
¥ Kuzey Makedonya'da 
nisanda düzenlenmesi 
planlanan ancak ülkede 
ağırlaşan yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle ertelenen nüfus 
sayımına başlandı. Ülkede 

Kovid-19 nedeniyle 1-
21 Nisan düzenlene-
meyerek ertelen nüfus, 
hane halkı ve konut sa-
yımı gerçekleştiriliyor. 
Sayımın 30 Eylül'e kadar 
sürmesi bekleniyor. n 3’te
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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

¥ YENİ tip korona virüs 
(Kovid-19) salgınında büyük 
kayıplar veren Sırp Orto-
doks Kilisesi’nin tahta çıkış 
töreni için Karadağ Kilise-
si’nin kutsal kabul ettiği Ce-
tinje şehrini seçmesi nede-
niyle haftalarca süren ger-

ginlik, tören öncesinde en-
dişe verici boyutlara ulaştı. 
Karadağ'ın çeşitli şehirlerin-
den gelen binlerce kişi, Sırp 
Ortodoks Kilisesi Patriği 
Porfirije ve diğer kilise yet-
kililerinin törene gelişini en-
gellemek amacıyla Cetinje 

şehrine girişleri kapattı. Las-
tik, konteyner ve taşlarla 
kapatılan Podgorica-Cetinje 
yolunu açmaya çalışan gü-
venlik görevlileri, göz yaşar-
tıcı gazla müdahale ettikleri 
kalabalığa dağılma çağrısın-
da bulundu. Karadağ'da biri 

Sırp biri Karadağlı olmak 
üzere iki Ortodoks Kilisesi 
bulunuyor. Ülke siyasetinde 
de etkili olan Sırp Ortodoks 
Kilisesi, son parlamento se-
çimlerinde, vatandaşları 
muhalefeti desteklemeye 
çağırmıştı. n 5’te

Karadağlılar’la Sırplar  
arasında kilise kavgası
Ortodoks Kilisesinin taht töreni Karadağlıların 
tepkisine rağmen Cetinje'de gerçekleştirildi
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Dzaferoviç ve Dodik  
restleşmesi büyüyor
¥ BOSNA Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi’nin 
Boşnak üyesi Sefik Dzafe-
rovic, konseyin çalışmaları-
na engel olan Sırp üye Mi-
lorad Dodik'in görevden 
alınmasını talep etti. Dza-
ferovic, başkent Saraybos-
na'da Bosnalı Sırp lider 
Dodik'in de katılımıyla dü-

zenlenen konsey toplantı-
sının ardından yaptığı 
açıklamada, uluslararası 
toplum ve "Bonn Yetkileri-
ne" sahip Yüksek Temsil-
ci'ye, tüm kararları boykot 
ederek konseyin işleyişine 
zarar veren Dodik'i görev-
den alması çağrısında bu-
lundu. n 3’te

Yunanistan'a ithal bakan…
¥  YUNANİSTAN'DA 
yeni kurulan İklim 
Krizi ve Sivil Koruma 
Bakanlığı’na, Güney 
Kıbrıs Rum Yöneti-
mi'nden (GKRY) siya-
setçi Hristos Stilyani-
dis atandı. n 3’te

¥  EDİRNE'DE Temmuz ayın-
da Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank'ın katılı-
mıyla açılışı gerçekleştirilen 
Necmi İğe Evi Etnografya 
Müzesi, açıldığı günden bu 
yana yerli ve yabancı turistle-
rin ilgi odağı oldu. n 5’te

Kuzey Makedonya'da  
nüfus sayımı yapılıyor

Rumeli ve 
Balkan müzesi 

gurbetçilerin 
ilgi odağı oldu

HAT SANATININ 
SULTANI ÜSKÜP’TE 

SERGİLENDİ
¥ KUZEY Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te Zerefşan 
Tezhip sergisinin açılışı ya-
pıldı. Sergi, Makedonya 
Türk Sivil Toplum Teşkilat-
ları Birliği (MATÜSİTEB) ta-
rafından Türk Havayolları, 
Üsküp Yunus Emre Enstitü-
sü ve Bushi Hotel destekle-
riyle başkentteki Kurşunlu 
Han’da düzenlendi. n 5’te
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SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da Cum-
hurbaşkanlığı seçimi-
nin 14 Kasım'da ya-

pılacağı bildirildi. Ülkede 
240 üyeli parlamentodaki 
oylamada 152 milletvekili, 
seçimin 14 Kasım'da yapıl-
masına destek verdi. Oyla-
rın dağılımına göre seçi-
min ikinci turu ise 21 Ka-
sım’da yapılacak. Anaya-
saya göre, seçimler Cum-
hurbaşkanı Rumen Ra-
dev'in 5 yıllık görev süresi-
ni tamamlayacağı 22 Ocak 
2022'den en geç 2 ay önce-
sinde yapılabiliyor. Bu ara-
da Bulgaristan’da 11 Tem-
muz’da yapılan erken ge-
nel seçimlerin ardından 
oluşturulan parlamentoda 
temsili olan 6 siyasi parti 
arasındaki zıtlaşmalar yü-
zünden ülkenin yakın bir 
tarihte yine erken seçime 
gitmesi bekleniyor. Parla-
mentoda en büyük grupla-
ra sahip, eski Başbakan 
Boyko Borisov'un Bulgaris-
tan’ın Avrupalı Gelişimi 
İçin Yurttaşlar (GERB) par-
tisi ve şovmen Slavi Trifo-

nov'un Böyle bir Halk Var 
(İTN) partisi kabine kura-
mamıştı. Cumhurbaşkanı 
Radev, erken seçime gidil-
meden önce üçüncü ve son 
kez kabine kurma görevini 
Bulgaristan  Sosyalist Par-
tisi’ne (BSP) vermişti. BSP, 
kuracağı kabinenin parla-
mentoda en az 121 millet-
vekilinden güvenoyu ala-
bilmesi için diğer partilerle 
görüşmelerinde başarısız 
olmuştu. Diğer 5 siyasi 
partinin liderleri, BSP’nin 
kuracağı kabineye destek 
vermeyeceklerini duyur-
muştu. BSP lideri Korneli-
ya Ninova, kısa ömürlü ol-

ması beklenen 47. Dönem 
Parlamento'da görüşmeleri 
süren ülkenin yeni devlet 
bütçesinin onaylanabilmesi 
için hükümet kurma gör-
evinin iadesini "bir süre er-
teleyeceğini" bildirmişti. 
Hükümet kurma çalışma-
larında başarısız olması ha-
linde BSP'nin, aldığı görevi 
Cumhurbaşkanı'na iade et-
mesinin ardından Radev, 
parlamentoyu feshederek 
yeni erken genel seçim için 
tarih belirleyecek. Bulga-
ristan'da bu yıl 4 Nisan'da 
ve 11 Temmuz'da erken 
genel seçim yapılmıştı. 
(AA)

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da yeni ku-
rulan İklim Krizi ve Si-
vil Koruma Bakanlı-

ğı’na, Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi'nden (GKRY) siyasetçi 
Hristos Stilyanidis atandı. Yu-
nan Hükümet Sözcüsü Yan-
nis İkonomu düzenlediği ba-
sın toplantısında, yeni İklim 
Krizi ve Sivil Koruma Baka-
nı'nın 2014-2019 döneminde 
Avrupa Birliği (AB) Komisyo-
nu’nun kriz yönetiminden so-
rumlu üyesi olarak görev ya-
pan Stilyanidis olacağını açık-
ladı. Yunanistan anayasasına 

göre bakanların Yunan vatan-
daşı olma zorunluluğu bulu-
nurken, İkonomu, bu görevi 
üstlenebilmesi için Güney 
Kıbrıs Rum kesiminden siya-
setçiye onursal vatandaşlık 
verileceğini kaydetti. İkono-
mu, açıklamasında, daha ön-
ce Sivil Koruma şeklinde tan-
zim edilen yeni bakanlığın 
adının, İklim Krizi ve Sivil 
Koruma Bakanlığı şeklinde 
güncellendiğini aktardı. Stil-
yanidis, Güney Kıbrıs Rum 
kesiminde 1998-1999 ve 2013-
2014 dönemlerinde Hükümet 
Sözcülüğü yapmış, 2014 yılın-
da Avrupa Parlamentosu 
üyeliğine de seçilmişti. (AA)

