…

Sayfa 3’teRifat SAİT

GÜVENİ KAYBETMEYİN,  
KAYBETTİRMEYİN
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¥ BAŞKENT Tiran’da bulunan Brigada 
Palas’da düzenlenen Batı Balkan Ülke-
leri Zirvesi’ne Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver 
Varhelyi’nin yanı sıra Kuzey Makedonya 
Başbakanı Zoran Zaev, Kosova Başbaka-
nı Albin Kurti, Sırbistan Başbakanı Ana 
Brnabiç, Karadağ Başbakanı Milo Gju-
kanoviç ve Bosna Hersek Yüksek Kurul 
Başkanı Zoran Tegeltija katıldı. Zirvede 
Batı Balkan ülkeleri arasında ekonomik 
işbirliği, serbest dolaşım ve bu bölgeyi 
ilgilendiren konuların ele alındığı belir-
tildi. Varhelyi, bölge ülkelerine işbirliği 
yapmaları mesajını verdi. n 5’te

Batı Balkanlar’ın 
ülke liderleri  
Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’da 
bir araya geldi

AB, BALKANLAR’I 

GÖRMEK iSTiYOR
TEK VÜCUT

Karadağ Meclisi’nden 
Sırbistan’a tarihi tokat
¥  KARADAĞ Meclisi, 
komşu ülke Bosna Her-
sek'te 1995'te yaşanan 
Srebrenitsa soykırımı-
nın tanınması ve inkarı-
nın cezalandırılmasına 

ilişkin yasa tasarısını 
görüştü. Bosna Her-
sek'te 8 binden fazla 
Boşnak sivilin Sırp kuv-
vetleri tarafından katle-
dildiği soykırımı inkar 

eden açıklamaların ya-
pılması üzerine Kara-
dağ'daki Boşnak Partisi 
soykırımın tanınmasına 
yönelik bir yasa tasarısı 
hazırladı.  n 3’te

SrebrenitSa Soykırımı 
yaSa taSarıSı ele alındı

CUMHURBAŞKANI İLİR META 
MECLİS KARARIYLA DÜŞTÜ
¥  ARNAVUTLUK Meclisi, Cum-
hurbaşkanı İlir Meta'nın anaya-
sayı ihlal ettiği gerekçesiyle gö-
revden alınmasına yönelik tale-
bi onayladı. Mecliste yapılan 
oylamada 104 milletvekili Me-
ta'nın görev-
den alınması 
yönünde oy 
kullanırken, 7'si 

görevde kalması yönünde oy 
verdi. Meclisteki 3 milletvekili 
çekimser kaldı. Oylamadan önce 

Meclis Soruşturma Komisyo-
nunun, Meta hakkında sun-
duğu raporda "Cumhurbaş-

kanı Meta'nın anayasayı 
ciddi şekilde ihlal 
ettiği" ifadelerine 

yer verildi.  n 5’te

Mitsotakis birden  
barışı hatırladı…
¥  YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos 
Mitsotakis, başkent Atina'nın ev sahipli-
ğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) 
Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) 
Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışın-
da yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişki-
ler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Mitsotakis, Cum-
hurbaşkanı Re-
cep Tayyip Er-
doğan ile NA-
TO Zirvesi kap-
samında yapa-
cağı görüşme-
ye ilişkin, Tür-
kiye ile "pozi-
tif bir günde-
me" açık ol-
duklarını bil-
dirdi. n 3’te

Saraybosna’da TİKA'nın desteğiyle  
"Benim Yaratıcı Dünyam" projesi 



Edirne ve Bulgaristan Sliven orman bölge müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen "Yeşil 
Gelecek" Projesi kapsamında iki ülke sınırında 15 bin fidan toprakla buluşturuldu
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Sınır ötesi İş Birliği ile 
Türkiye ve Bulgaristan 
sınırında 40'ar dönüm-

lük alanlarda "Yeşil Gelecek" 
ormanı oluşturuldu. Edirne 
Orman İşletme Müdürü İh-
san Ceylan, projeyi Bulgaris-
tan Sliven Orman Bölge Mü-

dürlüğü ile yürüttüklerini 
söyledi. Sınıra yakın biyotik 
ve abiyotik ormanlarda son 
yıllarda kurumalar gözlendi-
ğini belirten Ceylan, "Yeşil 
Gelecek' Projesi ile kuruma-
ların önüne geçerek sürdürü-
lebilir orman kurmayı amaç-
ladık. Küresel ısınma dolayı-
sıyla iklimlerde değişiklik ol-
du. Özellikle 40 yıl önce ya-
ğan yağmurun çeyreği düş-

tü. Bu nedenle sınır bölgele-
rindeki Karaçam ağaçlarında 
yoğun bir kuruma tespit et-
tik" dedi. İstanbul Üniversi-
tesi (İÜ) Orman Fakülte-
si'nden destek aldıklarını di-
le getiren Ceylan, şunları 
kaydetti: "Sliven Orman Böl-
ge Müdürlüğü ile proje kap-
samında iki ülkenin sınırın-
da 40'ar dönümlük alanlarda 
Yeşil Gelecek Ormanı kur-

duk. Bu ormanlarda özellikle 
Bulgaristan tarafında hızlı 
gelişen meşe türlerinden 
olan Amerikan Meşesi diki-
yoruz bu alanlara. Bulgaris-
tan tarafında çok iyi gelişim 
gösteriyor. İdare süresi kısa 
ve biraz daha kuraklığa da-
yanıklı bir tür. Türkiye tara-
fında da yerini hazırlayarak 
diktiğimiz fidanlar gayet ba-
şarılı." (AA)

Türk ve Bulgar sınırında  
"Yeşil Gelecek" Ormanı MANİSA 
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İlk olarak misafirlerini 
makamında konuk eden 
Akhisar Belediye Başka-

nı Besim Dutlulu, Akhi-
sar'ın, ekonomik, kültürel 
ve coğrafi anlamda sahip ol-
duğu değerlerden bahseder-
ken Akhisar nüfusunun ya-
rısının göçmen vatandaşlar-
dan oluştuğunu ve Balkan-
lardaki dost şehirler ile kar-
deşlik köprüsü kurmaya de-
vam edeceklerini ifade etti. 
Akhisar'a konuk olmaktan 
büyük memnuniyet duy-
duklarını ifade eden Konçe 

Belediye Başkanı Blagoy İli-
ev ise kardeşliğin daim ol-
ması için önemli bir adım 
attıklarını ve aynı şekilde 
Akhisar Belediyesi'ni de ko-
nuk etmek istediklerini kay-
detti. www.haberler.com’a 
göre; ardından iki belediye 
arasında kardeş belediye 
protokolü imzalandı. Proto-
kol ile, her iki şehir arasın-
daki ilişkilerin güçleneceği-
ni ve kardeşlik bağlarının 
artacağını ifade eden Baş-
kan Besim Dutlulu Make-
donya'dan gelen heyeti Ak-
hisar'da ağırlamaktan onur 
duyduğunu belirterek, Baş-
kan Blagoy İliev ve berabe-
rindeki heyete teşekkür etti. 

AKHİSAR’DAN  
KONÇE’YE

selam gönderdiler…

SARAYBOSNA’DA  
TİKA'NIN DESTEĞİYLE  

"BENİM YARATICI 
DÜNYAM" PROJESİ 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle hayata 

geçen "Benim Yaratıcı Dünyam" projesinin tanıtımı yapıldı
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TİKA'nın dikiş 
makinesi ve ham 
madde yardımın-

da bulunduğu Saray-
bosna Merkez Beledi-
yesi Sağlıklı Yaşlanma 
Merkezi’nde 60 yaş ve 
üstü kişiler için gerçek-
leşen yaratıcılığı artırı-
cı atölyelere katılanlar 
çalışmalarını sergiledi. 
Etkinliğe iştirak eden 
Türkiye'nin Saraybos-
na  Büyükelçisi Sadık 
Babür Girgin, emekli 
insanları rahat ettirme-

nin büyük bir sevinç 
olduğunu ifade ederek, 
"Hepsinin içindeki sa-
natçıyı ortaya çıkarma 
imkanı da olmuş. Son 
derece güzel eserler." 
dedi. TİKA Saraybosna  
Koordinatörü Muham-
med Ünal, 60 yaş ve 
üzeri vatandaşlar için 
düzenlenen projenin 
gerçekleşmesine katkı 
sağladıkları için büyük 
bir mutluluk duydu-
ğunu belirterek, "Bizle-
ri bugünlere getiren 
büyüklerimizin aktif 
olarak zaman geçirme-
si ve üretici faaliyetler-
de bulunmasına ola-

nak sağlayan projenin 
yapılmasından mem-
nunuz." ifadelerini kul-
landı. Aktiva Derneği 
Başkanı Varja Nikolic, 
projeye destek veren 
TİKA'ya teşekkür ede-
rek, "Bazı yaşlılarımız 
daha önce hiç yapma-
dıkları el işlerini öğre-
niyor." şeklinde konuş-
tu. Projeye katılan Jas-
mina Selimovic Pavlo-
vic, emekli olduktan 
sonra proje sayesinde 
yeni bir hayata başladı-
ğını, hayal gücünü kul-
lanabildiği için mutlu 
olduğunu söyledi. 
(AA)

Akhisar Belediyesi kardeş belediye ol-
duğu Makedonya'nın Konçe İlçe Bele-
diyesi'nden gelen konuklarını ağırladı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miço-
takis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamın-

da yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile 
"pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildir-
di. Mitsotakis, başkent Atina'nın ev sahipli-
ğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi 
Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri 
Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs so-
rununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında ya-
pılması planlanan görüşmeye ilişkin Mitso-
takis, "Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedil-
diği gibi her zaman kademeli, orantılı ve ge-
ri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız" ifa-
desini kullandı. Kıbrıs meselesine ilişkin de 
konuşan Mitsotakis, Ada'da iki devletli bir 
çözümün tartışılmasını, hiçbir AB üyesinin 
kabul etmeyeceğini iddia etti. (AA)

BRÜKSEL 
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Avrupa Birliği (AB) ku-
rumları, Türkiye gibi 
aday ülkeler için yürü-

tülen Katılım Öncesi Yardım 
Aracı'nın 2021-2027 yıllarını 
kapsayan üçüncü dönemi 
(IPA III) için toplam bütçeyi 14 
milyar 162 milyon Euro olarak 
belirledi. AB Komisyonu’ndan 
yapılan açıklamaya göre, AB 
Konseyi ile Avrupa Parlamen-
tosu (AP), AB'ye aday ülkeler 

olan Türkiye, Arnavutluk, Ka-
radağ, Kuzey Makedonya ve 
Sırbistan ile potansiyel aday 
olan Bosna Hersek ve Koso-
va'ya 2021-2027 yıllarında sağ-
lanacak IPA III fonları konu-
sundaki müzakerelerde uzlaş-
tı. AB bütçesinden söz konusu 
ülkelere 7 yıllık dönemde top-
lam 14 milyar 162 milyon Euro 
mali destek sağlanacak. IPA 
III, bu ülkelerin kapsamlı re-
formlar yoluyla üyelik kriter-
lerini yerine getirmelerini des-
tekleyecek. Fonların dağıtı-
mında, stratejik ve dinamik bi-
çimde politika odaklı bir yak-
laşım izlenecek. IPA III, huku-
kun üstünlüğü ve temel de-
ğerlere saygıya odaklanacak. 
Demokratik kurumların güç-
lendirilmesi, kamu yönetimi 
reformu, ekonomik yönetişim 
ve rekabetçiliğe yönelik re-
formlar teşvik edilecek. IPA III 
fonları tematik önceliklere gö-
re dağıtılacak. Önceki dönem 
IPA fonları gibi ülke bazlı kay-
nak tahsis edilmeyecek. Bek-
lentileri karşılayan ve öncelik-
lere yönelik ilerleme sağlayan 
ülkeler esnek biçimde ödüllen-
dirilecek. AB kurumları ara-
sındaki uzlaşının bu aşama-
dan sonra AB Konseyi ve AP 
tarafından resmen onaylanma-
sı gerekiyor. Türkiye'ye 2007-
2013 yıllarındaki IPA I döne-
minde yaklaşık 4,5 milyar Eu-
ro, 2014-2020 yıllarındaki IPA 
II döneminde de 4,4 milyar 
Euro tahsis edilmişti. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

GÜVEN’İ KAYBETMEYİN, 
KAYBETTİRMEYİN

rifatsait@balkangunlugu.com
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Hollanda’nın Lahey ken-
tinden yer alan Ulus-
lararası Ceza Mahke-

meleri Rezidüel Mekanizma-
sı’nda (IRMCT) görülen temyiz 
mahkemesinde “Bosna Kasabı” 
lakaplı Ratka Mladic’in ömür 
boyu hapis cezası onandı. Eski 
Sırp komutan “Bosna Kasabı” 
lakaplı Ratka Mladic, Hollan-
da’nın Lahey'deki Eski Yugos-
lavya Uluslararası Ceza Mah-

kemesin’de (ICTY) 22 Kasım 
2017'de hakkında hazırlanan 
iddianamedeki 11 suçun 10’un-
dan suçlu bulanarak, müebbet 
hapis cezasına çarptırılmıştı. 
ICTY'nin 2017 yılında hakkında 
verdiği ömür boyu hapis ceza-
sına itiraz eden Mladic, adil 
yargılanmadığını ve hakimle-
rin yargılamada hata yaptığı 
öne sürerek, yeniden yargılan-
ma ya da beraatini talep etmiş-
ti. Mladic’in itirazını kabul edil-
mesinin ardından Uluslararası 
Ceza Mahkemeleri Rezidüel 

Mekanizması’nda (IRMCT) 
Ağustos 2020'de başlamıştı. 
IRMCT’nin bugün karara var-
dığı duruşmada, Mladic, ilk ka-
rarda olduğu gibi yeniden 11 
suçlamanın 10’ununda suçlu 
bulunarak, hakkındaki müeb-
bet hapis cezası onandı. Mah-
keme, Mladic’i 1995 yılında 
Srebrenitsa soykırımının yanı 
sıra insanlığa karşı suç işlemek, 
savaş kanun ve geleneklerini 
ihlal etmek suçlarından yeni-
den suçlu bulurken, “Foca, Vla-
senica, Kljuc, Sanski Most, Ko-

tor Varoş ve Prijedor” şehirle-
rinde "soykırım suçu işlendiği" 
yönündeki maddeden suçlu 
bulmadı.Saraybosnalılar mah-
kemenin karar duruşmasının, 
Saraybosna Belediye binasın-
daki eski Ulusal Kütüphanede 
canlı olarak takip ederken, ka-
rarın açıklanmasının ardından 
kurbanların aileleri değerlen-
dirmede bulundu. “Savaş Kur-
banı Kadınlar” organizasyo-
nundan Bakira Haseçiç yaptığı 
açıklamada, “Tabii ki üzgünüz 
ama en azından dünyaya suç-
lunun kim olduğunu göstermiş 
olduk. Tam adalet değil, benim 
Prijedorum hakkını alamadı” 
dedi. Eski Saraybosna Belediye 
Başkanı Ivo Komşiç ise yaptığı 
açıklamada, “Eski mahkeme-
lerde Ratko Mladici gördük, 
gururluydu. Mesajlar verip el 
sallıyordu. Bu mahkemede asıl 
halini görmüş olduk. Mahke-
menin sonucu gayet açıktır 
ama bir problemimiz kaldı. Bu-
rada cezasını alan kişi hala Sır-
bistan’da bir kahraman gibi 
karşılanıyor ve öyle muamele 
görüyor” ifadelerini kullandı. 
(AA)

Hollanda’nın Lahey kentinden yer alan Uluslararası Ceza Mahkemeleri 
Rezidüel Mekanizması’nda (IRMCT) görülen temyiz mahkemesinde 

“Bosna Kasabı” lakaplı Ratka Mladic’in ömür boyu hapis cezası onandı

KASAP MLADiC
temyizden istediği  
sonuçu çıkaramadı

Peygamber efendimiz 
(SAV) birgün Safâ Te-
pesi’ne çıkarak Kureyş 

kabîlesine seslendi. Onlar da 
bu çağrıya icâbet ederek Sa-
fâ Tepesi’ne geldiler. Allâh 
Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve 
sellem-, yüksek bir kayanın 
üzerinden onlara şöyle hitâb 
etti: 
“–Ey Kureyş cemâati! Ben 
size, şu dağın eteğinde veya 
şu vâdide düşman atlıları 
var; hemen size saldıracak, 
mallarınızı gasbedecek de-
sem, bana inanır mısınız?” 
Onlar da hiç düşünmeden: 
“–Evet inanırız! Çünkü şim-
diye kadar Sen’i hep doğru 
olarak bulduk. Sen’in yalan 
söylediğini hiç işitmedik!” 
Sen EMİN (güvenilir) kişi-
sin dediler.[1] 
 “–O hâlde ben şimdi size, 
önünüzde şiddetli bir azap 
günü bulunduğunu, Allâh’a 
inanmayanların o çetin azâ-
ba uğrayacaklarını haber ve-
riyorum. Ben sizi o çetin 
azaptan sakındırmak için 
gönderildim. 

                                                             
xxxxxxxxxxx 

 
’İnsanların güvenini kaybet-
mektense, para kaybetmeyi 
tercih ederim’…Sözün sahi-
bi Alman sanayici Robert 
Bosch… Hani şu beyaz eşya 
markası Bosch’un kurucusu. 
Bir sanayici ve iş adamı için 
para kaybetmek en zor ve 
kötü bir olsa gerek. 