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ülkede Kovid-19 nede-
niyle 1-21 Nisan düzen-
lenemeyerek ertelen 

nüfus, hane halkı ve konut sa-
yımı gerçekleştiriliyor. Sayımın 
30 Eylül'e kadar sürmesi bekle-
niyor. Başkent Üsküp'te bir 
mahallede yapılan sayıma katı-
lan Kuzey Makedonya Devlet 
İstatistik Kurumu Başkanı 
Apostol Simovski, gazetecilere 
açıklamasında, sürecin iyi geç-
mesi temennisinde bulundu. 
Simovski, ülke genelinde 50 sa-
yım bölgesinde 5 bin kayıt me-
muru, 500 bölgesel müfettiş ve 
150 ulusal müfettişin katıldığı 
bilgisini paylaştı. Sayımın erte-
lenmesine giden süreçte Kuzey 
Makedonya'daki en büyük iki 
siyasi parti liderleri; Makedon-
ya Sosyal Demokratlar Birliği 
(SDSM) Genel Başkanı ve aynı 
zamanda Başbakan Zoran Za-
ev ile muhalefetteki İç Make-
don Devrimci Örgütü-Make-

donya Ulusal Demokratik Bir-
liği (VMRO-DPMNE) Genel 
Başkanı Hristijan Mickoski, 
mart sonunda yaptıkları görüş-
mede sayımın ertelenmesi ka-
rarı almıştı. Kuzey Makedonya 
Meclisi, 2 Nisan'da oyladığı ya-
sa değişikliğiyle sayımı resmen 
nisandan eylüle ertelemişti. 
Oylamada 120 sandalyeli Mec-
liste 95 milletvekili "evet", 12 
milletvekili "hayır" oyu kullan-
mıştı. Kuzey Makedonya, 1 
Mart'ta diasporada bulunan 
vatandaşların sayımına çevrim 
içi sistem aracılığıyla başlamış-
tı. 1-15 Mart tarihlerinde ise 
Kuzey Makedonya ordusunun 
ülke içi ve dışındaki mensupla-
rı, ceza infaz kurumları ve ısla-
hevlerinde bulunan mahkum-
lar ve evsizlerin sayımı gerçek-
leştirilmişti. Sayım için kurulan 
web sitesindeki verilere göre, 
bugün itibarıyla çevrim içi sis-
tem aracılığıyla yurt dışından 
kaydını yaptıran vatandaş sa-
yısı 191 bin 118 olarak kayıtlara 
geçti. (AA)

Kuzey Makedonya'da nisanda düzenlenmesi planlanan ancak ülkede ağırlaşan ye-
ni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen nüfus sayımına başlandı

Ramazan KURŞUNLU

VUR- KIR- PARÇALA, 
BU MAÇI KAZAN !

Boş zaman olgusunun İnsanlığa kazan-
dırdığı en önemli etkinliklerde biri 
“Spor” olmuştur. Yaşam mücadelesi 

ve savaşlardan arta kalan zamanda, bu barışçıl 
faaliyet İnsanlığın uygarlaşmasında büyük 
katkı sağlamıştır. Olimpiyatlar zamanında sa-
vaşlara ara verdirecek kadar öneme sahip olan 
bu faaliyet, günümüzde holiganizim , 
mafya,rant, kuralsız profesyonellik ,vb. gibi 
zehirler nedeniyle ruhundan uzaklaşıyor. Bu 
yazımda bireyden başlayarak bu konuda neler 
yapılabiliri ele alacağım. 
İnsanın hareket etmesi için 3 enerji kaynağına 
ihtiyacı var. Karbonhidratlar, yağlar ve prote-
inler bize gerekli enerjiyi sağlarlar.  Dengeli 
(sağlıklı) beslenme için bunların belli oran-
larda tüketilmesi gerekir. Bunlardan sadece bi-
rine yönelirsek sağlık problemleri yaşarız. Bu 
örnekten yola çıkarak ; İnsanın Mental (Zihin-
sel-Ruhsal) yönden de sağlıklı olması için 4 
eğilimi dengelemesi gerekiyor. Aşağıdaki şe-
mada görüldüğü gibi İnsan (sağlıklı) bu 4 eği-
lime de eşit mesafede olmaya çalışmalıdır. 
(ideali her birinin % 25 olması – biri fazlaysa 
diğerlerinde sorunumuz var demektir) 
SOMUT; 
Somut ağırlıklı karakterler için “kazanmak” 
her şeydir. Cesur,atak ve korkusuzdurlar. Ka-
zanınca coşarlar, keyiflidirler ama kaybedince 
dünyaları yıkılır ve ortalıkta görünmemeye ça-
lışırlar.Kazanmak için gerektiğinde sınırların 
ötesine geçmeyi göze alırlar ( şike vs). Yenil-
diklerinde kavgacı ve kırıcı olabilirler. Yenil-
giyi hazmedemeyen yaklaşımları (kendi 
payları dışında) onları hemen “suçlu aramaya” 
yöneltir. Sevinçleri abartılı (maganda kurşun-
ları örn.) ve hüzünleri de yıkıcıdır. Yaşam 
onlar için siyah yada beyazdır. Başarılarda ki-
şileri çok çabuk ilahlaştırırlar, başarısızlıkta da  
hainler yaratırlar. Şartlar ve mazeretler bunlar 
için geçerli olmaz. Algılamasını bardağın boş 
yada dolu tarafına bakarak oluşturma eğilimi 
olan bu gruba ait kişilerin sevgisi de nefreti de 
abartılı olur. Maç sonu 3 ihtimalden yenilgi 
alındığında bazen teknik adam ve sporcuların 
taraftardan özür dilediğine rastlıyoruz. Yen-
mek kadar yenilmekte doğal değilmi? Hangi 
suçun özrü! Avrupa’da yenilgi sonrası imza 
veren futbolcular ,bizde hain psikolojisinde 
geçen bir hafta!  Kazanmak dışında hiçbir se-
çeneği kabul etmeyen bu tür kişiler aslında” 
sporun özünü” de kaybettiklerinin farkında de-
ğiller. Spor alanları onlar için eğlenceden (fes-
tival) ziyade savaş yerleridir. Bu bulaşıcı 
“hastalık” gerekli önlemler alınmadığı zaman, 
diğer karakterleri baskılayarak  ortama hakim 
olur. Geçmiş yıllarda bu toplumsal histeriye 
tarafsız olması gereken Devletin Valileri, Gar-
nizon Komutanları veya Emniyet Müdürleri-
nin bile eşlik ettiğine çokça şahit olduk.  
“Somut” grubun ön koltuğunda“ kazan yada 
öl” mantığındaki Holiganlar bulunmaktadır. 
SIRALI:  
 Bu kategoriye yakın olanlar  Neden – Sonuç 
ilişkisine önem verirler. Her konuya analitik 
yaklaşırlar. Her olaya mantıklı bir açıklama 
getirmek isterler. Kuralcıdırlar. İlke ve pren-
siplere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Araştırmacı, ça-
lışkandırlar. Çözemedikleri ve kafalarında 
oluşturduklar kategorik raflara koyamadıkları 
şeyler onları rahatsız eder. Kendilerini her 
şeye bir izah getirmek zorunda hissederler. Bi-
lime ve istatistiklere önem verirler. Hazırlık 
safhaları uzun, geç karar verirler ve arkasında 
dururlar. Liderden çok 2. Pozisyonu severler. 
Vitrinden çok mutfakta kalmayı ve üretmeyi 
severler. İkna edicidirler.  
FELSEFİ : 
 Bu grupta olan kişiler için; dünya görüşü ,il-
keli olma,etik değerler çok önemlidir. Ahlaklı 
ve ilkeli yaşamak vazgeçilmezleridir. Onurlu 
ve saygın insanlardır. Parayla pulla, kazanmak 
kaybetmekle fazla işleri yoktur. Bilgili ve sos-
yaldirlerBarcelona’nın 100 binin üstünde 
üyesi var.genel kurullar 60-70 bin kişiyle ya-
pılıyor.).Yöneticiler kolaycılıktan kurtulup , 
geniş üye kitlesiyle birlikte kulüpleri yönet-
meye alışmalılar.  
     Yeni stat ve tesislerin yapımı (bu konuda 
son dönemde önemli adımlar atıldı) şiddetin 
fiziki şartlarını da azaltacağından çok önemli 
olacaktır. Sıkışık nizamdaki ortama göre ferah 
ortamda öfke patlamaları az, kontrolü daha 
kolay olabilecektir. 
Binlerce yıllık bu güzel insanlık mirasını kim-
senin kirletmeye hakkı yok. Kirli para nasıl 
temiz parayı yok ediyorsa bu tipler baskın çı-
karak gerçek sporseverleri de spordan soğutu-
yorlar. Bu bulaşıcı “hastalıklı” hal daha fazla 
ortama hakim olmadan planlı ve kararlı adım-
lar atılmalıdır. Aksi halde bu azınlık bir süre 
sonra çoğunluk haline gelip sağ duyulu (müte-
deyyin) insan bırakmayacak. Tuz’da kokarsa 
(halk çoğunluğu) yapacak bir şey kalmayacak. 
       Müzik, sanat ve spor tüm insanlığın ev-
rensel değerleri. Bunları önemli kılan 
din,dil,ırk,renk ve cinsiyet gibi suni ayrımların 
üzerinde bir yerlere oturmalarıdır. Bu konuda 
Futbolla ilgili Pele’nin güzel bir lafı var; “Fut-
bol çok önemli bir spor ve çok büyük bir aile. 
Futbol, insanları bir araya getiren tek spor; 
Zengin ya da fakir, siyah ya da beyaz, herkesi 
tek gövde yapan yegane spor. Bu, futbolun 
güzelliğidir.”  
       4 eğilimin harmonisinin önemini Johan 
Cruyff çok basit anlatmış ;  “Beceri ve 
sonuç’un ikisine birden ihtiyaç duyarsınız. Be-
ceri’den yoksun sonuç sıkıcı,  Sonuçsuz beceri

ramez.kursunlu@hotmail.comSalgın yüzünden ertelenen 
NÜFUS SAYIMI YAPILIYOR 

Boşnak lider Dzaferovic, Sırp üye Dodik'in  
görevden alınması çağrısında bulundu
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyi’nin Boş-
nak üyesi Sefik Dzafero-

vic, konseyin çalışmalarına en-
gel olan Sırp üye Milorad Do-
dik'in görevden alınmasını ta-
lep etti. Dzaferovic, başkent 
Saraybosna'da Bosnalı Sırp li-
der Dodik'in de katılımıyla dü-
zenlenen konsey toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, 
uluslararası toplum ve "Bonn 
Yetkilerine" sahip Yüksek 
Temsilci'ye, tüm kararları boy-
kot ederek konseyin işleyişine 
zarar veren Dodik'i görevden 
alması çağrısında bulundu. 
Dodik'in, Devlet Başkanlığı 
Konseyi toplantısında çoğu dış 
politika ile ilgili olan gündem 

maddeleri için karşı oy kullan-
dığını aktaran Dzaferovic, top-
lantıda hiçbir kararın alınama-
dığını ifade etti. Toplantıda an-
cak uzlaşmaya gerek duyulma-
yan iki maddenin kabul edildi-
ğini belirten Dzaferovic, kuru-

mun bu şekilde işleyemeyece-
ğini ve söz konusu boykotun 
yol açacağı zararın çok büyük 
olduğunu vurguladı. Dodik'in 
kendi görevlerini de yerine ge-
tirmediğine işaret eden Dzafe-
rovic, uluslararası toplum ve 

Yüksek Temsilcilik Ofisi'nden 
bu konuda tepki göstermesini 
istedi. Bosna'daki savaşı (1992-
1995) sonlandıran Dayton An-
laşması'nın sağladığı dengeye 
dikkat edilmesi gerektiğini sa-
vunan Dzaferovic, "Dodik ya 

politikasını değiştirip yapıcı 
adımlar atacak ya da politika 
sahnesinden çekilmek zorunda 
kalacak. Kendisi ülkeyi tehlike 
altına sokarak Dayton Anlaş-
ması'nı da tehlikeye soktuğu-
nu bilmeli. Kendisi aynı za-
manda Dayton ile teşkil edilen 
unsurları, yani entiteleri de 
tehlike altına sokuyor" dedi. 
Bosnalı Sırp siyasetçiler, eski 
Yüksek Temsilci Valentin Inz-
ko'nun, "soykırımın inkarının 
cezalandırılmasına ilişkin ya-
sa" çıkartmasının ardından 
devlet kurumlarının işleyişini 
durdurma ve boykot kararı al-
mıştı. Inzko'nun 23 Tem-
muz'da "Bonn Yetkilerine" da-
yanarak çıkarttığı yasa, ülke-
nin resmi gazetesinde yayımla-
narak 28 Temmuz'da yürürlü-
ğe girmişti. (AA)

BULGARİSTAN’DA  
SEÇİM MARATONU

İklim Krizi ve Sivil Koruma 
Bakanlığı’na Kıbrıslı Rum 



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da kadın cinayet-
lerine karşı protesto dü-
zenleyen sivil toplum 

kuruluşlarının üyeleri, başba-
kanlık binasına kırmızı boya 
fırlattı. Kosova'nın başkenti 
Priştine'de kadın cinayetlerine 
karşı sivil toplum kuruluşları 
tarafından protesto yürüyüşü 

gerçekleştirildi. Başkent Prişti-
ne'de caddelerinde pankartlar-
la yürüyen kadınlar, ülkede 
kadın cinayetlerinin artmasın-
dan hükümeti sorumlu tuttu. 
Ferizovik şehrinde 18 yaşında 
bir kızın cinayete kurban git-
mesinin ardından hükümete 
tepkilerin arttığı ülkede pro-
testocular, başbakanlık binası-
na kırmızı boya fırlatarak ka-
dın cinayetlerinin önüne geçi-

lebilmesi için acil tedbir alın-
masını istedi. Protestocular, 
"Başbakan, ellerinde kan var", 
"mağduru suçlamanız yeter", 
"tecavüzcüler cezaevine gir-
sin", "kadın katilleri cezaevine" 
sloganları da attı. Eylemciler-
den Kaltrina Fejzullahu protes-
toda yaptığı konuşmada, Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyarınca 
davaları ciddiye almayan tüm 
hakim, savcı ve polis memur-

larının görevden alınmasını ta-
lep etti. Hükümetten toplum-
sal cinsiyete dayalı şiddetle 
mücadele için somut bir plan 
talep ettiklerini kaydeden Fej-
zullahu, kadın cinayetlerinin 
ulusal bir acil durum olarak 
ele alınmasını istedi. Adalet 
Bakanlığı önünde başlayan yü-
rüyüş, başbakanlık binasına 
boya fırlatılmasının ardından 
sona erdi.
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PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bu yıl ikincisi düzenlenen 
Prizren Yatırım Foru-
mu’nun açılışı Başbakan Al-