                                                             
xxxxxxxxxxx 

 
Eskiden Belediye Başkanla-
rına “Şehrül Emin” derlerdi. 

Yani şehrin en güvenilir kişi-
si. Bu söz niye kalktı ve niye 
kullanılmıyor, araştırmak 
gerekiyor !!! 

                                     
xxxxxxxxxxx 

 
“(İyi) Müslüman, dilinden 
ve elinden diğer Müslüman-
ların güvende olduğu kimse-
dir.” 
(Buhari, İman, 4/10; Müs-
lim, İman, 65/162.) 
 
Peygamberimiz (SAV) , ya-
kın dostlarından Muaz b. 
Cebel’in cennete koyacak ve 
cehennemden uzaklaştıracak 
bir ameli sorması üzerine 
yaptığı bazı tavsiyelerden 
sonra bu dediklerinin hepsini 
kemale erdiren ve tamamla-
yan şeyi, mübarek dilini tu-
tarak “İşte şunu tut” diyerek 
açıklamış ve ardından, “İn-
sanları yüzükoyun burunları 
üzerinde sürünerek cehenne-
me götüren, dilleriyle kazan-
dıkları değil midir?” buyur-
muştur. (Tirmizi, İman, 
8/2616.) 
 
Bir Müslümanın en önemli 
özelliği güvenilir olmasıdır. 
Hatta bu aynı zamanda Müs-
lüman olmasa da doğru, hü-
manist ve iş tutulabilecek bi-
rinin de özelliğidir. 
Herkesi tenzih ederek söylü-
yorum. Söylediklerinize, 
verdiğiniz sözlere, davranış-
larınıza, yaptıklarınıza dik-
kat edin. Güven’i kaybetme-
yin, kaybettirmeyin. 
Güven giderse, ne tarihiniz 
kalır, ne paranız kalır, ne iti-
barınız kalır, ne dostunuz 
kalır, ne ahiretiniz kalır.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

"Bosna Kasabı" lakaplı 
Ratko Mladic'in 
müebbet hapis ce-

zasının onanması, Balkan 
medyasında geniş yankı 
uyandırdı. Hollanda'nın La-
hey kentindeki Uluslararası 
Ceza Mahkemeleri Rezidüel 
Mekanizmasının (IRMCT) sa-
vaşta Sırpların liderliğini ya-
pan Mladic'in ömür boyu ha-
pis cezasını onaması ve tem-
yiz başvurusunu reddetmesi 
Bosna Hersek, Karadağ, Hır-

vatistan ve Sırbistan medya-
sında manşetlerde yer buldu. 
Bosna Hersek'te en çok satı-
lan Dnevni Avaz gazetesinde 
"Suçluya ömür boyu hapis" 
ifadeleri kullanırken, "Mladic 
için nihai karar; parmaklıkla-
rın arkasında ölecek. Soykı-
rımdan suçlu bulundu." söz-
lerine yer verildi. Bir diğer 
önemli gazetelerden Oslo-
bodjenje de Mladic'in müeb-
bet hapis cezasının onanma-

sına ilişkin tepkilere yer veril-
di. Karadağ'ın en çok okunan 
haber portallarından CDM de 
temyiz başvurusunun redde-
dildiğine vurgu yaparak 
"Bosna Hersek'te bir kesim, 
adaletin yerini bulmasından 
memnuniyet duyarken başka 
bir kesim çıkan karardan üz-
gün." ifadelerine yer verdi. 
Hırvatistan'daki Jutarnji List, 
Mladic'in Bosna Hersek'in 
Prijedor kentinde soykırım 

suçundan hüküm giymediği-
ne işaret ederek "Kararı oku-
yan yargıç Mladic'in serbest 
bırakılmasını istedi." yoru-
munda bulundu. Diğer Bal-
kan ülkelerinden farklı olarak 
Sırbistan'daki medya Mla-
dic'den "kahraman" olarak 
bahsetti. Informer gazetesi, 
"Lahey'den çıkan kararlar bo-
şa, Mladic her zaman Sırpla-
rın kahramanı olacaktır" 
manşetini kullandı. (AA)
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Bayram değil, seyran değil 
Mitsotakis neden pozitif…

AB’den aday ülkelere  
mali destek geliyor

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in doğusun-
daki Srebrenitsa'nın Sırp 
askerleri tarafından ele ge-

çirilmesiyle başlayan soykırım-
dan kurtulmak isteyen sivillerin 
kullandığı ormanlık yolda dü-
zenlenen "Barış Yürüyüşü" için 
başvurular başladı. Srebrenit-

sa'nın 11 Temmuz 1995'te işgal 
edilmesiyle başlayan ve en az 8 
bin 372 Boşnak sivilin katledil-
diği soykırımdan kurtulmak is-
teyenlerin kullandığı güzergahta 
her yıl 8-10 Temmuz'da yapılan 
yürüyüşte yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) nedeniyle geçen yılki 
"sınırlı katılım" uygulamasının 
bu yıl olmayacağı ifade edildi. 
Barış Yürüyüşü Organizasyon 

Kurulu’ndan yapılan yazılı açık-
lamada, bu yıl 17'ncisi düzenle-
necek etkinlikte grup başvurula-
rının 1 Temmuz'a, bireysel baş-
vuruların ise yürüyüşün başlan-
gıç tarihi olan 8 Temmuz'a kadar 
süreceği belirtildi. Açıklamada 
ayrıca salgına ilişkin tedbirlerin 
sıkılaştırılması kararı alınması 
halinde katılımcılarla iletişime 
geçileceği vurgulandı. (AA)
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı Albin 
Kurti, Uluslararası Ceza 
Mahkemeleri Rezidüel 

Mekanizması'nın (IRMCT) 
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko 
Mladic'in müebbet hapis ceza-
sını onamasıyla ilgili, "Sırbis-
tan onu (Mladic'i) sakladı ve 
bir kahraman gibi gösterdi. 
Ancak bu karar, Bosna Hersek 

ve Kosova'da geçmişte işlenen 
suçların Sırplar tarafından in-
kar edilmesinin sona ermesi 
gerektiğine dair bir hatırlat-
madır." açıklamasında bulun-
du. Kurti, Hollanda'nın Lahey 
kentindeki Uluslararası Ceza 
Mahkemeleri Rezidüel Meka-
nizmasının (IRMCT) Mladic'in 
müebbet hapis cezasını ona-
masının ardından sosyal med-
yada bir paylaşımda bulundu. 
Mladic'i "meşhur savaş suçlu-

su" olarak nitelendiren Kurti, 
Mladic'in soykırımdan dolayı 
müebbet hapis cezasına çarptı-
rıldığını vurguladı. Kurti, "Sır-
bistan onu (Mladic'i) sakladı 
ve bir kahraman gibi gösterdi. 
Ancak bu karar, Bosna Hersek 
ve Kosova'da geçmişte işlenen 
suçların Sırplar tarafından in-
kar edilmesinin sona ermesi 
gerektiğine dair bir hatırlat-
madır" ifadelerini kullandı. 
(AA)

4 Kosova Haberleri 14 Haziran 2021 
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BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan ile Kosova arasında 
Avrupa Birliği (AB) ara bu-
luculuğunda 2011'den bu 

yana süren görüşmelerin yeni tu-
ru 15 Haziran'da yapılacak. AB 
Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, 
günlük basın toplantısında, 
"Belgrad ve Piriştine arasındaki 
diyaloğun yeni turu gelecek haf-
ta salı günü Brüksel'de düzenle-
necek." dedi. Görüşmeye, Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic, Kosova'nın yeni Başbaka-
nı Albin Kurti ve AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell katıla-
cak. Stano, Kurti'nin görüşmeler-
de ilk kez bulunacak olması ne-

deniyle gündemin "gelecekte na-
sıl ilerleneceği" konusuna odaklı 
olacağını belirterek, 2011'den be-
ri devam eden turların iki ülke-

nin de bağlılığını sürdürmesiyle 
kapsamlı bir normalleşme anlaş-
masıyla sonuçlanmasını umdu-
ğunu kaydetti. (AA)

Kosova-Sırbistan  
yeniden başlayacak

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Mladiç’in cezasının onanma-
sını değerlendirdi; "Bu karar, Bosna Hersek ve Kosova'da 

geçmişte işlenen suçların Sırplar tarafından inkar edilmesi-
nin sona ermesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır" dedi

KURTi: MLADiÇ KARARI  
SIRPLAR’A HATIRLATMADIR

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Uluslararası Maa-
rif Okulları 12. sınıf öğ-
rencisi Elsa Hoti'nin eser-

lerinden oluşan resim sergisi, 
Kosova "Pjeter Bogdani" Milli 
Kütüphanesi'nde sanatseverle-
rin beğenisine sunuldu. Elsa 
Hoti'nin genel olarak resim der-

si saatlerinde çizdiği tablolardan 
oluşan, "Derinlik" adını verdiği 
serginin açılışına Türkiye'nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, 
Uluslararası Maarif Okulları 
Priştine Müdürü Zafer Çınar, 
Priştine Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Mehmet Ülker, TİKA 
Kosova Koordinatörü Cihan 
Dinçer'in yanı sıra çok sayıda 
sanatsever katıldı. Açılışta ko-

nuşma yapan okul müdürü Çı-
nar, dünyayı değiştirebilmeyi 
sağlayacak en önemli araçlardan 
birinin sanat olduğunu söyledi. 
Maarif Okulları olarak öğrenci-
lerin sanat alanındaki gelişimle-
rine her zaman destek verecek-
lerini söyleyen Çınar, "Bu ne-
denle okullarımızda çocukları-
mıza ahlaki değerleri dönüştür-
me, eleştirel düşünme becerileri 
kazandırma ve dünyaya farklı 
bir bakış açısıyla yaklaşma bece-
rileri kazandırılmaktadır." dedi. 
www.haberler.com’a göre; re-
sim yaparken anlık duygu du-
rumunu tablolara yansıtabildi-
ğini belirten ressam Hoti ise "Bu 
nedenle resim yoluyla tüm de-
rinliğim yüzeye çıkıyor. Bu sergi 
de adını bu felsefeden alıyor" 
ifadelerini kullandı. 

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, 

Kosova Cumhuriyeti Böl-
gesel Kalkınma Bakanı ve 
Kosova Demokratik Türk 
Partisi (KDTP) Genel Baş-
kanı Fikrim Damka’yı 
ağırladı. Kosova Cumhu-
riyeti Bölgesel Kalkınma 
Bakanı ve KDTP Genel 
Başkanı Fikrim Damka, 
Trakya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erhan Ta-
bakoğlu’na nezaket ziya-
retinde bulundu. Sohbet 
ve karşılıklı fikir alışverişi 
şeklinde gerçekleşen zi-

yaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rek-
tör Tabakoğlu, Kosova ile 
Türkiye arasında ortak 
tarihi geçmiş ve dostluk 
bağları temelinde güçlü 
ilişkiler olduğunu ifade 
ederek, iki dost ve kardeş 
ülke arasındaki birlikteli-
ğin geleceğe daha güçlü 
bir şekilde taşınması te-
mennisinde bulundu. 
Rektör Tabakoğlu, yakın 
zamanda Kosova Cum-
huriyeti Bölgesel Kalkın-
ma Bakanlığı görevine 
getirilen Fikrim Dam-
ka’nın çok güzel hizmet-
lere imza atacağına inan-
dığını belirterek, yeni 
görevinde başarılar dile-

di. Son derece sıcak karşı-
lanmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Bakan Damka, Trakya 
Üniversitesi’nin bugüne 
kadar sunmuş olduğu 
desteklerden ötürü teşek-
kürlerini iletti. Trakya 
Üniversitesi’nin her za-
man Kosova’nın yanında 
olduğunu ve bunu eği-
timden sağlığa, inovas-
yondan teknolojiye kadar 
pek çok alanda hayata ge-
çirdiği projeler ile göster-
diğini ifade eden Bakan 
Fikrim Damka, iki kurum 
arasındaki bağı güçlen-
dirmek için el birliğiyle 
çalışacaklarını kaydetti. 
(AA)

Kosova’nın Türk asıllı  
Bakanı Damka Edirne'de

Maarif Okulları öğrencisi Hoti’den 
Milli Kütüphane’de resim sergisi
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Balkan ülkelerinin 
liderleri, Arnavut-
luk’un başkenti Ti-

ran’da düzenlenen Batı Bal-
kan Ülkeleri Zirvesi’nde bir 
araya geldi. AB Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Ko-
miseri Oliver Varhelyi, “Böl-
ge ülkeleri tek vücut olmadı-
ğı sürece bölgedeki yatırım 
ve planlar işlemez” derken, 
Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama ise Mini Schengen An-
laşması’nın büyük bir eko-
nomik, sosyal ve siyasi kaza-
nım olacağına Arnavutluk 
olarak sonuna kadar inan-
dıklarını söyledi.Batı Balkan 
ülkelerinin liderleri Arna-
vutluk’ta buluştu. Başkent 
Tiran’da bulunan Brigada 
Palas’da düzenlenen Batı 
Balkan Ülkeleri Zirvesi’ne 
Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama ve Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Komşuluk ve 
Genişleme Komiseri Oliver 
Varhelyi’nin yanı sıra Kuzey 
Makedonya Başbakanı Zo-
ran Zaev, Kosova Başbakanı 
Albin Kurti, Sırbistan Başba-
kanı Ana Brnabiç, Karadağ 
Başbakanı Milo Gjukanoviç 
ve Bosna Hersek Yüksek Ku-
rul Başkanı Zoran Tegeltija 
katıldı. Zirvede Batı Balkan 

ülkeleri arasında ekonomik 
işbirliği, serbest dolaşım ve 
bu bölgeyi ilgilendiren ko-
nuların ele alındığı belirtildi. 
Zirve sonrasında Başbakan 
Rama ve Komiser Varhelyi 
ortak basın toplantısı düzen-
ledi.Rama basın toplantısın-
da yaptığı konuşmada, zir-
veye katılan tüm başbakan-
lara ve AB Komiserine teşek-
kür ederek, bu zirvenin hem 
AB’nin Balkan projelerinin 
ilerlemesi hem de pandemi 
sonrasında ilk kez yüz yüze 
yapılan bir görüşme olması 
açısından önemine vurgu 
yaptı. AB’nin ekonomik pla-
nı çerçevesinde artık bu pro-
jeyi bir finans paketi ile des-
teklendiğini belirten Rama, 
bölgesel işbirliği, yol, liman 
ile demir yolları, enerji trans-

fer yolları, enerji sektörünün 
alt yapısı ve dijitalleştirme-
nin iyileştirilmesi için en bü-
yük ve tarihi yatırım ile eko-
nomik plana sahip bu proje-
yi daha ileriye götürmek için 
toplandıklarını söyledi. 
 

‘MUTLUYUZ’ 
 
Rama, Balkan ülkeleri ara-
sında yapılması planlanan 
Mini Schengen Anlaşma-
sı’nın büyük bir ekonomik, 
sosyal ve siyasi kazanım ola-
cağına Arnavutluk olarak 
sonuna kadar inandıklarını 
dile getirdi. Rama, Balkan 
ülkeleri arasında özellikle de 
ikili ilişkiler çerçevesinde 
Macaristan ile pandemi son-
rası seyahat konusunda yeşil 
sertifika tanıma sürecini AB 

ülkeleri ile de genişletmek 
istediklerini söyledi. Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Ko-
miseri Oliver Varhelyi ise bu 
görüşme ile pandemideki 
zorlukların sona ermesini ve 
yeni bir başlangıç olmasını 
umut ettiklerini belirtti. Bal-
kan ülkeleri liderlerinin ka-
rarlı çalışmalarının geçtiği-
miz sene ortak pazar oluş-
turma konusu ile pekiştiril-
diğini aktaran Varhelyi, 
“Belki istediğimiz noktaya 
gelmedik ancak Temmuz 
ayında bir sonraki zirveye 
kadar varabileceğimize ina-
nıyorum” dedi.Zirvelerin ilk 
sonuçlarını görmeye başla-
dıklarını dile getiren Varhel-
yi, “Ek ödeme olmadan va-
tandaşların yaşamının bütün 

Batı Balkan ülkelerinde de-
ğişmeye başladığını görüyo-
ruz. Bu büyük bir başarı, da-
ha da büyük kolaylıklar ola-
cak. Mesela vatandaşların 
kimlik kartı ile seyahat et-
meleri, diplomaların tanın-
ması ve çalışma izinlerinin 
kaldırılması ve e-ticaret gibi 
Balkan ülkelerinde yaşayan-
lara kolaylıklar sağlanacak. 
Biz de katkıda bulunmaya 
hazırız, bunu da açıkça yatı-
rımlarımız ve ekonomik pla-
nımızla gösteriyoruz. Bölge 
ülkelerinin milli gelirin 3’te 
1’ini kapsayan bir plandan 
söz ediyoruz, 30 milyar Eu-
ro’luk bir yatırım” ifadeleri-
ni kullandı. Söz konusu yatı-
rım ve planların bölge ülke-
leri tek vücut olmadığı süre-
ce işlemeyeceğini vurgula-
yan Varhelyi, “Eğer bölgesel 
bir pazarımız yoksa ve nak-
liye araçları her sınır kapı-
sında duracaksa yolların ya-
pılması anlamsız olur. Eğer 
trenler konusunda sıkıntı 
yaşanacak ise bu demir yol-
larının yapılması anlam ifa-
de etmez. Değişik vergilen-
dirme veya 6 farklı ürün ser-
tifikası olacaksa yine bu 
plan anlamsız olur. Bizim 
planımız ancak ülkeler ara-
sında ortak bir Pazar oluşur-
sa etkili olacaktır” dedi. 
(AA)