bin Kurti’nin de katılımıyla ger-
çekleşti. Prizren Belediye Başkanı 
Mytaher Haskuka ev sahipliğinde 
gerçekleşen açılışa, Başbakan Al-
bin Kurti, Milletvekilleri, bakanlık 
temsilcileri, Edirne Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan ve heyeti, 
Bodrum, Karşıyaka, Tiran, Buca, 
Plevne, Ulçin ve Çeşme Belediye-
leri heyetleri, Prizrenli iş insanları 
ile birçok sivil toplum kuruluşu-
nun temsilcileri katıldı. www.ko-
sovaport.com sitesine göre: Priz-
ren Belediye Başkanı Mytaher 
Haskuka, “Prizren Belediyesi, 
2019 yılında diasporadan ve dün-
yanın farklı ülkelerinden 60 işlet-
meyi Kosova’ya getiren ve bu fo-
rumu yerel düzeyde düzenleyen 
ilk belediyedir. Yatırım fırsatları 
için yaptığımız sunumlar ve işlet-

melerimizin misafir işletme tem-
silcileri ile gerçekleştirdiği B2B gö-
rüşmeleri sayesinde Prizren’deki 
bazı yerel işletmelerin büyümesi-
ni ve genişlemesini sağlayan çeşit-
li ortaklıklar oluşturulmuştur” 
ifadelerine yer verdi. Prizren Bele-
diyesi Turizm ve Ekonomik Kal-
kınma Müdürü Sevil Liman Ka-
zaz ise, “Amacımız, Prizren Bele-
diyesi olarak şehrimizin katma 

değerini artırmak, ekonomik güç-
lenmeyi sağlamak ve yeni iş ola-
nakları yaratmak” dedi. Prizren 
Yatırım Forumu’nda yurt dışın-
dan ve yurt içinden çok sayıda iş 
insanı bir araya gelme fırsatı ya-
kaladı. Forumun açılışına katılan 
Başbakan Kurti, KDTP Milletve-
killeri Fidan Brina Jılta ve Enis 
Kervan ile de ayaküstü görüşme-
lerde bulundu.

Başbakanlık binasına 
KIRMIZI BOYA ATILDI

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova’da 2021-2022 eği-
tim/öğretim yılı Hükü-
metin kararı ile 13 Eylül 

2021 tarihinde başlayacak. Ülke-

de artan Covid-19 vakaları ne-
deniyle yeni tedbirler alınırken, 
2021-2022 eğitim yılının başlan-
gıç tarihi de ertelendi. Buna göre 
okullar 13 Eylül’de açılacak. Ba-
kanlar Kurulu toplantısı ardın-
dan kameralar karşısına çıkan 

Eğitim Bakanı Arberie Nagavci, 
eğitim yılının başlangıç tarihinin 
ertelenmesi kararının Kosova 
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ve 
sağlık uzmanlarının önerisi üze-
rine alındığını söyledi. www.ko-
sovaport.com’a göre: Bakan Na-
gavci, yeni eğitim-öğretim yılı-
nın başlaması ile ilgili tüm ha-
zırlıkların yapıldığını ve öğren-
cilerin güvenliği için gerekli ön-
lemlerin alındığını kaydetti. Ba-
kan Nagavci ayrıca, öğretmen 
ile diğer eğitim personelinin 
yüzde 72.30’unun aşılandığını 
ve bunlardan yüzde 30’unun 
her iki doz aşıyı da aldığını ifade 
etti.

KOSOVA'DA KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSUNDA 

Kosova'da kadın cinayetleri protestosunda başbakanlık binasına kırmızı 
boya atıldı Kosova'da kadın cinayetlerine karşı protesto düzenleyen sivil 
toplum kuruluşlarının üyeleri, başbakanlık binasına kırmızı boya fırlattı

Kosova Polis Teşkilatı  
22. yaşını törenle kutladı
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Polis Teşkila-
tı’nın 22’inci  kuruluş 
yıldönümü vesilesiy-

le Priştine’de tören düzen-
lendi. Bu vesileyle Kosova 
İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla 
törende yaptığı konuşmada 
bu günün farklı şekilde kut-
lanacağını söyledi. Pandemi 
nedeniyle organizasyonu 
sembolik hale getirmek zo-
runda kaldıklarını kayde-
den Bakan Sveçla,  kendisi-
nin ve bakanlığın desteğinin 
daha büyük olacağını da 
sözlerine ekledi.Bakan, Co-
vid-19 nedeniyle 24 polisin 

hayatını kaybettiğini, 7 bin 
912’sinin aşılandığını ve bin 
268’inin aşı olmayı bekledi-
ğini  açıkladı. Sveçla, önemli 
bir günü, ilk polis adayı öğ-
rencilerin kabulü ile kutla-
dıklarını belirtti. Bakan 
Sveçla,  “Bugün 9 binin üze-
rinde polis memuruz var. 
Bu günde farklı bir şekilde 
kutlamayı düşündük, pan-
deminin kısıtlamalarla kut-
lanmasını sağladık” dedi. 
www.kosovaport.com’a gö-
re: pandemi süresince poli-
sin halkın korunması için 
çalıştığını hatırlatan Sveçla, 
ülkenin güvenliği için eme-
ği geçen her polise teşekkür 
etti.

PRİZREN YATIRIM 
FORUMU YAPILDI

Okulların zili 13 Eylül’de çalacak
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CETİNJE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırp Ortodoks Kilise-
si’nin Karadağ Metro-
politi Joanikije'nin tah-

ta çıkma töreni, Karadağlıla-
rın sert tepkilerine rağmen 
ülkenin tarihi başkenti Ce-
tinje'de yapıldı. Yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgı-
nında büyük kayıplar veren 
Sırp Ortodoks Kilisesi’nin 
tahta çıkış töreni için Kara-
dağ Kilisesi’nin kutsal kabul 
ettiği Cetinje şehrini seçmesi 
nedeniyle haftalarca süren 
gerginlik, tören öncesinde 
endişe verici boyutlara ulaş-
tı. Karadağ'ın çeşitli şehirle-
rinden gelen binlerce kişi, 
Sırp Ortodoks Kilisesi Patri-
ği Porfirije ve diğer kilise 
yetkililerinin törene gelişini 
engellemek amacıyla Cetinje 
şehrine girişleri kapattı. Las-
tik, konteyner ve taşlarla ka-
patılan Podgorica-Cetinje 
yolunu açmaya çalışan gü-
venlik görevlileri, göz yaşar-
tıcı gazla müdahale ettikleri 
kalabalığa dağılma çağrısın-
da bulundu. Öte yandan 
Sırp Ortodoks Kilisesi Patri-
ği Porfirije ile Karadağ Met-
ropoliti Joanikije'nin, yoğun 
güvenlik önlemleri altında 
törene katılmak üzere heli-
kopterle Cetinje'ye ulaştığı 
bildirildi. Başbakan Zdravko 
Krivokapic Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, tö-
renin Cetinje'de yapılmasına 
karşı çıkan Cumhurbaşkanı 
Milo Djukanovic'in güvenlik 
danışmanı Veselin Veljo-
vic'in, Cetinje'deki protesto-
da gözaltına alındığı bilgisi-

ni paylaştı. Sırp Ortodoks 
Kilisesi, Joanikije'nin tahta 
çıkma töreninin 5 Eylül'de 
gerçekleştirileceğini duyur-
muştu. Karadağ'da biri Sırp 
biri Karadağlı olmak üzere 
iki Ortodoks Kilisesi bulu-
nuyor. Ülke siyasetinde de 
etkili olan Sırp Ortodoks Ki-
lisesi, son parlamento seçim-
lerinde, vatandaşları muha-
lefeti desteklemeye çağır-
mıştı. Karadağ Kilisesinin 
meşruiyetini tanımayan ve 
mensuplarını Hıristiyan ola-
rak görmeyen Sırp Kilisesi-
nin tören için Karadağ'ın ta-
rihi başkenti Cetinje'yi seç-
mesi, ülkedeki Karadağ mil-
liyetçisi çevrelerin tepkisine 
neden olmuştu. Joanikije, 
tahta çıkma töreninin Cetin-
je'de yapılmasına tepki gös-
teren Karadağlıları "lanet-
lenmekle" tehdit etmişti. 
(AA)

Vahap DABAKAN

ABD’NİN  
ORTADOĞU ESERİ, 

AFGANİSTAN  
SON DEĞİL!  

ABD’nin bu tutumu, terör destek-
çiliği ve terör seviciliği siyaseti 
devam ettikçe, Ortadoğu’dan 

ayağını çekmediği süre, ne Irak, ne Suri-
ye, nede Afganistan’daki bu durumlar 
son olmayacak!  
       ABD Başkanlığına Biden’in seçilme-
siyle birlikte dünya ülkelerinin siyasetin-
de yeni bir dönem başladı. 15 Ağustos 
2021 Afganistan ve yakın çevredeki ülke-
ler için yeni bir dönüm noktası başladı. 
Bekleyelim bakalım daha neler olacak...  
       Haberleri izliyorum. Aslında “Afga-
nistan’daki durumun sorumlusu yıllarca 
dinci hegemonyayı desteklemiş Batılılar-
dır”...  
Bazı çevrelerde “Afganistan’ın Başkenti 
Kabil’de Halk Talibanı karşılamak için 
meydanlara çıktı.” Diye haberleri aktarı-
yor…  
Ancak ben izlediklerimin gördüklerimin 
arasında en anlamlısı ise Hamit Karzai 
Havaalanında, ABD uçağına hücum eden 
Afganlılar ve tüyler ürperten kaçmak için 
uçağa tutunan ve havalanan uçaktan aşa-
ğı uçan insanlar...  
       Bazı dış basından yapılan yayınlar-
da, ‘Reuters’ uzun yıllar süren savaşın yı-
kıcılığını şu başlıkla bizlere anımsatıyor-
du: Kan ve Milyonlarca Dolar: NA-
TO’nun Afganistan’daki uzun savaşı…  
Reuters yaklaşık 20 yıl süren savaşın ağır 
yükünü verilerle bize anımsatıyor...  
       ABD’deki 11 Eylül saldırılarının ya-
pılmasının ardından “terörle mücadele” 
adı altında Afganistan’a uluslararası koa-
lisyon güçleri tarafından askerî harekât 
başlatılıyordu... Hem de o dönemki BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan’ın uyarıları-
na rağmen...  
       Büyük güçler terörle mücadele ede-
cekti kendilerince...  
Yeni bir “Büyük Oyun muydu? Tıpkı 
Irak’ta olduğu gibi...”  
Prof. Dr. Türkaya Ataöv 2004 yılında ya-
yınladığı “11 Eylül: Terörle Savaş mı Ba-
hane mi?”  Kitabında yaşanan süreci iyi 
özetliyordu...  
Kitapta, ABD petrol şirketlerine bölgede-
ki rolü ve çıkarlarına hizmet edenlerin 
bölge siyasetiyle olan ilişkilerinin anali-
ziydi...  
       NATO ve ABD öncülüğündeki ulus-
lararası askeri koalisyondan 3500 kişiden 
fazla asker hayatını kaybetti. ABD Kon-
gresinin verilerine göre bunlardan 2400 
kadarı ABD askeriydi... 20.000'den fazla 
ABD askeri de yaralandı... 10 binlerce 
Afgan polisi ve askeri de yaşamlarını yi-
tirmişti...  
       NATO Afganistan’da sadece savaş-
makla kalmadı, aynı zamanda binlerce 
Afgan askerini ve polisini de eğitti. ABD 
tek başına Afganistan’a 140 milyar dolar-
lık altyapı v.s. Yardımı gerçekleştirdi. As-
keri operasyonlar için ise 820 milyar do-
lar harcadı...   
       Afganistan ve Irak operasyonları (da-
ha sonra bunlara Arap Baharı ve Suriye 
eklendi) 19. ve 20.yüzyılda Britanya İm-
paratorluğu ve Rusya arasında Orta As-
ya-Afganistan üzerinde yaşanan Büyük 
Oyunun yenisiydi bir bakıma... Bu kez 
dünyada hegemon-başat güç Britanya de-
ğil, ABD...  
       ABD bu pozisyonunu 2000’li yılların 
başına kadar korudu, daha sonra ise iniş 
süreci başladı ve bugünlere gelindi...  
Günümüzde yaşananların en büyük mü-
sebbibi yine ABD ve Batılı müttefikleri-
dir…  
       Soğuk Savaş döneminde Jimmy Car-
ter’in uyguladığı Carter Doktrinin siyasal 
literatürde diğer adı  “Yeşil Kuşak Proje-
siydi.”  
Komünizme karşıydı. Aynı projenin so-
nuçları yine karşımızda.  
Esas dert, bölgesel anlamda jeopolitik çı-
karlar; Uranyum kaynakları enerji rotala-
rı diğer bir deyişle küresel kapitalizmin 
bekası...  
       Afganistan çok etnikli bir yapıya sa-
hip, Peştunlar nüfus olarak en büyük top-
luluk, onları nüfus sayısı olarak Tacikler, 
Hazarlar ve Özbekler takip ediyor... Çok 
etnikli zengin yapı maalesef küresel ve 
bölgesel güçlerin yönelimlerinden negatif 
anlamda etkileniyorlar...  
21. Yüzyıldayız ancak paylaşmayı ve 
farklılıklara saygıyı öğrenene kadar maa-
lesef Afganistan son olmayacak...

PİRİNCİN TAŞLARI

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yıllık izinlerini mem-
leketlerinde geçir-
mek için Türkiye'ye 

gelen gurbetçiler, yaşadık-
ları ülkelere dönmeden 
önce kentteki müzeleri de 
ziyaret ediyor. 
Edirne Müzesi kurucula-
rından Necmi İğe’nin 
dünyaya geldiği, aynı za-
manda geçmişte devletin 
önde gelen isimlerinin ko-
nakladığı ev, restorasyon 
çalışmalarının tamamlan-
masının ardından Necmi 
İğe Evi Etnografya Müzesi 
olarak hizmet vermeye 
başladı. Trakya Kalkınma 
Ajansı destekleriyle Edir-
ne Valiliği koordinasyo-
nunda Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı'na bağlı olarak 
tamamlanan Necmi İğe 
Evi Etnografya Müzesi' zi-

yaretçileri geçmişe götü-
rüyor. 
Balkanlar, Rumeli ve böl-
gemizin düğünlerinin tüm 
öğelerini içinde barındı-
ran Necmi İğe Etnografya 
Müzesi'nde talikadan, dü-
ğün yemeği yapan kadın-
lara, kız istemeden kına 

gecesine, damat tıraşın-
dan düğün alayına, kur-
şun dökme sahnesinden, 
ailece yemek yenilen sah-
neye kadar birçok bölüm 
yer alıyor. Ziyaretçiler ilk 
olarak düğün konseptiyle 
hazırlanan müzenin bah-
çesinde, gelin arabası ola-

rak kullanılan fayton ile 
karşılanıyor. Kentin tarihi 
yerleşimlerinden Meydan 
Mahallesi'nde bulunan 
Necmi İğe Etnografya 
Müzesi, yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı oldu. 
Yıllık izinlerini memleket-
lerinde geçirmek için Tür-

kiye'ye gelen gurbetçiler, 
yaşadıkları ülkeye dön-
meden önce müzeleri de 
ziyaret ediyor. Edirne'de 
Arkeoloji Müzesi Müdürü 
Merhum Necmi İğe adına 
kurulan müzede 17. ve 18. 
yüzyıl düğün adetleri an-
latılıyor. Gelen ziyaretçi-
ler geçmişe yolculuk yap-
tığı bu müzede duygu do-
lu anlar yaşıyor. Necmi 
İğe Etnografya Müze-
si'nde 8 oda 2 sahanlık, 1 
sopa ve 2 avlu yer alıyor. 
Ayrıca müzenin çıkış kıs-
mında da Balkan ve Ru-
meli coğrafyasında kulla-
nılan geleneksel kıyafetle-
rin sergilendiği alan ziya-
retçilerin beğenisine sunu-
luyor. Müzenin avlusun-
da bulunan düğün hatıra-
sı kısmında da fotoğraf 
çektiren ziyaretçiler mü-
zeden memnun şekilde 
ayrılıyor. (AA)