Batı Balkan ülkelerinin liderleri Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir araya geldi

Batı Balkanlar’ın  
Tiran buluşması…

Adnan FİŞENK

KUDÜS 
BENÎ İSRÂİL  

(İSRÂİLOĞULLARI) 
-3-

Kur’an’da Hz. Musa’nın (as) kavmi olan İsrailo-
ğulları’nın alemlere üstün kılındığını ve onlara 
imtiyazlar verildiği, hiçbir kavme verilmediği 

kadar nimet verildiği ve onlara peygamberler ve hü-
kümdarlar gönderildiği anlatılmaktadır. Ancak 
Kur’an’da geçen üstünlüğün yalnız ALLAH’a (cc) 
itaat edildiği dönemlerde olduğu da zikredilmekte; AL-
LAH’a (cc) şirk koştuklarında ve O’nun itaatinden çık-
tıkları dönemlerde ise ALLAH’ın (cc), nimetlerine 
nankörlükten dolayı onları lanetlediğini ve rahmetinin 
artık onlara ulaşmayacağını ifade edilmektedir. Dolayı-
sıyla onların üstünlüğü ancak takva derecesi ile ilgili-
dir. Nitekim Kur’anî bir düstur olan “üstünlüğün ancak 
takvada” olması, kavmi bir üstünlüğün söz konusu ola-
mayacağını göstermektedir. 
Yahudiler’in bir diğer özelliği de ALLAH’ı (cc) uy-
gunsuz vasıflarla nitelendirmeleridir. Yahudiler AL-
LAH’ın (cc) oğulları olduklarını iddia etmişler, 
ALLAH’ı (cc) eli sıkı ve fakir gibi vasıflarla tavsif et-
mişlerdir. Buna karşılık Kur’an onlara yakıcı bir azabın 
olduğunu, bu ifadelerin onların küfürlerini artıracağını, 
bu şirklerinden dolayı onların kıyamete kadar arala-
rında düşmanlık ve kin sokulduğunu ve onların artık 
ebediyen lanetlenmiş bir millet olduğu (Maide 18, 64) 
zikredilmektedir. 
Yahudilerin Kur’an’da zikredilen diğer özelliklerinden 
biri de fitne ve fesat çıkaran bir millet olduklarıdır. 
(Maide, 64) Onların fesatlarının altında yatan şey, 
bütün beşeriyete duydukları kin ve şahsi menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmeleridir. Öncelikle toplum-
ları ahlaken çökertmekte, birbirine düşürmekte ve 
menfaatlerine göre hareket etmektedirler. Bu durumda 
onların hileli yollarla ulaşmak istediği emellerine AL-
LAH’tan (cc) onlara hiçbir zafer gelmeyeceği bildiril-
miştir. 
Yahudilerin nankörlüklerine bir örnek de Peygamber-
lerini ve kendi toplumları içinde adaletli olan kimseleri 
öldürmüş olmalarıdır. Kin ve düşmanlıkta yarışan Ya-
hudiler’in bu hareketlerinden dolayı acı bir azaba müs-
tehak olacakları Kur’an’da bildirilen hususlardandır. 
Kur’an Yahudileri lanetlenmiş bir millet olarak zikret-
mekle beraber, onlara ALLAH’a (cc) ve ahiret gününe 
inandıkları ve iyiliği emredip, kötülüğü nehyettikleri 
takdirde müjdelerin olduğunu beyan etmiştir. 
Kur’an’da geçen, “Onlar (Yahudiler) nerede bulunur-
larsa bulunsunlar, ALLAH’ın (cc) ahdine ve insanların 
(müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine 
zillet (damgası) vurulmuştur; ALLAH’ın (cc) hışmına 
uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. 
Çünkü onlar, ALLAH’ın (cc)  ayetlerini inkar ediyor-
lar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, 
onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarından-
dır. Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sa-
hibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye 
kapanarak ALLAH’ın (cc) ayetlerini okurlar.” (Al-i 
İmran; 112-113) ayetleri, onların hepsinin bir olmadı-
ğını, lanetlenenlerin sözlerinde durmamalarından, şirk-
lerinden ve amellerinin kötü olmasından dolayı; müjde 
verilenlerin de ALLAH’a (cc) şirk koşmadan ona kul 
olarak istikametli bir yol takip etmelerinden dolayı 
müjdelendiklerini göstermektedir. Kitap Ehl-i'nden 
olup, iyi amel işleyenler anlatılırken; onlara yüklerle 
mal bıraksan noksansız iade edeceklerini, Kur’an’ın in-
dirilmesine sevindikleri, tam bir samimiyetle 
ALLAH’a (cc) boyun eğerek iman ettikleri zikredil-
mektedir. 
Kur’an-ı Kerimde İsrailoğulları örneğinden hareketle 
insanın yeryüzündeki varoluş gayesine uymayan dav-
ranışlar sayılarak belirginleştirilmekte, bir topluluğun 
lanetlenmesine yol açan nedenlerin ve kötü isteklerinin 
yol haritası çıkarılmaktadır. İnsanların arasında yaşa-
yan ve insanlığın nefs-i emmaresi sayılabilecek kadar 
her türlü kötülüğe kaynaklık etmiş bir kavmin ALLAH 
(cc) katındaki durumu ve onu bekleyen neticeler anlatı-
lırken İnsanların dünyadaki imtihanının nasıl cereyan 
ettiği gözler önüne serilmektedir. Kuran özetle ile İn-
sanların ALLAH'ın (cc) kulundan istediklerine tabii 
olmak sureti ile bu dünya da ve Ahiret yaşantısında 
kurtuluşa ereceklerini tebliğ etmektedir. İsrailoğulları-
nın içine düştükleri nefsani dünyalık istekleri nedeni 
ile, Azab, Zorluk ve ALLAH'ın (cc) lanetine uğrama-
ları, ''ETNİK KÖKENLERİ'' yüzünden değil, tama-
men nefsani, şeytani saplantıları ve kötü hasletleri 
yüzündendir. 
Kur’an’da Yahudi milletinin soylarına ve yaşamları sü-
recinde kendilerine bir kötülüğün içinde yer almaları 
yerine,  İnsanların, niçin yeryüzüne gönderildiklerinin 
hakikatlerini bilip, kendileri ve İnsanlık için hayırlı iş-
leri yapmak fırsatı tavsiye ederken, bunlar tam tersini 
yapmaktan çekinmedikleri gibi, azgınlıkta kural tanı-
maz duruma gelmeleri nedeni ile Kur’an onlara karşı 
pek şiddetli davranmaktadır. Dolayısıyla Yahudi mil-
leti yeryüzünde fesat çıkarması, sapkınlık yapması ve 
kötülükte ısrarcı olması gibi birçok nedenler ile Kur’an 
onları apaçık lanetlemiştir. Bir bakıma lanetlenen 
ETNİK KÖKENLERİ değil yani Yahudi milleti değil, 
onların ısrarla uydukları nefsleri, şeytani vasıfları ve 
sahip oldukları kötü vasıflardır. Bu vasıflarda olan ve 
ısrar eden diğer kavimlerinde, veya diğer dinlere men-
sup inanç sahibi olanlarda aynı konumdadır. 
Kuran'da bahsedildiği gibi İsrailoğulları’na Hz Musa 
ile Firavunun zulmünden ve denizde boğulmaktan AL-
LAH'ın (cc) izni ile kurtarılmaları, çölde kendilerine 
semavattan gönderilen yiyeceklerle doyurulmaları, su-
suzluklarını gidermek için kayadan su çıkarmalarını 
sağlamaları gibi ALLAH (cc) katından mucizevi ni-
metler sunulmuş ve her türlü azaptan korunmuşlardır. 
Buna mukabil onlar ALLAH'a bir söz vermişler, ver-
dikleri sözü tutmamışlar, daha sonraları rahata eriştikçe 
kendilerine gönderilen bazı peygamberlerini öldürmüş-
lerdir. Bunlarla da yetinmemişler ALLAH’ı (cc) bıra-
kıp, elleri ile yaptıkları puta tapınmaya başlamışlardır. 
ALLAH'ın (cc) yasakladığı yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarmışlardır. Onlar, verilen onca nimetlere karşın, 
yeryüzünde nankörlük etmeleri, zulme sapmaları, hile, 
fesad ve fitne dolaplarını çevirmeleri, gurur, inat ve ta-
assupları, haris bir şekilde para, mala ve dünyaya tap-
maları neticesinde ALLAH (cc) tarafından 
lanetlenmişlerdir. Lanet sadece yoldan çıkan Yahudiler 
için söz konusudur,  onlar içinde de hak ve hakikati 
teslim eden, iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan kim-
selerin olduğu da bir gerçektir. Örnek olarak Hz. Pey-
gamber (sa) döneminde Yahudi alimlerinden olan 
Abdullah b. Selam kitaplarında Hz. Peygamber’in (sa) 
vasıflarını okumuş ve Peygamber’i görür görmez “bu 
yüzde yalan yoktur” diyerek hemen iman etmiştir. 
Hiç kimse milliyetinden ve ırkından dolayı ön yargı ile 
kötülenemiyeceği veya övülemiyeceği gibi, üstünlü-
ğün ancak takvada olduğu, kim zerre kadar hayır iş-
lerse veya zerre kadar kötülük yaparsa muhakkak ki 
karşılığının ALLAH (cc) katından misliyle verileceği 
Kuranda apaçık bildirilmektedir.

VISEGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 1992-
1995 yılları arasında ya-
şanan savaşta, ülkenin 

doğusundaki Visegrad şehrin-
de katledilen 3 binden fazla 
Boşnak için katliamın 29'uncu 
yılında anma töreni yapıldı. 
Visegrad İslam Meclisi, Viseg-
rad 92' Kayıp Aileleri Derneği 

ve Savaş Mağduru Kadınlar 
Derneği tarafından Viseg-
rad'daki Sokollu Mehmet Paşa 
Köprüsü'nde düzenlenen an-
ma törenine, Sırp Cumhuriyeti 
(RS) Başkan Yardımcısı Ramiz 
Salkic ile çok sayıda kurban 
yakını katıldı. Katliamda 17 
yakınını kaybeden Mirsada 
Tabakovic, yaptığı açıklama-
da, savaş anılarının halen çok 
taze olduğunu anımsattı. Kat-

ledilen kurbanların bir kısmı-
nın Drina Nehri'ne atıldığını, 
bir kısmının ise kepçelerle gö-
müldüğünü anlatan Tabako-
vic, "Kepçe sesi duyunca o ana 
dönüyorum. Kurbanların ce-
setlerini kamyonlara yükleyip 
nehre atıyorlardı. Kamyonu 
takip eden kepçeleri gördüğü-
müzde cesetleri gömeceklerini 
anlardık" diye konuştu. Saray-
bosna  Üniversitesi İnsanlığa 

Karşı Suç ve Uluslararası Hu-
kuk Araştırmaları Enstitüsün-
den Doç. Dr. Ermin Kuka da 
Boşnaklara yönelik katliamlar-
la Visegrad nüfusunun etnik 
yapısının köklü bir değişime 
uğratıldığını vurguladı. Kuka, 
"1991 yılında Visegrad şehrin-
de 13 binden fazla Boşnak ya-
şıyordu, 2013 yılında yapılan 
nüfus sayımında ise Boşnak 
nüfusun sayısı bine yakındı" 

dedi. Savaş Mağduru Kadınlar 
Derneği Başkanı Bakira Hase-
cic ise daha fazla vakit kaybet-
meden, kurbanların cesetleri-
nin bulunmasına yönelik çalış-
maların başlatılması için yetki-
li kurumlara başvurulması ge-
rektiğini belirtti. Tören kapsa-
mında, katledilen 3 bin kurban 
anısına Drina Nehri'ne sembo-
lik olarak 3 bin gül atılarak 
dualar edildi.  (AA)

Bosna Savaşı’nda  
DİRİ DİRİ  
YAKILAN  

ÜÇ BİN  
KURBAN  

ANILDI

Karadağ Meclisi’nde Srebrenitsa  
soykırımı yasa tasarısı ele alındı
PODGORİTSA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ Meclisi, kom-
şu ülke Bosna Her-
sek'te 1995'te yaşanan 

Srebrenitsa soykırımının ta-
nınması ve inkarının ceza-
landırılmasına ilişkin yasa 
tasarısını görüştü. Bos-
na Hersek'te 8 bin-
den fazla Boşnak 
sivilin Sırp kuv-
vetleri tarafından 
katledildiği soykı-
rımı inkar eden 
açıklamaların yapıl-
ması üzerine Kara-
dağ'daki Boşnak Partisi 
soykırımın tanınmasına yö-
nelik bir yasa tasarısı hazırla-
dı. Yasa tasarısını meclis 
gündemine taşıyan Boşnak 
Partisi milletvekillerinden 

Ervin Ibrahimovic, tasarının 
kabul edilmesi halinde Kara-
dağ'da soykırımın tanınaca-
ğını ifade ederek, "11 Tem-
muz Srebrenitsa Kurbanları-
nı Anma Günü olarak kabul 
edilecek. Tasarının onaylan-
ması halinde Karadağ geliş-

miş bir demok-
rasiye sahip 

olduğunu 
göstere-
cek" 
dedi. 
Demo-
kratik 

Cephe 
milletve-

killerinden 
Jovan Vucuro-

vic de Karadağ Meclisi İnsan 
Hakları ve Özgürlükler Ko-
misyonunun tasarıya destek 
vermediğini anımsatarak, 

"Bu tasarı, bir provokasyon-
dur ve Sırp halkına karşı gel-
mektir. Partimiz tasarının le-
hine oy kullanmayacak" di-
ye konuştu. Değişim Hare-
keti milletvekillerinden 
Branko Radulovic ise Srebre-
nitsa'ya odaklanmak yerine 
son 30 yılda yaşanan tüm 
soykırımlara ilişkin tek bir 
tasarının hazırlanması ge-
rektiğini savunarak, "Bu top-
raklarda yaşanan tüm Sreb-
renitsalar için oy kullanmak 
isterim" dedi. Sosyalist Halk 
Partisi'nden Vladimir Joko-
vic, tüm suçların cezalandı-
rılması gerektiğini ifade ede-
rek, "Suç öldürülen insan sa-
yısına göre belirlenemez. 100 
ya da on binlerce insan öldü-
rülmüş olsun, suç her halü-
karda suçtur" diye konuştu.  
(AA)

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Meclisi, Cum-
hurbaşkanı İlir Meta'nın 
anayasayı ihlal ettiği ge-

rekçesiyle görevden alınmasına 
yönelik talebi onayladı. Mecliste 
yapılan oylamada 104 milletvekili 
Meta'nın görevden alınması yö-
nünde oy kullanırken, 7'si görevde 
kalması yönünde oy verdi. Meclis-
teki 3 milletvekili çekimser kaldı. 
Oylamadan önce Meclis Soruştur-
ma Komisyonu’nun, Meta hakkın-
da sunduğu raporda "Cumhur-
başkanı Meta'nın anayasayı ciddi 
şekilde ihlal ettiği" ifadelerine yer 
verildi. Başbakan Edi Rama, Me-

ta'nın misyonuna "ihanet" ettiğini 
belirterek, "Meta, anayasayı küçük 
düşürdü. Arnavutluk artık Me-
ta'yı destekleyemez" dedi. Meclis-
te alınan kararın Anayasa Mahke-
mesi’ne sunulacağı ve Meta'nın 
görevden alınmasına yönelik nihai 
kararın üç ay içinde verileceği vur-
gulandı. Meta'nın görevden alın-
ması halinde ise Cumhurbaşkanlı-
ğı görevine Arnavutluk Meclis 
Başkanı Gramoz Ruçi devam ede-
cek. Arnavutluk Sosyalist Partisi, 
Meta'nın 25 Nisan 2021 genel se-
çimleri öncesi ve seçim kampan-
yası sırasında anayasaya aykırı ha-
reket ettiği gerekçesiyle meclise 
başvurmuştu. (AA)

ARNAVUTLUK 
MECLİSİ  

META'NIN  
GÖREVDEN 
ALINMASINI 

ONAYLADI
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Teknolojinin akıl almaz hızı yeni 
alışkanlıklar türetti. Yeme içme-
mizi bile değiştirdi. Tencere ile 

yapılan ailece yenilen yemekler, bilgi-
sayar ve internette daha fazla zaman 
geçirme adına aperatif tost, pizza ve 
hamburger ile geçiştirilir oldu. Hem 
de saatlerce geçirilen zamanlar. Artık 
nur topu gibi bir sorunumuz daha 
var. O da “dijital bağımlılık.” 
 
İnternetin icadından sonra internet 
bağımlılığı bir kavram olarak ilk ifade 
eden isim Kimberly S. Young’tur. 
Young şu ölçütlere dayanarak değer-
lendirmiştir:  
 
1- Teknolojiyle ve internetle 
aşırı derecede zihinsel bağ kurmak, 
internette olan aktiviteleri sürekli dü-
şünmek,  
2- Beyindeki zevk alma merke-
zini uyarmak için giderek daha fazla 
oranda internet ve bilgisayar, akıllı te-
lefon, tablet gibi dijital aygıtlarla vakit 
geçirmek,  
3- Teknoloji bağımlılığını azalt-
mak ya da yok etmek için yapılan giri-
şimlerde başarısız olmak,  
4- Teknolojiden uzaklaşma du-
rumlarında yoksunluk belirtilerinin 
baş göstermesi, (huzursuzluk, çök-
künlük ve kızgınlık)  
5- Önceden planlanan teknoloji 
kullanım süresinin aşılması,  
6- Fazla teknolojik araçların 
kullanımı sonucunda aile, iş ve arka-
daş ilişkilerinin bozulması,  
7- Terapiste ya da başka birine 
teknolojiye bağımlı olmadığını yalan 
söyleyerek ispatlamaya çalışmak,  
8- Mevcut olumsuz durumlar-
dan kaçmak için interneti ve teknolo-
jiyi bir sığınma aracı olarak 
kullanmak.  
 
Young’a göre yukarıda sayılan 8 tane 
tanı kriterinden beşinin görülmesi tek-
noloji bağımlılığı için yeterlidir.  
 
Bağımlılık Türk Dil Kurumu’na göre 
“Bağımlı olma durumu, tabiiyet” an-
lamına gelmektedir. Uzmanlar “Ba-
ğımlılık bir süre mutlu eder, sonra 
alışkanlık olur, sonra baskıya dönü-
şür” der. Bu yüzden devletteki ku-
rumlar olarak, anne baba 
olarak, öğretmenler ola-
rak bu konunun cid-
diyetinin yeterince 
farkında mıyız? 
Yarın çok geç 
olabilir; çünkü 
bencil ve duy-
gusuz bir nes-
lin geleceği 
endişesini taşı-
yorum. Bilgisa-
yar, internet ve 
telefon başında 
öyle çok zaman geçi-
riliyor ki! Her şeyi o 
oluyor. Anne babalarını an-
lamayan, bayrak, şehit, vatan, dost-
luk, vefa, sevgi gibi kavramlarından 
uzak bir topluma doğru gidiyoruz 
inancı hakim olmaya başladı. İnsanın 
interneti yoğun bir şekilde kullanıyor 
olması fark edilmiş ve internet bağım-
lılığı terimi ilk defa 1996 yılında Gold-
berg tarafından dile getirilmiştir. 
Türkiye’de internet serüveni ilk defa 
12 Nisan 1993 tarihinde başladı. Fakat 
öyle hızlı yayıldı ki, Türkiye İnternet 
kullanım istatistiklerine baktığımızda 
genel kullanıcı sayısı toplamda 62 mil-
yon, Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü 
anlamına geliyor. Türkiye’de internet 
kullanıcıları internette 7,5 saat, sosyal 
medyada ve televizyon başında 3 saat 
vakit geçirmektedir. Online müzik 
dinleme süresi ortalama 1,5 saate, 
oyun konsolunda oyun oynama sü-
resi ise 1 saate yakındır. Türkiye’deki 
kullanıcıların yüzde 88’i herhangi bir 

cihaz üzerinden oyun oynamaktadır. 
Akıllı telefon üzerinden oyun oynama 
yüzdesi yüzde 80, bilgisayar üzerin-
den oyun oynama yüzdesi yüzde 
46’dır. Oyun konsolları üzerinden 
oyun oynanma yüzdesi ise yüzde 
23’tür. Türkiye’de sosyal medya kul-
lanımının yaş dağılım grafiğine baktı-
ğımızda, en yüksek kullanım oranının 
25-34 yaş arasında olduğunu görmek-
teyiz. Yine bu oranın cinsiyete göre 
sosyal medya kullanım yaşına göre 
dağılımında da benzer bir sonuç gös-
terdiği ortada… Yaş arttıkça sosyal 
medya kullanımı azalmaktadır. 16-64 
yaş arasındaki mobil kullanıcıların 
aylık mobil uygulama kullanımlarına 
göre, mobil kullanıcıların yüzde 92’si 
mesajlaşma ve sosyal medya uygula-
malarını kullanmakta, yüzde 83’ü 
video platformlarını kullanırken, her 
10 kişiden 6’sı oyun uygulamalarını 
tercih etmektedir. En az kullanılan 
mobil uygulama kategorisi ise arka-
daşlık uygulamalarıdır. (We Are So-
cial 2020 Türkiye İnternet Kullanım 
İstatistikleri) 
 

TESPİTLER 
 
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği 
(DİBAMDER) Başkanı Prof. Dr. Tun-
cay Dilci bu tehlikeyi gören bilim in-
sanlarımızdan. Bakın tespitlerine bir 
göz atalım: Dijitalleşmenin en yoğun 
görüldüğü kesimin çocuklar ve genç-
ler olduğu ortadadır. Çocuklar için di-
jital ekranlardan dünyayı keşfetme 
fırsatı sunan bu süreç, gelecek adına 

risk ve kaygıları da berabe-
rinde getirmektedir. 

Zaman içerisinde dün-
yanın küresel bir bo-

yutta dijital yaşam 
biçimini benim-
seyeceği aşikar-
dır. Ne var ki 
insanların dijital 
çağında insanca 
kalabilmeleri, 
Milli birlik ve 

yerel kodlar üze-
rine daha yoğun-

luklu ve planlı 
çalışmaları elzem kıl-

maktadır. Bu nedenle başta 
dijital bağımlılık olmak üzere, diji-

tal nesnelerin kullanım bozukluğu ve 
buna bağlı davranışsal bozuklukların 
önüne geçilmesi noktasında milli ve 
yerli politikaların uygulanması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  
Görüldüğü üzere gidişat iyi değil. 
Bunun yanında anne baba olarak bu 
çocuklarımıza eğitim adına yaptığı-
mız yanlışları da eklemek istiyorum. 
 
Çocuklarımızı soğuk havalarda evden 
çıkarmıyoruz. Okula giderken kırk 
kat sarmalayıp çıkarıyoruz, hiç titre-
miyorlar. Çocuklar hiç ıslanmıyorlar. 
Evden arabaya kadar üç metrelik me-
safede şemsiyesini başına tutuyoruz. 
Saçına bir tek yağmur damlası düşür-
müyoruz. Yorgunluk nedir bilmiyor 
çocuklar. İki adımlık mesafelere bile 
arabayla götürüyoruz, yorulmasınlar 
diye. Yokluk nedir bilmiyorlar, daha 

istemeden her şeyi önlerine sunuyo-
ruz. Bu yüzden varlığın kıymetini bil-
miyorlar. .Çocuklar hissetmiyor 
yaşamı. Açlığı bilmedikleri için açlara 
acımıyor, üşümek nedir bilmedikleri 
için sokaktaki evsizleri umursamıyor. 
Hayatlarının odağındaki tek şey eğ-
lenmek. Eğlenemedikleri tüm zaman-
ları kendilerine bir işkence olarak 
görüyorlar. Kendileri için yapılan fe-
dakarlıkların hiç farkında değiller.( 
Milli Eğitim Müfettişi Doğan Cey-
lan’ın Raporu)  
 

ODA ÇOCUKLARI 
 
Çocuklarımızı gençlerimizi odaların-
dan çıkarıp, salona getirmemiz gereki-
yor. Cep telefonlarını günün belli 
saatlerinde mutlaka ama mutlaka bir 
kenara bırakmalı. Her gün en az bir 
öğün ailece yemek yemek gerekiyor. 
Yine her gün en az 5dk çocuklarımıza 
vakit ayırmak gerekiyor. Kitap ko-
kusu nedir? Unuttuk. Her aile kısa da 
olsa Ömer Seyfettin, Necip Fazıl gibi 
birçok şair ve yazarın eserlerinden 
kısa bölümleri ailece paylaşmalı. Unu-
tulmamalı ki, kitap okuyan, okudu-
ğunu anlayan, anladığını yorumlayan 
çocuk olsun genç olsun başarılı olur. 
Beraber film izlemenin keyfine varıl-
malı. Aksi takdirde bu paylaştığım ve-
riler ışığında söylüyorum korkunç bir 
gelecek bizi bekliyor. Geçenlerde kita-
bımı bir okuyucuma imzalarken bir 
durum dikkatimi çekti. Yazı yazama-
dığım. Klavye başında zaman geçir-
menin dayanılmaz hafifliği. 
Araştırmalara göre yeni nesil en fazla 
başparmağını kullanıyor. Ayrıca dik-
kat edin. Gençlerin çoğu kapüşonlu. 
Karanlığa özlem gibi kasvetli bir 
durum gözlemliyorum. Bu “Bırakınız 
yapsınlar, bırakınız gezsinler” (Lais-
sez faire, laissez passer!) ilkesini kafa-
mıza sokmaya çalışmanın değişik 
metotları. Yatay yapılaşma olmadığı 
için ataerkil bir aile yapısı da oluşmu-
yor. Kalpler gittikçe uzaklaştı. O yüz-
dendir ki sesimizi duyurmak için 
bağırarak konuşuyoruz… İzlence ön 
planda maalesef. Anı yaşamıyoruz. 
Anı biriktirmiyoruz. Anı görüntülü-
yoruz. Beraber, dokunarak yüz yüze 
dediğimiz kaliteli vakit geçirmek 
amacı gütmeliyiz. Satranç, ailece pik-
nik yapmak gibi etkinlikleri düzenli 
hale getirmenin önemini yaşadıkça 
daha iyi anlayacağız. 
 
Bundan yıllar önce taytın üzerine 
külot giyilecek (Superman, Batman) 
ve bu neslin kahramanı olacak deseler 
kim inanırdı? Bunun yanında Dijital 
bağımlılık neticesi ile oluşan cinsel is-
tismarlardan, aile içi iletişimsizlikten, 
dağılan yuvalardan daha bahsetme-
dim bile. 
 
Ümitsiz olmamak gerekir. Bir karar 
alalım. Hemen şimdi... Bir aile toplan-
tısı yapalım. Asgari müşterekte bir 
araya gelelim. Hayatın anlamını kaçır-
mayalım... 
 
Ege Telgraf Gazetesi’nden  
alınmıştır…

Son günlerde siyasetin gündemi Batı 
Trakya Türkleri, biziz! Anavatanımız 
Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu istikşafi görüşmeler için Atina’ya 
yaptığı ziyaret öncesinde Batı Trakya’mızı zi-
yaret etti, temsilcilerimizle bir araya geldi. 
Çavuşoğlu, “Batı Trakya Türkleri kendilerini 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bili-
yor, bundan sonra da bırakmayacağımızdan 
emin, önemli olan da budur“ dedi. Anavatanı-
mızın ülkemize yaptığı ziyarette önce bölge-
mizi, bizleri ziyaret etmesi manevi olarak 
büyük bir destek demek. Batı Trakya Türkleri 
olarak hem anavatanımızın hem de ülkemizin 
gündemine taşınmamız sorunlarımızın geniş 
kitlelerce bilinmesi açısından çok önemli. 
Böylelikle unutulmuyoruz, sorunlarımız ülke 
gündeminin üst sıralarına taşınıyor. Ülkemizi 
yönetenler  her ne kadar Yunanistan’ın mo-
dern bir Avrupa demokrasisine sahip oldu-
ğunu söyleyip “Müslüman azınlık” tanımını 
kullanarak Azınlık’ın hakları konusunda hiç-
bir sorun olmadığını iddia etseler de gerçeğin 
böyle olmadığını biliyoruz. Ülkemiz, Yuna-
nistan’ın insan ve azınlık haklarına tam say-
gılı açık demokratik toplum modelini 
yaratmayı başardığını iddia ediyor. Bölge-
mizden Yeni Demokrasi ve SYRIZA millet-
vekilleri de Yunanistan’ın çok kültürlü bir 
yapıda olduğunu her fırsatta söylüyorlar.  
Evet, Yunanistan geçmişte çok kültürlü ve 
çeşitliliğe saygı duyan bir ülkeydi.  
 

ASKERİ CUNTA DÖNEMİ 
 
1967 askeri cunta dönemine kadar mükem-
mel seviyede olmasa da Batı Trakya Türk 
toplumu olarak sahip olduğumuz statü ve 
haklar çerçevesinde insan ve azınlık haklarına 
saygılı çok kültürlü bir toplum modeli vardı. 
Askeri cuntayla birlikte her şey yerle bir 
edildi. 1974’te ülkemizde demokrasiye dönüş 
sağlandı, ama o demokrasi bize uğramadı! O 
günden sonra gün be gün işler kötüleşti. Hak-
larımız bir bir elimizden alınmaya devam etti, 
azınlık hakları şöyle dursun bireysel hak ve 
özgürlüklerimiz de kısıtlandı. Baskıcı, ay-
rımcı politikalar nedeniyle o dönemde çok 
zor günler geçirdi. “Batı Trakya’da Türk yok-
tur“ dediler, derneklerimizi kapattılar! Varlı-
ğımız da inkar edilince baskıya 
dayanamayınca artık sokaklara döküldük, 29 
Ocak yürüyüşleri ile sesimizi duyurmaya ça-
baladık. 1990’larda nihayet vatandaşlık hak-
larımızı aldık. Ancak eğitim ve dini 
özerkliğimizin iadesi için başlattığımız müca-
dele hala devam ediyor. Bizler de madem ül-
kemiz bizi görmek, duymak, anlamak 
istemiyorsa sesimizi Avrupa’da duyururuz 
dedik. İşte bu nedenle 1988’de ABTTF ku-
ruldu. O gün bugündür sesimizi uluslararası 
arenada duyurmak için çaba gösteriyoruz.  
Sorunlarımızın Atina’da çözüleceğini bilerek 
artık Atina’da da faaliyet gösteriyoruz. 
Çünkü amacımız sesimizi duyurmak, sorun-
larımızın çözümü için ülkemizi yönetenlerle 
diyalog kapısını aralamak. Ancak işimiz 
kolay değil, hiç değil bunu biliyoruz.Zira böl-
gemizin milletvekili Evripidis Stilyanidis’in 
27 Mayıs 2021’de Estia gazetesine yazdığı 
yazıyı okuduğunuzda ülkemizin bize nasıl  
baktığını, neden ısrarla bizi yok saymak iste-
diğini çok iyi anlayacaksınız. Stilyanidis, 
Türkiye’nin bizleri araç olarak kullandığını 
ve kolektif anlamda “ulusal Türk azınlık” ola-
rak yeniden tanımlamayı amaçladığını iddia 
ediyor. Üstelik hukukçu ve Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi üyesi olan Stilyanidis, 
İskeçe Türk Birliği’nin yasaklanmasının asıl 
nedeninin “Türk” tanımlamasının Lozan An-
tlaşması’yla çelişmesi ve “azınlığın kolektif 
olarak tanımlanması” için dolaylı olarak kul-
lanılma ihtimali olduğunu ileri sürdü. İşte bu 
zihniyet Bekir Usta ve Diğerleri dava gru-
bunda AİHM kararlarının 13 yıldır uygulan-
mamasının sebebi! Aynı zihniyet 2 
Haziran’da Avrupa Parlamentosu (AP) Mil-
letvekili François Alfonsi’nin (Yeşiller/EFA) 
desteği ile bu konuda gerçekleştirdiğimiz 
panel öncesinde AP Milletvekili Manolis K. 
Kefalogiannis’in AP Başkanı David Sasso-
li’ye gönderdiği mektupta kendini gösterdi. 
Milletvekili, ABTTF’ye karşı mesnetsiz iddia 
ve iftiraları ile bizi ayrılıkçılıkla suçladı. Oysa 
yıllardır tek yaptığım gasp edilen haklarımı-
zın iadesi için sesimizi duyurmak! 
 
Onların iddia ettiği gibi anvatanımızın aracı 
değiliz, gizli bir gündemimiz ya da hedefimiz 
de yok! Aslına bakarsanız bizi, toplumumuzu 
araç olarak kullanan devlet temsilcileri ve si-
yasetçiler! Batı Trakya Türk toplumunu milli 
mesele haline getirip toplumun geneline 
korku ve endişe yayarak gücü ellerinde tut-
mak istiyorlar. Siyasetçiler için ise bizi ajan 
göstermek onlara siyasi rant alanı sağlıyor! 
Çünkü herkes biliyor ki „Ülke elden gidiyor“ 
nidaları halkın milliyetçilik duygularını ateş-
leyecek, devlete, hükümete, siyasetçilere olan 
sorgusuz güveni artıracak! Yani bizi kullanan 
biri varsa o da ülkemizin yöneticileri, siyaset-
çileridir! Öyle olmasaydı Bekir Usta ve Di-
ğerleri dava grubu hakkında düzenlediğimiz 
son etkinlik ülke genelinde bu denli büyük bir 
tartışmaya yol açmazdı, demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü çerçevesinde sorun ele alınır, 
aradan 13 yıl geçmezdi. Öyle değil mi? Son 
söz yerine bu vesile ile yaklaşan yaz tatili dö-
nemi nedeniyle memlekete gidecek herkese 
iyi yolculuklar diler, güzel Batı Trakya’mızda 
herkese keyifli bir tatil dilerim. 