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’te Zerefşan 
Tezhip sergisinin açılışı ya-

pıldı. Makedonya Türk Sivil Top-
lum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) tarafından Türk Havayolları, 
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve 
Bushi Hotel destekleriyle başkent-
teki Kurşunlu Han’da düzenlenen 

sergiye Üsküp Belediye Başkanı 
Petre Şilegov, Kuzey Makedonya 
Milletvekili Enes İbrahim, Türk 
Milli Birlik Hareketi (TMBH) Ge-
nel Başkanı Erdoğan Saraç’ın yanı 
sıra ülkedeki Türk kurum ve ku-
ruluşlarının temsilcileriyle diğer 
davetliler katıldı. MATÜSİTEB 
Başkanı Hüsrev Emin, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, hat sanatının 
sultanı olarak nitelendirilen Zeref-

şan Tezhip sanatının İstanbul ve 
Saraybosna’da daha etkin ve canlı 
bir şekilde icra edildiğini, Üs-
küp’te de böyle bir sergi düzenlen-
mesi noktasında çalışma yaptıkla-
rını söyledi. Sergide, Türkiye ile 
Bosna Hersek’ten müzehhibe ola-
rak adlandırılan tezhip sanatçıları-
nın eserleri bulunduğunu aktaran 
Emin, "Kendi medeniyetimizin sa-
natını canlı tutabilmek, özellikle 

yeni nesile tanıtabilmek ve bu sa-
natın belki ileride de kurslarla, 
atölye çalışma yapabilme adına bir 
önayak olması hasebiyle bu sergiyi 
tarihi mekan, Osmanlı yadigarı 
Kurşunlu Han’da düzenlemek ay-
rı bir gurur bizim için." diye ko-
nuştu. Üsküp Belediye Başkanı Şi-
legov, etkinliğin aralarında etnik 
farklılığın olmadığının bir göster-
gesi olduğunu vurguladı. (AA)

Edirne'de Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı gerçekleştiri-
len Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Sırplar Cetinje’de 
Karadağ’ı karıştırdı
Ortodoks Kilisesinin taht töreni Karadağlıların tepkisine rağmen Cetinje'de gerçekleştirildi

Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'  
ziyaretçileri geçmişe götürüyor

Makedonya’da Zerefşan Tezhip sergisi açılışı vardı
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU 
 

Avrupa’nın en eski insan fosil-
lerinin keşfedildiği coğraf-
yada kurulu olan Romanya, 

aynı zamanda bölgenin en dağlık 
ülkesi. Günümüzden 42 bin yıl 
kadar önceye giden insan izlerinin 
görüldüğü ülkede Balkan, Avrupa, 
Latin ve diğer komşu ülkelerin kül-
türel yansımaları görülüyor. 
 

GEZİLECEK YERLER 
 
Karadeniz’de uzun bir kıyı şeridi 
olan Romanya, deniz, kum, güneş 
turizminin yanı sıra el değmemiş 
bakir orman alanları, yüksek tepe-
leri, doğal güzellikleri ile doğase-
verler için de oldukça uygun bir 
parkura sahip. 
Ülkenin güneyinde bulunan baş-
kent Bükreş, Dambovita Nehri’nin 
üzerinde yer alıyor. Orta Çağ’a ta-
rihlenen özgün tarihi yapıları, ko-
münist dönemi simgeleyen mimari 
eserleri, yemyeşil park ve bahçeleri, 
geniş caddeleri, kilise ve heykelleri, 
her biri sanat harikası anıtlarıyla 
şehir adeta yaşayan bir müze görü-
nümünde. 
Piata Revolutiei (Devrim Meydanı), 
komünizmin yıkılışını simgeliyor. 
Meydandaki beyaz balkon 
efsanevi lider Nicolae 
Ceausescu’nun 
son konuşma-
sını yaptığı 
nokta. Konuş-
masının ar-
dından 
helikoptere 
binerek kaç-
maya çalışan 
lider, yakalanıp 
yargılandıktan sonra 
kurşuna dizilerek öldürülmüş. 
Komünist dönemden kalan etkile-
yici yapı Palatul Parlamentului 
(Parlamento Sarayı), 350 bin metre-
karelik bir alanda kurulu. Penta-
gon’dan sonra dünyadaki en büyük 
ikinci idari bina unvanını taşıyan 
yapının orijinal adı İnsanların Evi 
olarak geçiyor. 
Rumen Ortodoks Kilisesi’nin genel 
merkezi olan Catedrala Patriarhala 
(Patrik Katedrali), 17. yüzyıldan bu 
yana ayakta. Historic Center, şehrin 
yaşayan bölgesi. Bar, restoran, kafe 
ve eğlence mekanlarının sıralandığı 
bu bölgede hareket günün her saati 
devam ediyor. 
Bükreş çok sayıdaki butik müze-
siyle ziyaretçilerini etkileyen bir 
şehir. Muzeul National de Arta (Na-
tional Art Museum), Zambaccian 
Müzesi, Muzeul Satului (Village 
Museum) ve Muzeul Taranului 
Roman (Romanian Peasant Mu-
seum) ziyaret edilebilecek müzeler 
arasında. 
Karadeniz kıyısındaki önemli liman 

kentlerinden biri olan Köstence, Ro-
manya’nın üçüncü en büyük şehri. 
Orijinal adı Tomis olan, Kösten-
ce’nin tarihi geçmişi 2 bin 500 yıl 
kadar geriye uzanıyor.  
Arkeolojik eserleri, turistik merkez-
leri, müzeleri, hareketli şehir yaşamı 
ile Köstence 24 saat yaşayan bir 
şehir. Dünyaca ünlü renkli mozaik-
lerin sergilendiği Roma Mozaikleri, 
Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi, 
kentin en çok ziyaret edilen müzesi. 
Ceneviz Deniz Feneri, 1860 yılın-

dan beri ayakta. Kent-
teki ticari hayatta 

büyük emeği 
olan Cenevizli 
tüccarlar 
adına yaptırı-
lan deniz fe-
neri şehrin 

sembollerin-
den birine dö-

nüşmüş. Ovidiu 
Meydanı, Kösten-

ce’nin buluşma noktası. 
Hareketli bir gece yaşantısı olan 
kentte, eğlenmek için tercih edilebi-
lir. 
Tarihin, doğanın, kültürün kesiştiği 
bir coğrafyada kurulu olan Ro-
manya, Avrupa’da farklı kültürleri 
bir arada hissetmek için en iyi du-
raklardan biri. Bu güzel ülkeyi tanı-
mak için hemen seyahat planını 
hayata geçirin. 
 

NASIL GİDİLİR? 
 
Türkiye’den Romanya’ya gitmenin 
en kolay yolu hava yolu yolculuğu. 
İstanbul’dan haftanın 7 günü baş-
kent Bükreş’e doğrudan uçak seferi 
yapılıyor. Ayrıca Romanya’nın Yaş, 
Köstence ve Kaloşvar (Cluj Napoca) 
kentlerine de direkt uçak seferi bul-
mak mümkün. Bunun için Romanya 
uçak bileti seçeneklerine göz atmak 
gerekiyor. 
 
www.egetelgraf.com.tr  
adresinden alınmıştır…

Avrupa’da farklı kültürlerin  
BULUŞMA NOKTASI

Mustafa KÖKMEN

AFGANİSTAN  
MESELESİ  
ÜZERİNE 

-2-

Taliban, Sovyetler Birliği'nin dağıl-
masının ardından yaşanan iç savaş 
sırasında ortaya çıktı. Örgüt her ne 

kadar resmi olarak 1994'te kurulmuş olsa 
da çoğu savaşçısı Sovyetlerin Kızıl ordusu 
ile savaşmış, bunun için CIA tarafından 
gizlice desteklenmiştir. Bugün Taliban ra-
dikal İslam anlayışı ile Afganistan’ı şeriat 
ile yönetmek istemektedir. Öncelikle Tali-
ban’ın bu örgütsel yapısıyla devlet yönete-
meyeceği çok açıktır. Afganistan coğrafi ve 
jeopolitik yapısı gereği (Afganistan’ın 
büyük bir kısmı dağlardan oluşmaktadır) 
dağlarda gezen ve 94 yılından bu yana eği-
timsiz ve gelişmeye kapalı bir şekilde ha-
yatlarını sürdüren bu insanların devlet 
yönetebilmeleri mümkün değildir. Diğer 
bir bakış Şeriat isteği ve Radikal İslam an-
layışıdır. Bilinmektedir ki, İŞİD (DAEŞ) 
terör örgütünün derdi nasıl ki İslam değilse 
bugün Taliban’ın derdi de İslam ve Şeriat 
değildir. Daha henüz Dar’ül Harp ve Dar’ül 
İslam fikrine sahip olmayan ve kullandığı 
silahı bile Batı’dan alıp tekrar Batı’ya yö-
nelttiğini sanan, Şeriat kavramının hakika-
tini ve Allah’ın yönetim algısının 
bilincinde olmayan bu örgütün nasıl şeriatı 
doğru uygulaması beklenebilir? Şeriatı ka-
dınları okutmamak, çalıştırmamak, erkekle-
rin sakal bırakıp sarık takması zanneden 
hoşgörü ve iyilikten bihaber İslam’ı zorlaş-
tırarak uygulamaya çalışan Taliban ne 
yazık ki ne Şeriatı uygulayabilir ne de Af-
ganistan’ı istikrarlı bir şekilde yönetebilir. 
Klasik Realist teori, insan doğasının ve iç 
güdüsünün güç ve iktidar isteği içerisinde 
olduğunu belirtmiştir. Taliban’ın boş ikti-
dar isteği ne yazık ki teorik olarak da uygu-
lanış itibariyle de başarısız olmaya 
mahkumdur. Uzun yıllar başta Pakistan, 
Çin, ABD, gibi devletlerden destek alan 
Taliban tüm hipotezlerde başarısız olacağı 
çok nettir. Filistin içerisinde aynı iddialara 
sahip HAMAS örgütü gibi bir örnek yakın 
dönemde başarısız olmuştu. Bugün İslam 
coğrafyalarında sıklıkla yaşanılan bu radi-
kal örgüt yönetimlerinin şimdiye kadar ba-
şarılı olmuş olanı yoktur. PKK gibi her 
aileden zorla bir erkek çocuğu kaçırarak 
milisleri arasına almaya çalışması, sürekli 
kadınları öldürmeleri ile gündeme gelmesi, 
eğitim ve gelişme anlamında her yolu kısıt-
laması göstermektedir ki Taliban, Afganis-
tan’ı 12. Yy. dönemine geri götürmek 
istemektedir.  

 TÜRKİYE MESELENİN  
NERESİNDE? 

Türkiye durduğu çizgiyi her zaman koru-
muştur. Afgan insanların huzur ve barış 
içerisinde yaşamasını her fırsatta dile geti-
ren Türkiye, Afgan Müslümanlar için en-
dişe duymaktadır. Türkiye bölgede 
Afganistan devletinin istikrarı için bulun-
maktadır. Afganistan lideri Eşref Gani ül-
keyi terk etmişti. Aynı şekilde 30 yıl önce 
Taliban tarafından köşeye sıkıştırılan 
Kuzey İttifakı lideri Abdürreşid Dostum 
bugün tekrar başarısız olmuş ve Afganis-
tan’ı terk etmiştir. Bölgede Özbek asıllı 
Türk temsilcisi olan ve Afganistan’da laik 
bir devlet kurulması mücadelesi veren Dos-
tum bir kez daha başarısız olmuş ve Afga-
nistan Solu ve demokratları umutlarını 
yitirmiştir. Diğer yandan Şah Mesut ve Ta-
liban ortak noktaları şeriat istemeleri olma-
sına rağmen iktidar mücadelesi 
vermektedir. Ve Şah Mesut direnişe devam 
etmektedir. 
Türkiye, Afgan göçmenler ile ilgili çalış-
malar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın 
açıklaması üzerine 300 bin Afgan göçmen 
ülkemizde yaşamaktadır. Ve Afganistan 
konusunda en çok çekindiğimiz nokta Su-
riye mevzusundaki gibi bir göçmen krizi 
yaşanması durumudur. Türkiye, Kabil ha-
valimanının güvenliğini sağlamak ve Türk 
vatandaşlarının haklarını korumak ama-
cıyla bölgedeki varlığını sürdürmektedir. 
Ancak etnik ve dini meselelerin olduğu 
bölgede Türk askeri ciddi provokasyonlara 
maruz kalabilir. Türk askerinin muhatap ol-
duğu örgüt, radikal ve hiçbir şeyden so-
rumlu olmayacak olan bir iş bilmezler 
topluluğudur. Türkiye’nin bölgedeki yar-
dımı Afgan milletinin yanında yer alarak 
bir hükümetin kurulması olabilir. Bölgede 
süper güç devletler gibi büyük bir rolümüz 
bulunmamaktadır. Savaş içerisinde 70. yı-
lına giren Afganistan’da, Türkiye’nin, çe-
şitli etnik gruplar arasında mevcut 
husumetlere taraf olmaktan kaçınması da 
hayati önemdedir. Bu tür girişimlere teves-
sül eden, Pakistan başta olmak üzere, hiçbir 
ülke Afganistan batağına gömülmekten 
kurtulamamıştır. (Yetkinreport) Ülkemiz 
yetkilileri şunu iyi anlamalıdır: Türkiye ne 
Taliban’ı ne Afganistan’ı kontrol edemez 
ve değiştiremez. Bu noktada yalnızca 
Batı’nın baskısıyla Afgan göçmenler Tür-
kiye’ye yöneltilmeye çalışılmaktadır. Bu 
durum ise ne yazık ki bir kazanım değildir. 