Halit HABİPOĞLU

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 ülke-
lerini yangın, sel, kuraklık gibi afetlerle etkisi 
altına alan iklim değişikliği, Türkiye'de sel ve 
heyelan gibi aşırı doğa olaylarıyla kendisini 
gösteriyor. 
Kitapçığa göre, iklim değişikliğiyle mücadele 
için "ampullerin enerjiyi verimli kullanan ta-
sarruflu ampullerle değiştirilmesi, elektrikli 
cihazların bekleme konumunda bırakılma-
ması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam 
dolduğunda çalıştırılması" gerekiyor. 
Soğutma cihazlarının evin serin odalarında, 
ısıtma cihazlarından uzağa yerleştirilmesi de 
önem arz ediyor. Bu sayede elektrik tasarrufu 
sağlanırken karbondioksit miktarı da azaltıl-
mış oluyor. 
Ayrıca "eski buzdolaplarına düzenli olarak 
buz çözdürme işlemi yapılması, daha az sıcak 
su kullanılması, yemek pişirirken su kaynatır-
ken tencerenin kapağının kapalı tutulması, 
uzun banyo yapmak yerine duş alınması, ev-
lerdeki ısının uzun sürelerle dışarıya kaçma-
sına fırsat verilmemesi, binaların yalıtımının 
iyileştirilmesi" de mücadele için alınabilecek 
basit önlemler arasında 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 bakımlı ve filtresinin temiz olma-
sına dikkat edilmelidir. Klimanın soğukluk 
ayarı iki derece daha yüksek ayarlanmalıdır. 
Güneş başta olmak üzere yerel yenilenebilir 
enerji türleri kullanılmalıdır.  
Evlerdeki atıklar geri dönüştürülmeli veya ye-
niden kullanılmalıdır. Alışveriş yaparken 
büyük ambalajlar tercih edilmelidir. Küçük 
ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı sabun, ko-
lonya ve benzeri) yeniden doldurulabilir olan-
lar tercih edilmelidir. 
 Uzun süreli kullanabilecek bir alışveriş çan-
tası tercih edilmelidir. Donmuş değil, taze 
gıda tüketilmeli ve mümkün olduğunca yerel 
pazarlar/kooperatifler tercih edilmelidir. 
Mümkün olduğunca iyi tarım uygulamaları 
ile üretilmiş ya da organik/ekolojik ürün satın 
alınmalıdır Mümkün olduğunca yürüme, bi-
siklet ya da toplu taşıma araçları tercih edile-
rek otomobil kullanılan süre azaltılmalıdır." 
Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı 
sabun, kolonya ve benzeri) yeniden dolduru-
labilir 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 organik/ekolojik ürün satın 
alınmalıdır Mümkün olduğunca yürüme, bi-
siklet ya da toplu taşıma araçları tercih edile-
rek 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 yaptır-
masıyla yılda 450 bin tondan fazla karbondi-
oksit 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 edile-
rek uygun hava basıncına sahip olduklarından 
emin olunmalıdır. Yeni bir taşıt alınacağında 
az yakıt tüketenleri tercih edilmelidir. Kulla-
nılmadığında taşınabilir bagaj (port bagajı) 
aracın üzerinde tutulmamalıdır. Okulunuzun, 
şehrinizin, karbondioksit üretimini kısıtlaya-
cak önlemler alınması talep edilmelidir. Ağaç 
dikilmelidir. Tek bir ağaç, yaşamı boyunca 
ortalama bir ton karbondioksiti süzer. Evini-
zin kenarında yetişmiş bir ağacın sağladığı 
gölge, klima masrafınızı yüzde 10-15 civa-
rında azaltır." 
Ormanların korunmasının iklim üzerindeki 
etkilerine de değinilen kitapçıkta, "Ormanlar 
karbon depoladıkları için çok önemlidir. Or-
manlar yandığında ya da kesilip yok edildi-
ğinde depoladıkları karbon atmosfere verilir. 
Orman kaybı yıllık karbondioksit artışının 
yüzde 20'sinin nedenidir." ifadesi yer aldı. 
Kitapçıkta, iklim değişikliği hakkında daha 
fazla bilgi edinilmesi ve bu konu hakkındaki 
çalışmaların desteklenmesi gerektiği de kay-
dedildi. 
"Taşıtların lastikleri haftada bir kontrol edile-
rek uygun hava basıncına sahip olduklarından 
emin olunmalıdır. Yeni bir taşıt alınacağında 
az yakıt tüketenleri tercih edilmelidir. Kulla-
nılmadığında taşınabilir bagaj (port bagajı) 
aracın üzerinde tutulmamalıdır.  
Okulunuzun, şehrinizin, karbondioksit üreti-
mini kısıtlayacak önlemler alınması talep 
edilmelidir. 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

Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı bir programda “…Test ile tost ara-
sında kalmış çocuklar...” demişti. Yarış atı misali. Sadece bu sorun olsa bir par-
ça iyi. Artık birbirimizle, ailemizle geçirdiğimiz güzel anlar hayal olmak üzere
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Test ile tost arasında 
dijital bağımlı bir nesil!

30 BASİT  
TAVSİYE

BİZİ  
KULLANANLAR



PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), 

Karadağ'ın Koru-
ma ve Kurtar-
ma Hiz-
metleri 
çalışan-
ları 
için 
"İtfai-
yeci-
ler 
için 
temel 
kurs" 
konulu 
eğitim ver-
di. Konya 
Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiyesi 
iş birliğinde 
gerçekle-
şen eği-
time 
Gu-
sinje, 
Plav, 
Bera-
ne ve 
Zabl-
jak'tan 
20 kişi 
katılırken, 
altı gün sü-
ren eğitim kap-
samında yangına mü-
dahale, kurtarma ve ilk 
yardım alanlarında katı-

lımcılara teorik ve pratik 
bilgiler verildi. Eğitimi 
başarıyla tamamlayanla-
ra sertifikaların takdim 
edildiği törene katılan 
Konya İtfaiyesi Şube Mü-

dürü Latif Erdoğan, 
Acil Durum ve 

Afet Müda-
hale Eği-

timleri 
Prog-
ramı 
kap-
sa-
mın-
da 
ger-

çekle-
şen eği-

timin son 
derece ba-

şarılı geçtiğini 
ifade etti. TİKA 

Podgoritsa 
Koordina-

törü Ab-
dur-
rah-
man 
Top-
rak 
da 
Tİ-

KA'nın 
2007'den 

bu yana 
Karadağ'da 

400'den fazla pro-
jeye imza attığını, benzer 
eğitimlerin devam edece-
ğini söyledi. (AA)

14 Haziran 2021 
Pazartesi 7Yerel Yönetimler

Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani İlçesi Beledi-
ye Başkanı Mümin İskender, beraberindeki heyet ile 

birlikte Torbalı Ticaret Odası’nı (TTO) ziyaret etti

Coğrafi ve stratejik konumu ile 
dünya ölçüsünde  önemli deniz 
geçitlerini ve yollarını  kontro-

lü altında bulunduran Osmanlı 
İmparatorluğu, büyük devletlerin  bu 
geçitlere egemen olmak arzusundan 
doğan anlaşmazlık ve rekabetlerinden 
faydalanarak, zaman içinde bazı 
savaşlarda yenilerek yok olma tehlike-
siyle karşılaşmıştır. 200 yıldan beri 
sürüp gelen acı yenilgiler yüzünden 
yavaş yavaş parçalanan imparatorlu-
ğun yok olması ihtimali, Rusya’nın 
takip ettiği Panslavizm politikası ve 
Balkan halklarında bağımsızlık ülkü-
sünün canlanması karşısında özellikle 
Rusya, İngiltere ve Avusturya’nın 
Osmanlı Devletin mirasından daha 
fazla pay koparma tutkusuyla, çıkar 
kaygıları Balkan Savaşları’na zemin 
hazırlamıştır. Rusya’nın takip ettiği 
Panslavizm politikası II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra Bulgaristan, Osmanlı 
Devleti’nin hâkimiyetinden çıkmış, 
Balkanlarda Osmanlı Devleti egemen-
liğinde sadece Arnavutluk ve 
Makedonya kalmıştı. Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlardaki bu son top-
rakları da Balkan devletlerinin hedefi 
hâline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
Trablusgarp’ta İtalya ile savaştığı sıra-
da Türklerin  Balkanlardaki varlığına 
son vermek isteyen Yunanistan, 
Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ,  
Rusya'nın aracılığıyla aralarında 
anlaştılar. Osmanlı Devleti'nden, 
Makedonya'da ıslahat yapılması  
istekleri reddedilince de bunu bahane 
ederek, 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın 
Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etme-
siyle Balkan savaşlarının birinci saf-
hası başlamış oldu. Yunanistan ve 
Karadağ hükümetleri 13 Ekim'de  
Babıali'ye ortak bir nota vererek Türk 
hükümetinden üç gün içinde  eski 
Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve 
Girit'e muhtariyet verilmesini istedi-
ler. Ertesi gün Sırbistan ve 
Bulgaristan, arkasından Yunanistan 
savaş ilan etti. Balkan Savaşı’na 
hazırlıksız bir şekilde giren Osmanlı 
ordusu, Balkan devletleri karşısında 
bütün cephelerde yenilgiye uğramıştır. 
Üst üste gelen mağlubiyetler üzerine 
Osmanlı Devleti Bulgaristan'a müra-
caat ederek ateşkes istedi. Böylece 3 
Aralık 1912'de imzalanan ateşkes 
antlaşması ile Bulgaristan ile silahlı 
çatışma durmuş oldu. I.nci Balkan 
Harbi çeşitli fasılalarla yedi buçuk ay 
devam etti ve ayakta kalan son kale  
İşkodra’nın da düşmesi sonucu 
23.Nisan.1913’te son buldu. 
Balkanlar’daki ve Ege Denizi’ndeki 
hakimiyetini yani 550 yıllık vatanını 
tamamen kaybeden Osmanlılar Birinci 
Balkan Savaşında (1912-1913), 1877-
1878’de yaşadıklarından daha hızlı bir 
yenilgiye uğramışlardır. Avrupalı dev-
letlerin araya girmesiyle toplanan 
Barış Konferansı sonunda 30 Mayıs 
1913'te Balkan devletleri ile Osmanlı 
Devleti arasında Midye-Enez hattı 
Osmanlı-Bulgar sınırı olarak kabul 
eden Londra Antlaşması imzalandı. 
Bulgaristan böylece, Edirne dahil 
Kavala ve Dedeağaç arasındaki top-
rakları da alarak Ege Denizi'ne ulaşı-
yordu. Bu antlaşma sonucunda Bab-ı 
ali baskını gerçekleşerek İttihat ve 
Terakki'nin iktidar olduğu bir dönem 
resmen başlamış oldu. Osmanlı 
Devleti, Ege adalarının durumunun 
tayinini ve Arnavutluk'un sınırlarının 
çizilmesi işini büyük devletlere bırak-
maktaydı. Selanik, Güney Makedonya 
Gökçeada (İmroz), Bozcaada dışında-
ki Ege adaları Yunanistan’a verilirken 
Girit hukuken Yunanistan'a terk 
etmekteydi. Kuzey ve Orta 
Makedonya Sırbistan'a; Silistre 
Romanya'ya bırakıldı. Arnavutluk’un 
bağımsızlığı kabul edildi. Birinci 
Balkan Savaşı'nda Osmanlı 
Devleti'nin ağır mağlubiyete uğrayıp 
Balkanlardan çekilmesi sonucunda, 
Balkanlarda siyasi bakımdan büyük 
bir boşluk ve dengesizlik meydana 
geldi. Ganimetin paylaşılmasında 
anlaşamayan Balkan devletleri, birbi-
rine girdiler. Londra Antlaşması son-
rası Bulgaristan’ın savaştan büyüyerek 
çıkması diğer Balkan devletlerini 
endişeye düşürmüş ve II. Balkan 
Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. 
 
K  A  Y  N  A K ..................     
 
https://www.tarihbilinci.com/konu-
lar/osmanli-rusya-rekabeti-1768-
1914.1669/

Süheyl ÇOBANOĞLU
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suheylc@yahoo.com

Bir yılda 395 işletme  
Turuncu Çember’de 
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in İzmir’i güvenli bir 
turizm destinasyonu olarak öne 

çıkarma hedefi doğrultusunda İzmir 
Vakfı ile başlattığı Turuncu Çember 
uygulaması bir yılı geride bıraktı. Bu-
güne kadar 128 konaklama tesisi ve 
267 yeme-içme mekanı Turuncu 
Çember sertifikası almaya hak kazan-
dı. İzmir’i sağlıklı ve güvenli bir des-
tinasyon olarak konumlandıran Tu-
runcu Çember hijyen sertifikası uy-
gulaması bir yılı geride bıraktı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, gerekli kriterleri yerine getiren 
yeme-içme ve konaklama tesislerinin 
almaya hak kazandığı Turuncu Çem-
ber sertifikasının İzmir’deki işletme-
lerin normalleşme sürecine uyumu-
nu kolaylaştırmayı hedeflediğini söy-
ledi. Başkan Tunç Soyer, “Turuncu 
Çembere sahip işletmelerin yurtiçi ve 
yurtdışı platformlarda tanıtımını ya-
parak İzmir’in turizm sektörüne kat-
kıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
İzmir’deki işletmelerin salgın süreci-
ne uyumunu sağlayarak vatandaşla-
rın işletmelere duyduğu güveni pe-
kiştirmeyi sağlıyoruz” dedi

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan ve Türkiye’nin ti-
cari işbirliğini arttırmak ve 
yatırım fırsatlarını geliştir-

mek adına İzmir'de çeşitli ziyaret-
ler gerçekleştirdiklerini belirten 
İskender Torbalı’daki iş adamala-
rını Bulgaristan ile ticareti geliştir-
me ve yatırım çağrısında bulun-
du. Torbalı ilçesinin sanayi açısın-
dan güçlü bir ilçe olduğunu ifade 
eden İskender, ilçenin coğrafi, ti-
cari ve sosyal gücü hakkında TTO 
Başkanı Olgun’dan bilgiler aldı. 
Torbalı Ticaret Odası’nda gerçek-
leşen toplantıya TTO Başkanı Ab-
dulvahap Olgun, Meclis Başkanı 
Erkan Aksoy, İzmir Balkan Göç-
menleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Abdurrahim 

Nursoy, Torbalı Rumeli Balkan 
Göçmenleri Derneği Başkanı Ke-
rim Serbest, oda yöneticileri ve iş 
adamları da katıldı. 
 

KARŞILIKLI TİCARET  
 
Toplantıda Bulgaristan’ın ticari 
cazibesinden bahseden Mümin İs-
kender; “Bulgaristan lojistik açı-
dan İzmir’e çok yakın ve dolayı-
sıyla Torbalı sanayisi için uygun 
bir pazar olarak öne çıkmaktadır. 
Mineralni Bani ilçesinde Avru-
pa’ya otoban çıkışı ve demiryolu 
bulunmasından dolayı Avrupa 
pazarına kolaylıkla ulaşım sağla-
nabilmektedir.” dedi. Sözlerine 
yatırım çağrısı ile devam eden İs-
kender “Ülkemize ve ilçemize ya-
tırım yapmak isteyen Türk yatı-
rımcılara her türlü desteği sağla-

yacağız. Bugün burada bulunma-
mıza vesile olan Torbalı Ticaret 
Odası Başkanı Abdulvahap Olgun 
ve yönetim ekibine teşekkür ede-
riz.” ifadelerini kullandı.  Belediye 
Başkanı İskender’in yatırım çağrı-
sını değerlendiren Olgun; “İki ül-
ke arasında 4,5 milyar dolarlık dış 
ticaret hacmi olup, her yıl giderek 
artış göstermektedir. Bugün bura-
da bulunan arkadaşlarımızla bera-
ber en kısa zamanda bir ticaret he-
yeti oluşturarak, Bulgaristan’ı zi-
yaret ederek, yatırım teşvikleri ve 
dış ticaret imkânları hakkında da-
ha detaylı bilgi alacağız. Bulgaris-
tan Avrupa Birliği’ne üye olma-
sından dolayı orada bulunan şart-
lar, ticari koşullar ve teşvik ola-
nakları birçok ülkeye göre daha 
avantajlı olmaktadır. Bu ziyareti 
fırsata çevireceğiz.” dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİRLİ İTFAİYECİLER

KARADAĞ’DA  
20 gönüllü eğitti

Başkan Mümin İskender’den 
Torbalı’ya yatırım daveti…
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Vahap DABAKAN

MEDYA MI  
YAZILI HABERİN 

GÜCÜ MÜ?

Yazımın yayınlandığı bugün, 
Erdoğan – Biden Brüksel de 
NATO toplantısı içerisinde ilk 

defa görüşecek. Bu toplantının sonu-
cunu daha sonra yazacağım. Asıl 
izlenmesi gereken görüşme ise 16 
Haziran da Rusya Başkanı Putin ile 
Biden görüşmesinden neler çıkacak? 
       Yazımın konusuna döneceğim. 
Medya dediğimizde ilk aklımıza gelen 
görüntülü, görsel medya, yani yeni 
medya “görsel geçinse” de ne fayda 
eder. Haber “yazılmadığı” sürece, 
“mütevatirin” yani kitlelerden 
kitlelere sözel naklin kaynağı 
olmadığı müddetçe ses getirmiyor. 
Yazılı olan “haber” tedavüle giriyor. 
Saklanabiliyor… 
       İlla ki yazılı basın okumak 
alışkanlığımız var. Oku, yorumla ve 
sakla. İster kil tabletinde yazsın, ister 
teksir kâğıdı ile matbu olsun dilerse 
de bir internet sitesinde sosyal medya 
yoluyla yayılsın, velev ki bir akıllı 
robot size okusun. Fark etmez: 
“Yazılmış” olsun. Tepkiyi de etkiyi de 
oradan alıyor… 
       Tüm dünyada böyle; Televizyon 
programları ya da pandemi döneminin 
“kalıcı” olacak modası olarak canlı 
yayınların gücü, onu o sırada ya da 
daha sonra yeniden paylaşıldıkça 
üşenmeden ‘oturup’ izleyenlerin 
sayısı kadar. Bunun ‘etki katsayısı’ da 
o kadar… 
       Ayrıca yazılmayan bir şey 
“arama, tarama”, “otomatik kayda 
girme” ya da “alarm verme”, “bil-
gilendirme - raporlama” gibi konuyu 
asıl yayan kritik virajlarda da var olan 
bir şey değil… 
       Bir meselenin, mesela ekonomik 
protokollere ilişkin haberleri, 
yorumları bunun “taramasını” bu 
konuda konuşanların videoları üz-
erinden yapamayacağınız gibi bu bil-
giye erişemezsiniz. Onun için illa da 
yazılı basından vaz geçmemek 
gerekir! 
       Bu büyük bir çıkmaz içinde bu 
şimdilik. Özel bir ajans tutmanız 
lazım: Ajans Press gibi… 
Konuştuklarınız eğer “yazılırsa” işin 
resmi değişir ama en alttan en üste 
çıkıverirsiniz. Canlı ya da interaktif 
yayınlar, yazılı olarak çözüldüğünde 
ancak girdiği tedavülde etki bırakıyor. 
Şimdilik kimse fark etmiyor ama yeni 
medya döneminde yorumsuz her 
haber de “artık daha da hızlı” çöp ol-
maya mahkûmdur.  
Üstelik yeni medya demek zaten 
“haber yapmak” değil maalesef ‘oluğa 
malzeme taşımaktır’… 
       Ama “bilgi yorumlanmadıkça”, 
bir perspektif katılmadıkça artık hiç 
ilgi çekmeyecek bir noktaya gelecek. 
Tabiatı gereği “yazılı” olan her şey, 
bir pencereden baktığı için ontolojik 
olarak “yorumlu” olsa da piyasada 
haber çok, ama yorum yok… 
       En çok okunmuş haberlerin çoğu 
kez “yorumlanmış metinler” olduğu 
ortadadır.  Haberde de “yorum”, 
habersiz de “yorum” her şeyin 
üstündedir. Üstelik insanlar yazılanı 
“yorumlamasa” görsel medyada 
yayınlananı, işi gücü bırakıp nereden 
bağlanacak. Yorum yapma şansı ola-
maz. Yazılı basından okuduğuna 
yorum yapma şansı daha çok 
ortadır… 
       Gündüz vakti, insanlar işlerini 
güçlerini bırakıp televizyon mu 
izleyecekti? TBMM programlarında 
milletvekillerinin hakaretleri, birbir-
lerine saldırıp ring alanına çevirmeleri 
yeni yetişen gençleri ne kadar 
etkilediğini biliyor musunuz? 
Çocukların ve gençlerin izlememesi 
için kanalları değiştiriyorlar. Kaç kişi 
izliyor bu yayınlarınızı? Meclis 
kürsüsünde yapılan tüm konuşmalar, 
birinin oturup “özünü” yazması 
gereklidir… 
       Yeni medya “görsel geçinse” de 
ne fayda, haber yazılmadığı sürece 
yazılı basın olmadığı sürece ses getir-
miyor. Mütevatir olmuyor. Hiçbir 
haber videosu, o sırada “kusan” ya da 
“yumruk” atan biri yoksa viral 
olmamıştır. Yorumlanmadığı sürece 
de ne “kişilikli” ne de “kaliteli” 
görülmeyecek artık… 
       Yazılı basınımıza, Bölgesel Yerel 
Basınımıza sahip çıkalım gazetelerim-
izi alıp okuyalım…

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com İsmet TOPALOĞLU

HÖH'ÜN  
TÜRKİYE  
ZİYARETİ

Haziran ayının ilk haftasında Bulgaris-
tan’dan Türklerin çoğunluğunu oluştu-
ran DPS/HÖH hareketi başta genel 

başkan Mustafa Karadayı önderliğindeki heyet 
Türkiye Cumhuriyetine resmi ziyarette bu-
lundu. DPS/HÖH hareketi Ahmet Doğan ön-
derliğinde 1990 yılında Bulgaristan Varna 
şehrinde kurulmuştu. Hareketin kuruluşundan 
30 yıl sonra ilk defa genel başkan seviyesinde 
Türkiye Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleşti. 
Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı sayın 
Recep Tayip Erdoğan tarafından DPS/HÖH 
genel başkanı Mustafa Karadayı yanındaki he-
yeti kabul etti. DPS/HÖH heyetinin Ankara zi-
yareti Dış işleri bakanı sayın Mevlit Çavuşoğlu 
makamında devam etti. Heyet üçüncü ziyareti 
TBMM başkanı sayın Mustafa Şentop’u maka-
mında ziyaretle devam etti. Görüşmelerde Bul-
garistan’da azınlık olarak yaşayan Türkler iki 
ülke arasında dostluk köprüsü vazifesini gör-
düğü ifade edildi. Türkiye devleti sadece Bul-
garistan’da yaşayan Türklerin ve 
Müslümanların durumlarından değil Balkan ül-
kelerinde yaşayan Türklerin ve Müslümanların 
durumlarından da  yakından ilgilendikleri ifade 
edildi.            
DPS/HÖH hareketinün genel başkanı Mustafa 
Karadayı TBMM başkanı sayın Mustafa Şen-
top ziyareti konuşmasında “Bu topraklar bizim 
topraklarımız. Biz muhacir değiliz orada.  Os-
manlıdan sonra orada kaldık. Türkiye anavata-
nımızdır. Bizim mücadelemiz Türk kimliğimizi 
korumak. Dilimizi, dinimizi, adetlerimizi koru-
mak. Zorluk yaşadığımız bir gerçek”. 
Anadolu Ajansı/AA/ Karadayı ve beraberin-
deki heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 
yapılan toplantıyla ilgi haberinde Karadayı’nın 
“Türkiye anavatanımızdır” ifadesi Bulgarcaya 
“Türkiye vatanımız” olarak çevrildi. Bunun so-
nucunda çıkan yanlış haberler Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in eleştirisine 
neden oldu.Yaklaşan parlamento seçimleri ön-
cesi ırkçı ve aşırı “milliyetçi” partiler vazife çı-
kararak kara propagandaların hedefi oldu. 
VMRO, NFSB ile “Volya” “milliyetçi”  koalis-
yonu DPS/HÖH hareketin merkez binası 
önünde pankartlar açarak “Vatanınız Türki-
ye’ye gidin. Bulgaristan kanunlarıyla kayıtlı 
bulunan faaliyet gösteren bir siyasi partinin li-
deri konuşmasında Bulgaristan toprak bütünlü-
ğünü töhmet altına koyamaz. Bu 
konuşmalarından dolayı Bulgaristan baş savcı-
lığına şikayette bulunup DPS/HÖH etnik par-
tisi olduğundan kapatılmasını isteyeceğiz” diye 
konuşarak seçim kampanyasına başlamış oldu-
lar. 
DPS/HÖH yönetimi 4 Nisan 2021 yılında ger-
çekleşen parlamento seçimlerinde aldıkları oy 
oranı çok düşük idi. Kırcaali bölgesinde katılım 
yüzde 17 kadar gerilemiş bu sayının içinde 
Bulgarlar, Pomaklar ile Romanlar da vardı. 
Türkiye’den ancak 19 bin oy alabildiler. Türk-
ler DPS/HÖH yönetiminden var olma mücade-
lesinde umutlarını keserek sandığa gitmez 
odular. 
DPS/HÖH yönetimi Bulgaristan siyasetinde 
kalmaları için Türklerin ve Müslümanların gü-
venini tekrar kazanmaktan geçtiğini ancak 
1990 ruhuna dönülürse kalabileceklerine inan-
mış olmalı. 
Tarih geç de olsa hayatta geride kalan olumsuz 
olayları düzeltmek için bir şans tanır. Tanınan 
şans tarih önünde değerlendirilir kaybedilen 
onurlar tekrar kazanılır.

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ülkenin 240 üyeli 46. dönem 
parlamentosunun millet-
vekillerinin belirleneceği 

seçime kayıtlı 6 milyon 790 seç-
men katılabilecek. Bu seçimde 
yurt içinde ve dışında kurulacak 
büyük seçim yerlerinde ilk kez 
makineyle oy kullanılacak. Seç-
menler, aday siyasi parti ve koa-
lisyonların arasında tercih yapa-
rak ya da sadece katılım oranı için 
kayda geçecek "Kimseye destek 

vermiyorum" isimli haneyi işaret-
leyip oy kullanabilecek. Seçim ya-
sası dolayısıyla 4 Temmuz'daki 
parlamento seçiminde Türkiye'de 
yaşayan çifte vatandaşlar sadece 
35 yerde oy kullanabilmişti. Söz 
konusu yasada yapılan değişik-
likle Türkiye, İngiltere, ABD ve 
Kanada gibi Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olmayan ülkelerde en çok 
35 seçim yeri açılabilmesini öngö-
ren madde kaldırılmıştı. Yasadaki 
son düzenlemeye göre ise Türki-
ye ve AB'nin dışındaki ülkelerde 
kurulacak sandık sayısı konusun-
da sınırlama getirilmeyecek. 11 

Temmuz'da yapılacak seçimde 
yurt dışında kurulacak toplam se-
çim yeri sayısının 600'ü aşması 
bekleniyor. Son kamuoyu araştır-
maları seçimde 6 parti ve koalis-
yonun parlamentoya yüzde 4 gi-
riş barajını aşabileceğini gösteri-
yor. Anketler, 6,9 milyonluk ülke-
de yaşayan yaklaşık 1 milyon 
Türk ve Müslüman'a karşı nefret 
ve düşmanlığa dayalı siyaset yü-
rüten ırkçı ve aşırı milliyetçi par-
tilerin “Bulgar Vatanseverleri” 
isimli koalisyon kurmalarına rağ-
men bu seçimde de barajın altın-
da kalacaklarını gösteriyor. (AA)

AFYON - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye’de faal Balkan dernekleri 
ve federasyonlarının en üst dü-
zey kuruluşu olan Balkan Rume-

li Türkleri Konfederasyonu (BRTK) 
yönetim kurulu, başta Bulgaristan ol-
mak üzere Balkanlarda yaşayan soy-
daşların sorunlarını konuşmak üzere 
Afyon’da toplandı. Toplantı sonrası 
bir değerlendirme yapan Genel Baş-
kan Sabri Mutlu, “Bulgaristan’da tek-
rarlanacak seçimler öncesi son siyasal 
gelişmeleri ve Balkan ülkelerinde ya-
şayan soydaşlarımızın sorunlarını yö-
netim kurulumuz masaya yatırdı. Se-
çimlerde Türkiye’de yaşayan çifte va-
tandaşların serbestçe oylarını kullana-
bilmelerini sağlamak için seçmen san-

dıklarının sayısının arttırılması yönün-
de sürdürülen çalışmaları değerlendir-
dik. Ayrıca, Kosova, Makedonya, Bos-
na Hersek ve Batı Trakya gibi bölgeler-
deki güncel gelişmeler hakkında istişa-
relerde bulunduk. Türk ve Balkan ül-
kelerinin yetkilileriyle sorunların çözü-
mü hakkında yapılacak görüşmeleri 

planladık.” biçiminde konuştu. Afyon 
Gazlıköy’deki Sefa Termal’de yapılan 
toplantıdan önce Eskişehir’de bazı zi-
yaretlerde bulunan heyet, ayrıca 1878 
Osmanlı – Rus harbi sonrası Bulgaris-
tan’dan göç etmiş kimselerin torunla-
rının yaşadığı köylere giderek vatan-
daşlarla hasret giderdi.

Bulgaristan’da 11 Temmuz’da yapılacak erken parlamento seçi-
mine katılacak 22 siyasi parti ve koalisyonun kampanyası başladı

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın başkenti Ati-
na'da 12 binden fazla kişi, 
Yunan hükümetinin 8 sa-

atlik çalışmayı ortadan kaldıran 
ve işçilerin korunmasına ilişkin 
kilit faktörleri değiştiren yeni ça-
lışma yasa tasarısına karşı genel 
grev düzenlemek için sokakları-
na döküldü. Grevde sırasında 
sendikalar, "Genel grev sadece 
başlangıç" dedi. Yunanistan'ın 
başkenti Atina'da binlerce kişi, 
Yunan hükümetinin yeni çalışma 
yasa tasarısına karşı genel grev 
düzenlemek için sokaklarına dö-
küldü. Sol partilerin sendikaları 
ve işçi konfederasyonlarının çağ-
rısı üzerine düzenlenen 3 ayrı 

genel greve, aralarında basın, 
sağlık ve diğer sektörlerdeki işçi-
lerin de yer aldığı toplamda 12 
binden fazla kişi katılırken, Yu-
nanistan'da sol parti SYRIZA'nın 
lideri ve Yunanistan'ın eski Baş-
bakan Alexis Çipras'ta katılarak, 
destekçileri ile birlikte tezahürat 
ve sloganlar attı. Ayrıca Değişim 
Hareketi Partisi lideri Fofi Yenni-
mata ve Yunanistan Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Dimitris 
Kuçubas'da greve katıldı. 
www.haberler.com’a göre; grev 
sırasında göstericiler, sendikala-
rın aksini iddia etmesine rağmen 
Yunanistan hükümetinin ilerici 
ve Avrupa çalışma çerçevesi ile 
uyumlu gördüğü ve bünyesinde 
8 saatlik çalışmanın kaldırılması 

ve fazla mesainin ek maaş yerine 
izinle ödenmesi gibi hükümler 
barındıran yeni çalışma yasa ta-
sarısına karşı sloganlar attı. Gös-
tericiler grevde, "işçi olmadan 
dişli dönmez, patronlar olmadan 
ilerleyemezsin", "8 saatlik çalış-
ma tartışılamaz", "kimse 400 avro 
ile yaşamıyor, maaşlarda toplu 
sözleşme artıyor", "hayat, daha 
az iş ve krizin bedelini patronla-
rın ödemesini istiyoruz" slogan-
ları attı. Grevde sırasında sendi-
kalar tarafından yapılan açıkla-
mada ise, "Perşembe günkü ge-
nel grev sadece başlangıç" ifade-
lerine yer verildi. Ayrıca birçok 
mağazanın kapalı kaldığı ve 
metro hatalarının hizmet verme-
diği kentte grev, hayatı felç etti.

Bulgaristan’da seçim   
kampanyası başladı

YUNANİSTAN’DA 
GENEL GREV… 

BALKAN TÜRKLERİ’NİN AFYON ZİRVESİ
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İsmet ARAS

Bizlerin doğmasına vesile olan 
ve doğduktan sonra da bizler, 
farkında olmadan hayatımızın 

her evresinde, hayatımızın içinde olan, 
yaşam kaynağımız hatta mutlu günle-
rimizde ve en önemlisi de en sıkıntılı 
zamanlarda elimizden tutan, daima ya-
nımızda, adeta varlığımızın sigortası 
olan, babalarımızın sevgisini bir güne 
sığdırmak elbette ki imkansızdır. Biz-
ler yaşantımızı sürdürürken zaman 
hızla akıp gider ve herkesin yaşam içe-
rinde bir rolü vardır. Bu roller oyna-
nırken babalarımızın hayatımızın 
içinde ne kadar var olduklarını fark 
edemeyiz. Aslında en zoru da babala-
rın rolüdür. Babaların iki dünyası var-
dır birincisi sizin görebildiğiniz ve 
size yaşattığı, diğeri de kendi içinde 
yaşadığı sizin göremediğiniz dünyası. 
Sizin görebildiğiniz ve size yaşattığı 
dünyası hayata tutunabilmeniz, başa-
rılı, özgüvenli ve mutlu olabilmeniz 
için çizdiği tablodur. Kendi içinde ya-
şadığı dünyasında ise; sorunlar ve 
üzüntüler yüzünden fırtınalar kopar, 
kendi mücadelesini verir, fakat bunu 
fark ettirmez, ailesi mutsuz olmasın 
diye. Babalar çocukları için en iyi rol 
modeldir, Hayati tercihlerini yaparken 
öncelikle onu örnek alır, yaşamlarını 
ona göre şekillendirirler. Adeta evin 
direğidir, ailenin gözünde güçlü yenil-
mezdir, onlar da ailesinin kendilerini 
güvende hissetmeleri için öyle gözük-
meye çalışır. Babaları ağlarken hiç gö-
remezsiniz.  Onlar ağlarken görünmek 
istemezler, çocuklarına üzülmesinler 
diye aslında ağlarlar bazen gizli, bazen 
de içten içe. Gençlik yıllarında, çocuk-
ları olmadan önce, kendileri için zevk-
lerine göre alışveriş yaparken (kıyafet, 
yiyecek, içecek gibi.) Çocukları oldu-
ğunda bu alışverişler nadiren olur. 
Çünkü öncellikleri çocuklarıdır, ailesi-
dir artık, olanlarla yetinirler. Çocuklar 
babadan harçlık istediğinde baba “pan-
tolonumu getirir misin?” der. Burada 
asıl amaç parası az ise çocuğu görme-
sin, üzülmesin diyedir. Çocuklar so-
runlarını ve isteklerini anneye anlatır, 
anne de babaya anlatır peki baba kime 
anlatır? Baba içine atar kimseye anla-
tamaz.  Çünkü o güçlü görünmek zo-
rundadır. 
 

FİKİR AYRILIKLARI 
 
Çocuklar büyümeye başladığında, er-
genlik çağına ulaştığında, zaman 
zaman aile içinde fikir ayrılığından 
tartışmalar olur.  Çocuklar bunu bazen 
abartır sesini yükseltir(dikleşme) 
benim babam istediğimi söylerim duy-
gusunun vermiş olduğu özgüvenin et-
kisiyle. İşte o an babanın en çok acı 
çektiği andır; tıpkı diş ağrısı gibi, en 
yakınını kaybetmiş gibi. Baba içinden 
şöyle der; “Kendine Ceza Verme 
Evlat” hatanı anladığında ben olmaya-
bilirim. Babaların hem hüznü hem de 
mutluluğu yaşadığı günlerdir bayram-
lar. Çocukları olduğu ve elini öpen biri 
olduğu için mutludurlar. Fakat kendi-
sinin öpeceği eli kalmadığında ise içi 
buruktur. Babaların en büyük hayali 
çocuklarını hayata hazırlamak ve bir 
meslek sahibi olduğunu görmektir. Bu 
hayalini gerçekleştiği gün, onların en 
mutlu günüdür. Ev içerisinde babala-
rın varlığı ağır gelir çocuklara, baba 
demek otorite demek düzen demek 
ama yokluğu da aranır. Çocuklar eve 
gelince “Anne babam nerede ?“diye 
sorar. Zaman hızla akar hayatın akışı 
içerisinde yaşam sıradanlaşır ve bu 
döngü içerisinde bir babamızın oldu-
ğunu, yeterince yüzüne bakmadığı-
mızı, ona yeterince zaman 
ayıramadığımızı, sevgimizi göstere-
mediğimizi fark edemeyiz. Aslında 
zaman varken, doya doya yüzüne 
bakıp sevgimizi sık sık göstermeliyiz. 
İster söylemle, ister ellerinden ve ya-
naklarından öperek olsun hepimizin 
buna çok ihtiyacı var. Babalar istem 
dışı da olsa soğuk gelir çocuklara fakat 
sıcaklıkları “ÖLDÜKTEN” Sonra da 
devam eder Nedense? 
Sevgili BABALAR Gününüz Kutlu 
Olsun. Her gününüz BABALAR Günü 
tadında olsun.

Gelenek: Bir toplumda çok eskiler-
den kalmış olmaları dolayısıyla say-
gın tutulup kuşaktan kuşağa aktarı-
lan, yaptırım gücü olan kültürel 
kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve 
davranışlardır. İnsanlar, birikimle-
rini, hayatlarında değer verdikleri, 
kendileri için önemli unsurları gele-
cek kuşaklara aktarmak istemişler-
dir sürekli, insan topluluklarının 
böyle bir yol izlemesi doğal olarak 
bazı unsurların insan için anlamının 
farklı olması sonucunu doğurmuş-
tur.  
Görenek ise Türkçe" görmek" keli-
mesinden türetilen "görenek" keli-
mesine, sözlüklerde "insanların bir-
birlerine bakarak yaptıkları şey, 
adet, usul, alışılmış tarz, hareket" 
denir. Sözlük anlamında da görül-
düğü gibi görenek, bir şeyin görüle-
rek yapma alışkanlığının kazanıl-
masıyla elde edilir. Göreneğin örfe, 
adete, geleneğe bakarak yaptırım 
gücü daha zayıftır. Örfteki yapılma 
zorunluluğu, adet ve gelenekteki 
yapılmalı özelliği, görenekteki yapı-
labilme özeliğini alır. En yalın tanı-
mıyla bir şeyi görüle geldiği gibi 
yapma alışkanlığı olan görenek, 
öteki sosyal alışkanlık gibi gerekli 
uygun görülenleri kapsar. Ama 
bunların mutlaka yerine getirilme-
sini istemez. 
 

       GÜNÜMÜZDEKİ  
YANSIMALARI 

 
Kazanılması ve benimsenmesi asır-
larca süren gelenek ve görenekler 
Rumeli’den, Adalar’dan gelen mü-
badil torunlarınca günümüzde de 
devam ettirilmektedir. Mübadil kül-
türünde devam eden bazı gelenek 
ve görenekleri sizler için derledim. 
 
1-Bebek doğunca aileden birinin 
kapı kapı gezip müjde vermesi 
komşulardan veya akrabalardan 
para toplaması 
2-Ruba taşımak(düğün arifesi kız 
evine çeyiz gitmesi) 
3-Yemekli düğünlerimizde pilav ye-
mek için herkesin kaşığını evden 
getirmesi 
4-Düğünlerde köylüden kap kacak 
toplanması 
5-Düğünden bir gün önce damadın 
yakın bir akrabasında kalması ve 
davul eşliğinde oradan alınıp gelin 
evine halay çekerek gidilmesi 
6- Nişanlı kıza 
adellez(Hıdırellez)kuzusu getiril-
mesi 
7-Köydeki işlerde meci(İmece)yapıl-
ması 
8- Düğünde yük(gelin eşyası) al-

maya gidilmesi 
9-Damada yastık satıp para alın-
ması 
10-Düğün sonu nişan dikilip vurana 
ödül verilmesi 
11-İlk teravi namazı sonrası davulu 
kim alacağı ihalesinin yapılması 
12-Arife günü davulcunun ev ev ge-
zip para toplaması 
13-Yabancı damattan(Mübadil ol-
mayanlardan)para alınması  
14-Davulcunun evli ve nişanlı genç-
lerin evinden havlu, çember(ye-
meni)istemesi 
15-Kız verildiğinde, erkek evinde 
bisküvi(kurabiye)ve lokum ikram 
edilmesi  
16-Düğünlerde ve eğlencelerde da-
vul zurna eşliğinde Debreli Hasan 
halayının oynanması 
17-Köyümüzde hastaya geçmiş ol-
sun ziyareti, cenazeye başsağlığı zi-
yareti bebek ve yeni evlilere gözü-
nüz aydın ziyaretlerinin toplu halde 
özenle yapılması  
18-Tütün parası alınca has ekmeği 
ve helva alıp dağıtmak 
19-Bayramlarda çocukların şeker 
toplaması 
20-Adellezde(Hıdırellez) mısır vur-
mak(pişirmek) 
   
Gelenek ve görenekleri devam ettir-
mek bir toplumun birlik ve beraber-
liğini oluşturur. Nasıl güçlü kalına-
cağı ve dağılmadan bütün 
olunacağını her zaman hatırlatan 
yapılardır. 
Her biri toplum içerisinde farklı za-
manlarda gerçekleştirilen alışkan-
lıklar bütünüdür. Bu gelenek ve gö-
reneklerin çoğu bilinçli şekilde 
yapılırken bazı kısımları ise bilinç-
siz olarak gündelik yaşamda ger-
çekleştirilir. Ancak genelde halkın 
büyük bir kesimi için geçerli olan ve 
çok önemli gelenek ile görenekler-
dir.

Mübadil gelenek 
ve görenekleri

Muhammed 
KAYA

ÖÖ İki tarafı da derin acılara gark eden mübadele ile yepyeni bir hayata merha-
ba diyen Balkanlar’ın aziz evlatları gelenek ve göreneklerini asla unutmamış, 
her fırsatta atalarını anmak olarak gördükleri bu ritüelleri yerine getirmekten 
haz duymuşlardır. İşte size mübadil gelenek ve göreneklerinden örnekler:

BABALAR  
GÜNÜ
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Zihni Paşa İbti-
dai Mektebi, 
Selanik Valisi 

Zihni Paşa tarafın-
dan 1895'te yaptırılır. 
Selanik'i kaybettik-
ten sonra, 1914 yılına 
kadar eğitim-öğre-
tim faaliyetine Mus-
tafa Nuri Efendi ta-

rafından devam edilir. Mübadele son-
rasında, ev olarak kullanılmaya başla-
nır. Mektep ile birlikte paşanın adını 
taşıyan cami aynı avlu içerisinde inşa 
edilmişlerdir. Cami de halen ev olarak 
kullanılmaktadır. Her iki yapıda mü-
badele sonrasında ev olarak kullanıl-
maya başlanmış olup, halen tescilleri 
yoktur. 
İbtidai Mekteplerinin Tarihçesi: 
Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde 
çağdaşları gibi genel halk eğitimini 
sağlamak üzere belli bir devlet politi-
kası olmamıştır. Bununla birlikte din-
sel sebeplerle de olsa Osmanlı medre-
se, sıbyan gibi eğitim kurumları açıl-
masına destek vermiştir. Bu eğitim 
kurumlarından sıbyan mektepleri te-
mel halk eğitimini ilgilendiriyormuş 
gibi görünse de bunların belli bir 
programı müfredatı, yönetmeliği, de-
netimi söz konusu değildi. 19. yüzyıl-
da Osmanlı Devleti’nde gerileme baş-

layınca devleti kurtarmak için ıslahat-
lar yapılmaya başlamıştır. Bu bağlam-
da iyi eğitilmiş bir toplumun devleti 
kurtaracağı fikriyle eğitim alanında da 
ıslahatlar yapılmıştır. Eğitim ıslahatla-
rı orta ve yüksek eğitimden başlamış, 
fakat orta ve yüksek eğitimin iyi bir 
temel eğitim olmadan başarılamaya-
cağı anlaşılmıştır. Bu nedenle hemen 
her yerde kurulan sıbyan mekteple-
rinde ıslahat yapma ihtiyacı kendini 
göstermiştir. Tanzimat döneminde 
başlayan arayış ve uygulamalar, II. 
Abdülhamit döneminde devam et-
miş, II. Meşrutiyet döneminde daha 
sistematik hale getirilmeye çalışılmış-
tır. Sıbyan mektepleri bu süreçte yeni 
modern eğitim veren ibtidai mektep-
lere dönüştürülmeye çalışılmıştır. 
1913’te çıkarılan Tedrîsât-ı İbtidâiyye 
Kanun-ı Muvak-
katının beşinci 
maddesi gereğince 
1915’te Mekatib-i 
İbtidaiye-i Umu-
miye Talimatna-
mesi çıkartılmıştır. 
Talimatname ufak 
değişikliklerle 
Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında uygu-
lanmaya devam 
etmiştir.  

İbtidai Mektepleri çoğunlukla iki oda-
lı kâgir yapılardır. Bir yanı sokak üze-
rine yerleştirilir, diğer cephesiyle çok 
defa küçük bir bahçeye açılırdı. Öğ-
rencilerin su içme, tuvalet vb. ihtiyaç-
larını karşılamak için gerekli olan çeş-
me, helâ, depo gibi hizmet mekânları 
bahçe avlusuna uygun gelecek şekilde 
yerleştirilirdi. Bazı dershanelerin giri-
şinde küçük bir saçakla korunan, ki-
minde ise daha geniş, yarı açık bir 
derslik şeklinde olan, bazan bir seki 
halinde giriş önü mekânı bulunurdu. 
Dersler yazın bahçede veya eyvanda, 
kışın bir ocakla ısıtılan dershanede ya-
pılırdı. Çoğunlukla kıbleye yönelik 
olarak inşa edilen mekteplerin açık 
veya kapalı kısımlarında ekseriya bir 
mihrap nişi bulunurdu. Dershaneye 
girilirken ayakkabılar çıkarılırdı.

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu 
ve Rektör Yardımcısı ve Dış 

İlişkiler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat 
Türkyılmaz'ın katılımı ile Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı Türker Tü-
küç’ün moderatörlüğünde ger-
çekleşen etkinlikte Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Bu-
rak İşçimen, TÜYOMDER Başka-
nı Dr. Selçuk Yazar, Dil Eğitim ve 
Öğretimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Aynur Tüsgil ve Erasmus 
Ofisinden Öğr. Gör. Özay Ak ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Rektör 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trak-
ya Üniversite hakkında bilgi vere-
rek başladığı konuşmasında 
“Uluslararası öğrencilerimizin 
gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Onları 
evladımız, kardeşimiz biliriz; 
dertleri, bizim dertlerimizdir. Her 
koşulda yanınızdayız. Bir arkada-
şımız hastalandığında, değerli 
Murat Türkyılmaz Hocam hemen 
yanına gider, hastanede yanında 

bekler. Bir öğrencimizin göç ida-
resinde sorunu olduğu zaman he-
men oraya gideriz, problemini 
çözmeye çalışırız. Yani öğrencile-
re hizmet eden ulaşılabilir bir teş-
kilatımız var. Trakya Üniversitesi 
ve Edirne, uluslararası öğrenci 
memnuniyeti açısından yapılan 
anketlerde Türkiye’de ilk beşte 
yer alıyor. Evinizdeymiş gibi ra-
hat hissedeceğiniz bir üniversite. 
Güçlü akademik kadrosu ve alt 
yapısıyla geleceğe en iyi şekilde 
hazırlayacağız sizleri. Emin olun 
pek çok akrabanızı ve mahalleden 
arkadaşınızı bulacaksınız burada. 

Onlar size Edirne’de, Trakya Üni-
versitesi’nde okumanın bir ayrı-
calık olduğunu söyleyecektir. 
‘Ben Trakya Üniversitesinde oku-
mak istiyorum’ diyen tüm evlatla-
rımıza, hayallerinin gerçekleşmesi 
konusunda yardımcı olacağız. 
Eğitim ve yardım sevdalısı dostla-
rımız ve çalışma arkadaşlarımla 
her türlü sorununuzda yanınızda 
olmaya ve size destek olmaya ça-
lışacağız. Salgın dönemi de artık 
bitiyor. Yüz yüze eğitimlerin baş-
ladığı günlerde sizleri aramızda 
görmek istiyoruz. Yolunuz ve 
bahtınız açık olsun” dedi.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Adayları Üniversite Tanıtımı” 

etkinliğinde Balkanlar’daki aday öğrencilere Trakya Üniversitesi tanıtıldı

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin yeni tip koro-
na virüsle mücadele kap-
samında bağışladığı 30 

bin Sinovac aşısı, Kuzey Make-
donya'ya ulaştı. Kuzey Make-
donya Sağlık Bakanı Venko Fi-
lipçe, resmi Facebook hesabın-

dan Türkiye'nin hibe ettiği aşı-
ların ülkeye ulaşmasıyla ilgili 
fotoğraflar paylaştı. Filipçe, dost 
ülke Türkiye'den 30 bin Sino-
vac aşısının ülkeye ulaştığını 
belirterek, "Sunulan destek ve 
öncelikle bizler için önemli 
olan vaat edilen miktarın çok 
hızlı bir şekilde ulaşmasından 

dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir 
kez daha çokça teşekkür ediyo-
rum." ifadelerini kullandı. Ba-
kan Filipçe, Türkiye'nin gön-
derdiği aşıların en kısa zaman-
da ülke genelindeki aşılama 
merkezlerine ulaştırılacağını 
belirtti. (AA)

Balkanlı öğrencilere online 
Trakya üniversitesi tanıtımı

Türkiye'nin bağışladığı 30 bin  
Sinovac aşısı Makedonya'da…

Mustafa KÖKMEN

NATO  
ZİRVESİ ÖNCESİ 

ANALİZLER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve ABD'nin 20 Ocak'ta göreve 
başlayan başkanı J. Biden 14 Haziran'da 

Brüksel'de ilk defa yüz yüze görüşecek. 
Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bir çok gün-
dem ve kriz maddesi ele alınacaktır. 
Gerçekleşecek olan NATO Zirvesi yeni bir döne-
mi beraberinde getirecektir. Bu zirve sembolik 
olarak önemli bir zirvedir. Trump sonrası ilk defa 
önemli gündem ve kriz maddelerine sahip bir 
zirve gerçekleştiriliyor. Kuşkusuz ki bu tarz zirve-
lerin arkasında yoğun bir diplomasi ve müzakere 
süreci bulunmaktadır. 
ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını azaltmaya başla-
masıyla birlikte gözler Rusya ve Çin'in bölgedeki 
varlığına çevrilmişti. S-400 hava savunma sistemi 
tedariki ve ABD'nin, Türkiye'ye CAATSA yaptı-
rımları ile Ankara - Washington ilişkileri ciddi 
zarar görmüştü. Trump'ın bozduğu ilişkiler, özel-
likle Avrupa'daki ülke ve liderleri için sert ifadele-
ri, ABD'nin ve onun kontrolündeki NATO'nun 
eski etkinliğini kaybetmesine neden olmuştur.  
Almanya'nın, Rusya ile yaptığı boru hattı anlaş-
ması dolayısıyla Trump'ın, Almanya'ya yaptırım-
ları gündeme getirmesi de yanlış politika tutumla-
rından biridir. J. Biden ise göreve geldikten sonra 
"Amerika geri döndü." İfadesiyle Trump dönemi 
dış politika algısını tamamıyla değiştirmiştir. 
NATO'nun zirve için belirlediği gündem madde-
lerine bakıldığı takdirde  Türkiye'nin ne denli 
önemli bir ülke olduğunu fark edilmektedir. S-400 
meselesi önemli bir kriz maddesi olarak hem 
ABD'nin hem NATO'nun gündeminde bulunmak-
tadır. Beyaz Saray'ın müttefiki olan ve Askeri 
işbirliğinde bulunduğu ülkelerin Rusya'nın geliş-
tirdiği sistemlere karşı ilgisi artmaktadır. Son ola-
rak Hindistan 2018 yılında Rusya ile S-400 sis-
temleri için 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma-
ya varmıştı. ABD'nin askeri üssünün bulunduğu 
Katar'ın da uzun süredir S-400 tedariki için Rusya 
ile müzakereleri sürmektedir. Trump'ın ilişkileri-
nin çok iyi seviyede olduğu Suudi Arabistan ise 
2030 yılına kadar kendi savunma teçhizatının 
%50'sini üretmek için Rusya ile ortak S-400 üreti-
mi ve teknoloji transferleri yapmayı planladığını 
açıklamıştı. NATO üyesi ülkeler arasında 
Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya da aynı 
şekilde Rus savunma sistemi kullanan ülkeler ara-
sında bulunmaktadır. Beyaz Saray'ın, artık  ilişki-
lerin uzun süredir ikili olmaktan çıktığı ve çok 
kutuplu bir dünya düzeninde nasıl çalışılacağını 
öğrenmesi gerekmektedir. 
J. Biden sonrası uzun süredir bekletilen ve günde-
me getirilerek siyasi bir propaganda malzemesi 
olarak kullanılan Ermeni meselesi Türkiye'nin 
önüne tekrar getirilmiştir. Uzun yıllardır kullan-
mayan ABD niçin bugün kullanmak ihtiyacı içeri-
sine girmiştir? S-400 krizi ve CAATSA yaptırım-
ları, F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması, 
Ermeni meselesinin tekrar gündeme getirilmesi, 
ABD'nin PKK, PYD ile işbirliği ve Türkiye'yi ter-
biye etmek için terör örgütlerine verdiği destek 
gibi sorunların var olmasının nedeni, Türkiye'nin 
son 20 yılda kat ettiği mesafedir. ABD'nin rahat-
sızlığının asıl nedeni Türkiye'nin dış politikadaki 
etkinliği ve büyüklüğüdür. 
Türkiye, bugün Ukrayna'da, Karabağ'da ve 
Libya'da ABD'nin 1945'ten 1991'e kadar süren 
Soğuk Savaş boyunca Rusya'ya karşı oluşturduğu 
politika yapısını ve tavrının aynısını göstermiş ve 
etkin bir aktör haline gelmiştir. ABD, Türkiye'ye 
S-400 için kızıp işaret parmağı ile terbiye etmeye 
çalışırken, Türkiye aynı süreçte, Rusya'nın karşı-
sında durmuştu ve Ukrayna'yı desteklemişti. 
Güney Kafkasya'da Rusya Ermenistan'ı destekler-
ken, Rusya'nın karşısında Azerbaycan'ın yanında 
yer almıştı. Bir NATO ülkesi olarak Türkiye, 
Polonya'ya SİHA satışı gerçekleştirdi ve Rusya'ya 
karşı NATO'yu güçlendirmeye devam etti. Bugün 
Türkiye, ABD'nin boşalttığı alanlara girebilecek 
ve o alanlarda Amerika ile işbirlikleri, müzakere-
ler yapabilecek derecede güçlü bir aktördür. ABD, 
Suriye'den çıkarak Rusya'yı dengelemeyi bırak-
mıştır. Akabinde Libya'da, Rusya'yı dengeleme-
miştir. Ve bu boşluklarda Rusya'ya denge politi-
kası oluşturan Türkiye olmuştur. Tüm bunların 
yanı sıra ABD, Türkiye ile rasyonel müzakereyi 
ve samimi ilişkiler kurmayı reddetmiştir. 
Bilinmelidir ki, mesele Türkiye'ye bakıştır. 
Türkiye, ABD'nin kendisi için biçtiği rolün dışına 
çıkmıştır. 
ABD'nin, NATO zirvesi için gündeme getirdiği 
kriz maddelerinin uzlaşılarak çözüme kavuşturul-
ması ABD'ye hiçbir şey kazandırmayacaktır. 
Nitekim belirtilen sorunlar ABD'yi doğrudan ilgi-
lendiren ulusal sorunlar değildir. ABD'nin uzun 
bir süre analizler yapıp ciddi bir öz eleştiri yapma-
sı gerekmektedir. Niçin Türkiye ile birlikte  
Rusya'ya karşı daha net bir tutum sergilenemediği 
veya Niçin Polonya'nın ABD'den değil de 
Türkiye'den SİHA aldığını sorgulamalı ve üzerine 
mesai harcamalılardır. 
Dolayısıyla NATO içerisinde kırılmalar yaşan-
mıştır. Amerika'nın NATO'yu eski günlerindeki 
etkin bir uluslararası örgüt haline getirme çabaları 
14 Haziran itibariyle başlamıştır. ABD'nin 
NATO'ya üye Avrupa ülkeleri ve NATO'nun en 
büyük 2. Askeri gücüne sahip Türkiye ile ilişkile-
rini geliştiremez ve iyi bir noktaya getirmezse 
şayet yükselen Çin ve Rusya karşısında NATO 
eski itibar ve gücüne ulaşamayacaktır. ABD, S-
400 için ağlamaya devam ederken, Rusya yol kat 
etmeye devam etmektedir. Dış politikada sizin 
zaaflarınız bir başka devletin fırsatı olmaktadır. 
Bu bağlamda ABD, yeni başkanı ile yeni bir süre-
ce girmek istemekte ve işleri yoluna koyma iddia-
sıyla NATO Zirvesi’nden beklenti içerisindedir. 
Hangi aktörün hangi aksiyonlar içerisine gireceği 
zirve sonrası ortaya çıkacaktır.

Cengiz TUFAN

GERÇEKTE  
NE?

İletişim yüz yüze gerçekleşen bir 
eylemdir. Kişi ya da kişilerin 
kafasında ki düşüncelerini karşı-

sındakine iletme biçimi ne kadar 
güçlü olursa karşıdaki kişi anlatıl-
mak istenen duygu ve düşünceleri o 
derece doğru anlar ve iletişim de o 
kadar sağlıklı olur. İletişimin en 
önemli kaynağı elbette dildir ve 
dilin güçlü kullanılması jest ve 
mimiklerle desteklenmesi daha sağ-
lıklı bir iletişime yol açar. Bu 
anlamda iletişimin sağlıklı olmasının 
yolu sadece konuşma dili değil 
vücut dili ile de yapılmalıdır. 
İletişim iki dil ile yapılırsa kişiler 
arasındaki bağlar da o derece kuv-
vetli olur. Yüz yüze iletişim gerçek-
leşmezse kişi duygu ve düşünceleri-
ni sembollerle anlatmaya çalışacak-
tır ki bu durum iletişimi imkânsız 
denecek kadar zor kılar. Sembollerle 
yapılan iletişime yazı diyoruz. 
 
Kişinin anlatmak istediği duygu ve 
düşüncelerini konuşma yolu ile değil 
sembollerle anlatmaya çalışması 
elbette kolay olmayacaktır. 
İletişimin sağlıklı olması öncelikle 
bireylerin aynı ortamda bizzat ileti-
şimin içerisinde bulunmasına bağlı-
dır. Fakat genellikle bu mümkün 
olmadığı durumlarda yazı dili kulla-
nılır. 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte bireyler 
iletişimi güçlü ve hatasız kılmak için 
semboller kullanmak yerine günü-
müzde konuşmaya çalışırlar. İşte 
telefon da bu ihtiyaçtan doğmuş 
önemli bir iletişim aracıdır. 
İletişimde bir taraf duygu ve düşün-
celerini karşı tarafa iletmeye çalışır-
ken diğer taraf iletilere kayıtsız kalı-
yorsa bu durumda iletişim sağlana-
maz. İletişimin gerçekleşmesi iki 
tarafın katkısıyla olur. Tek taraflı ise 
sadece duygu ve düşünceler iletilmiş 
olur fakat iletişim gerçekleşmez. 
 
Toplum olarak iletişim konusunda 
sıkıntı yaşadığımız ortadadır. “Beni 
yanlış anladın” “ aslında öyle demek 
istememiştim” vb cümleler hep bu 
sorundan kaynaklanmaktadır. 
Düşüncelerimiz anlaşılır bir şekilde 
ifade etmek kişinin dile olan hâkimi-
yeti ile ilgilidir. Doğru kelime doğru 
yerde kullanıldığında ifade biçimi 
doğru yapıldığında iletişim gerçek-
leşmiş olur fakat iletilerimizin ileti-
şime dönüşmesi için karşı tarafın da 
duygu ve düşüncelerimize geri 
dönüş vermesi gerekir. 
Katılımcılardan birisi iletilere duyar-
sız davranırsa kişiler arasında ileti-
şim fiziksel olarak gerçekleşse bile 
duygusal olarak iletişim gerçekleş-
mez. 
 
Birbirini anlayan bireylerden oluşan 
toplumlar sağlıklı toplumlardır. 
Fakat toplum olarak birbiri ile ileti-
şim kuramayan insanlar topluluğu 
haline geldik. Bunda elbette birçok 
neden aranabilir fakat bu nedenleri 
sıralamak bizim gerçek sorunumuzu 
çözmez.

Neval 
KONUK

Selanik'te ayakta kalan ve tescili olmayan 
SON İBTİDAİ MEKTEBİ DE YANDI!
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Festivalde Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan sporcularla kürek 

teknesine binerek Meriç Nehri'nde kürek çekti
EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TED Edirne Kürek Ku-
lübü ve TED Edirne 
Koleji tarafından dü-

zenlenen 1. Edirne Kürek 
Festivali, 12 kulüp ve 100'e 
yakın sporcunun katılımıy-
la başladı. Meriç Nehri ke-
narında oluşturulan alanda 
düzenlenen festivale çok 
sayıda kürek sporcusu ve 
sporsever katıldı. Festival-
de Edirne Valisi Ekrem Ca-
nalp ve Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan 
sporcularla kürek teknesine 
binerek nehirde kürek çek-
ti. Vali Canalp, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, salgın 
nedeniyle kentteki festival-
leri ertelemek zorunda kal-
dıklarını söyledi. Geçen yıl 
Kırkpınar'ın dahi ertelendi-
ğini anımsatan Canalp, 
"Pandemideki rahatlama 

koşulları sonrasında bugün 
burada festivallerimizin il-
kini gerçekleştiriyoruz. Şu 
anda Edirne'mizde büyük 
bir coşkuyla kutlanıyor." 
dedi. www.haberler.com’a 
göre; Edirne'de kürek festi-
valinin bir başlangıç oldu-
ğunu ifade eden Canalp, 
şunları kaydetti: 
"İnşallah ümit ediyorum ki 
bu başlangıcı önümüzdeki 
yıllarda çok daha kapsamlı 
hale getireceğiz. Çünkü bu 
nehrin üzerinde buradan 
yaklaşık 1 kilometre aşağı-
daki bölümde Türkiye ve 
dünyadaki en büyük lastik 
savaklı barajı yapacağız. Bu 
barajı yaptıktan sonra nehir 
suyu 2 metre 80 santimetre 
yükselerek stabil bir alan 
ortaya çıkacak. Dolayısıyla 
da bu şekildeki hem kürek 
yarışları için hem de eğitim 
yapacakları mükemmel bir 
ortam haline gelecek." Bele-

diye Başkanı Recep Gürkan 
da kürek sporunun kente 
çok şey katacağını aktardı. 
Festivalin kalıcı hale gelme-
si ve gelenekselleşmesi için 
Türkiye Kürek Federasyo-
nunun kentte bir kayıkhane 
yapmasını temenni ettikle-
rini dile getiren Gürkan, 
kentin geleneksel festivalle-
rin en önemli şehirlerinden 
olduğunu vurguladı. 9,10 
ve 11 Temmuz'da 660. Tari-
hi Kırkpınar Yağlı Güreşle-
ri'nin düzenleneceğini söy-
leyen Gürkan, "Onunla bu-
nu birleştirmemiz gerekti-
ğine inanıyorum. Bunu ger-
çekten arzu ediyor ve isti-
yoruz. Arkamızda Meriç 
Nehri Türkiye-Yunanistan 
sınırı, bu bölge hariç. Ola-
ğanüstü bir doğa ve doğal 
parkur var. Bu festivalin 
mutlaka kalıcı olmasını sağ-
layacağız, bunda kararlı-
yız." dedi.

ozguryayinevi.com

Balkan Haberleri

1. Edirne Kürek  
Festivali yapıldı
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Beşiktaş Kulübü, Kosova'nın 2 Kor-
riku Futbol Kulübü ile futbol altyapı 
ve spor okulu alanlarında iş birliği 

anlaşması yapıldığını açıkladı. Siyah-be-
yazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapı-
lan iş birliği anlaşmasıyla futbol akademi 
antrenörlerimiz ve spor okulu yetkilileri-
miz, 2 Korriku Futbol Kulübünün futbol 
okullarında incelemelerde bulunacak, 
Priştine'de yeni spor okulları açılması için 
gereken desteği verecek ve aynı zamanda 
yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcular 
keşfedilerek kulübümüze kazandırıla-
cak." denildi. İş birliği anlaşmasının, Be-
şiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm 
Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile 2 Kor-
riku Futbol Kulübünün Başkanı Rexhep 
Baholli'nin katılımıyla İstanbul'da gerçek-
leştirildiği kaydedildi. (AA)

BEŞİKTAŞ’IN KOSOVA’DA 
KARDEŞİ OLDU: 2 KORRİKU
Beşiktaş Kulübü, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı

Ramazan KURŞUNLU

İTALYA'DA  
HÜZÜNLÜ  

GECE
ramez.kursunlu@hotmail.com

İtalya Milli Takımı'na karşı oyun başlangıcı-
mız istediğimiz seviyede olmadı. Baskıdan 
sonra geriye yaslandık. Ceza sahası çizgimiz 

değil altıpasın orada derinlemesine savunma yap-
maya başladık. Topun ve rakibin peşinden de 
doğru dağılımımız olmadığından koştuk. 
İtalyanlar'ın savunma ile orta saha hattı arasında 
rahat topla buluşmalarına önlem alamadık. 
Rakibin saha için dizilişi 4-3-3'tü. Bununla ilgili 
özellikle orta sahada oynadıkları asimetrik oyun-
la bizim dengemizi bozdular. Bu baskıyı topla 
yaptıkları gibi topsuz da yaparak oyun üstünlü-
ğünü ellerine aldılar.Zaten bu oyunun karşısında 
gol yemememiz futbol şansından dolayıydı. 
Oyuncu değişiklikleri istenilen gibi olmadı. 
Golden sonra Kenan-Burak iki santrfor oynadı. 
Hakan'ın da çizgide oynamasıyla topu daha rahat 
kontrol ettiler.                                                                     
Okay ve Ozan'ın da kötü oyunları vardı fakat 
ortaya konulan olumsuz futbolu böyle anlatmak 
da doğru olmaz. İtalya gibi formda ekibe karşı 9-
10 oyuncunun sahada iyi performans vermesi 
gerekir. Saha içi organizasyonu savunma ve 
hücumda iyi değildi. Kenan iyi niyetli fakat 
Spinazzola'yı kovalamak için tercih olmamalı. O 
kanadı çok etkili kullandı SpinazzolaBizim takı-
mın oyuncu özellikleri ofansif oyuna yatkın. 
Buna geçtiğimiz sürede de şahit olduk. Bunun 
için bana göre savunma pasif bir kavramdır. 
Saha içinde farkı yaratan girişken olmak, oyunun 
her yerinde hücum etmektir. Bu farkı yaratmak 
futbolda önemli. Bizim takımın karakterinde bu 
var. Saha içi beceriyi gösterecek yapıyı uygula-
mak gerekir. Kendi alanında bekleyerek değil, 
rakip yarı alanda topun olduğu yere veya kaybe-
dildiği noktada topu kazanmak için geri presi 
yüzde yüz yapmak gerekir. Kazanamadığımızda 
da herkesin bölgesine çekilip pozisyon alması bu 
savunma anlayışının en önemli unsurudur.Rakip 
yarı alanda bu oyunu oturtmak gerekir. Bu maç-
tan çıkarılacak dersleri Şenol hoca, ekibi ve 
oyuncuların çıkaracağını düşünüyorum. İyi oyna-
madık, iyi başlamadık ama önümüzde iki tane 
Galler ve İsviçre maçları var.                                              
Bizim milli takımın potansiyeli bu iki maçı da 
kazanıp gruptan çıkmaya müsait. Şimdi milli 
takım değerlendirmemizi ülke olarak yalnız hata-
ları değil, çözümleri de göstererek en önemlisi de 
bu kötü başlangıçtan sonra destek vererek yap-
malıyız. Turnuvada sadece birinci maçı kaybet-
tik, turnuvayı kaybetmedikBu seviyedeki turnu-
valarda yeri geldiğinde maç kaybedebilirsin ama 
bu gruptan çıkma hayalleri kurmanı engellemez.                 
Galler ve İsviçre maçına doğru analizler yapıp 
enerjimiz, hırsımız ve öz güvenimizin en üst 
seviyede olması gerek. Turnuvada biz de varız 
ve gideceğimiz en iyi noktaya gideceğiz demek 
için. Sadece bir maç kaybettik pes etmedik ve 
son sözümüzü de söylemedik.

Kosova Cumhuri-
yeti Kültür, 
Gençlik ve Spor 

Bakan Yardımcısı Dau-
lina Osmani, Bakan Da-
nışmanı Onur Canhasi 
ve Kosova Cumhuri-
yeti İstanbul Başkonso-

losu Suzan Novoberda-
liu, Ali Koç'a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Fenerbahçe Kulü-
bü’nden yapılan açıkla-
maya göre, başkanlık 
makamında gerçekleş-
tirilen ziyaretin ardın-

dan karşılıklı hediye 
takdiminde bulunuldu. 
Sarı-lacivertli kulübün 
başkanı Ali Koç misa-
firlerine, üzerinde isim-
lerinin yazılı olduğu 
Fenerbahçe formaları 
hediye etti. (AA)

KOSOVA HEYETİNDEN 
ALİ KOÇ'A ZİYARET…