El değmemiş doğası, köklü tarihi geçmişi, kültürel yaşamı ve etkile-
yici mimari yapılarıyla Güneydoğu Avrupa’nın en etkileyici ülkele-
rinden Romanya, farklı kültürlerin kesiştiği bir konumda yer alıyor

ROMANYA

Piata Revolutiei 

Muzeul Taranului Roman 

Köstence

Catedrala  
Patriarhala 

Muzeul Satului 



H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Son günlerde ülkemiz 
ard arda yaşanan yan-
gın felaketleri ile sarsıl-

dı. Yüzlerce kilometre kare 
ormanın yok olduğu felaket-
lerde, en büyük olumsuzlu-
ğu yaşayanlardan, orman-
larda yaşayan canlılardı. Fe-
laketin boyutu düşünüldü-
ğünde binlerce canın yok ol-
duğunu belirtmek ne yazık 
ki yanlış olmaz. Tüm Sivil 
Toplum Kuruluşları gibi 
Hayvan Hakları Federasyo-
nu (HAYTAP) da çalış-
malara katıldı. 3 
ayrı bölgede 
kurduğu 
Sahra Has-
taneleri ile 
canların 
yaşama 
tutunma-
sına yar-
dımcı ol-
maya çalı-
şan HAY-
TAP, bu de-
fa felaket da-
ha yaşanmadan 
harekete geçmeye 
karar verdi. 
İzmir’in Seferihisar ilçesin-
deki gönüllüler ve bağışçıla-
rın ortak çalışması ile bir 
hayvan müdahale ve nakil 
aracı hazırlanıyor. Seferihi-
sar Belediye Başkanlığı, Em-
niyet Müdürlüğü ve Zabıta 
Müdürlüğü’nün destekleri 
ile başlayan projenin bu haf-

ta sonuna kadar başlaması 
bekleniyor. Olası bir orman 
yangını durumunda Seferi-
hisar ve komşu ilçelerinde 
(Karaburun, Urla, Çeşme) 
hizmet verecek araç ile, yan-
gından etkilenen canlara 
müdahale ve nakil işlemleri-
nin gerçekleştirilmesi planla-
nıyor.  
Araç içerisinde gerekli mal-
zemelerin temini ve montajı 
ilk başta gelen konu olarak 
ön plana çıkıyor. Seferihisar 
Hayvan Bakımevi’nde gö-
revli veteriner hekimlerin 
katkı ve yönlendirmeleri ile 
gerekli sağlık ekipmanları-

nın da temin edil-
mesi için yoğun 

bir çaba har-
canıyor. 

Aracın or-
man yan-
gınları 
mevsimi 
ardından 
da yaşa-
nabilecek 

tüm doğal 
afetlerde 

görev yap-
ması planlanı-

yor. İlk etapta 1 
yıl için planlanan pro-

je, süreç içerisinde değerlen-
dirilerek daha uzun yıllara 
da yayılabilecek.  
Şu ana kadar Seferihisar Sı-
ğacık Mahallesi esnafının 
maddi katkısının yanı sıra, 
ilçemizde çekilen Ada Masa-
lı dizisinin yapım şirketi Ay 
Yapım’ın da katkıları ile şe-
killeniyor.
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Makedonyalı çocuklara 
bisiklet hediye ettiler…
KONYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
başkenti Üsküp'te 
Konya Büyükşehir 

Belediyesi destekleriyle ül-
kede faaliyet gösteren Köprü 
Kültür, Sanat ve Eğitim Der-
neği ve Ensar Derneği iş bir-
liğinde düzenlenen yaz oku-
luna katılan ilkokul öğrenci-
lerine bisiklet hediye edildi. 
Bisiklet dağıtım törenine, 
Konya Büyükşehir Belediye-
si Eğitim Şube Müdürü Ab-
dullah Kaleli, Makedonya 
Türk Sivil Toplum Teşkilat-
ları Birliği (MATÜSİTEB) 
Başkanı Hüsrev Emin, TİKA 
Üsküp Koordinatörü Halim 
Ömer Söğüt, Köprü Derneği 
ve Ensar Derneği yetkilileri-
nin yanı sıra diğer davetliler, 
öğrenciler ve aileleri katıldı. 
Kaleli, belediye olarak Bosna 

Hersek, Kosova ve Kuzey 
Makedonya'da 2007'den iti-
baren yetişkinlere yönelik 
meslek edindirme kursları 
düzenlediklerini ifade etti. 
Kaleli, "2021 yılında ise Bos-
na'da ve Üsküp'te 7-14 yaş 
arası çocuklarımıza değerler 
eğitiminin yanı sıra sanat 
eğitimleri ve kişisel gelişim 
kursları açtık. Buradaki kar-
deş kuruluşlarla birlikte 80 
öğrencimize hizmet etmeye 
çalıştık. Bu dönemde yaz 
okulunda çocukların sosyal 
hayata katılımı, geleceğe ha-
zırlanması, değerler eğitimi 
noktasında bir paket prog-
ram uygulandı." dedi. Köprü 
Kültür Sanat ve Eğitim Der-
neği Başkan Vekili Mehmed 
Arif, bugün öğrencilere hem 
sertifika dağıtılacağını hem 
de bisiklet hediye edileceğini 
belirterek, söz konusu proje-
nin geleneksel bir hal alması 
temennisinde bulundu. 

‘Saraybosna Günleri’ 
BURSA’DA YAPILDI…

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa ile Balkan şehirleri arasındaki 
ilişkilerin artarak devam etmesine 
yönelik projeler yürüten Büyükşehir 

Belediyesi, 1972 yılından beri kardeş şehir 
olan Saraybosna Belediyesi ile karşılıklı 
kültürel faaliyetlere başladı. Kültür ve 
Sosyal İşler Dâiresi Başkanlığı marifetiyle 
hayata geçirilen ‘Bursa-Saraybosna Günle-
ri’nin ilk ayağı, Bursa’da ünlü ressam İr-
fan Hozan’ın resim sergisinin açılmasıyla 
başladı. Şehrin farklı noktalarında sergi-
ler, film gösterimleri, konserler, folklor 
gösterileri gibi faaliyetler yapılacak. Tay-
yare Kültür Merkezi’ndeki resim sergisi-
nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Sa-
raybosna Belediye Başkan Yardımcısı 
Amina Dervişbegoviç, ressam İrfan Ho-
zan, Saraybosna’dan gelen misafirler ve 
Bursa’daki Bosna Hersek derneklerinin 
temsilcileri katıldı. Önceki dönem Beledi-
ye Başkanı Abdullah Skaka’yla görüştük-

leri, şimdiki Belediye Başkanı Benjamina 
Karic ile de faaliyete geçirdikleri bir prog-
ramı başlattıklarını söyleyen Başkan Ali-
nur Aktaş, Saraybosna ile Bursa’nın birbi-
rinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. 
Bursa’ya gelen misafirlerin kendilerini Sa-
raybosna’da hissedeceğine inandığını dile 
getiren Ali Aktaş, “Kültürel ve dinî birçok 
ortak değerimiz var. Ecdâdımız Saraybos-
na’da eserler bırakmış. Bosna Hersek’te 
doğup daha sonra Bursa’ya gelerek haya-
tını devam ettirenlerin torunları bu şehir-
de yaşıyor. Bursa ile Saraybosna’yı, Türki-
ye ile Bosna Hersek’i ayrı düşünemeyiz. 
Kadim ilişkiler sebebiyle Bursa’da Saray-
bosna Günleri, Saraybosna’da Bursa Gün-
leri yapılacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında 
Bursa’da çeşitli programlar hazırladık. 
Bursa’da farklı yörelerden gelen insanlar 
yaşıyor. Geleneklerimizi devam ettiriyo-
ruz, Türk bayrağı gölgesinde yaşıyoruz. 
Bursa olarak Saraybosna’yı ayrıca önemsi-
yoruz. Türkiye’nin ve Bursa’nın da Balkan 
coğrafyası için değerli ve kıymetli olduğu-
nu biliyoruz” dedi. (AA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tertip ettiği ‘Bur-
sa-Saraybosna Günleri, ünlü ressam İrfan Hozan’ın 

eserlerinin yer aldığı resim sergisiyle başladı

HAYTAP 
can dostlarının yanında 

Ertürk GÜRBÜZ

SOSYAL MEDYA 
DÜZENLEMESİ 

BİLİNMEYENLERİ 

Dijital dünyada nelerin olup bitti-
ğinden bahsedeceğimiz köşemizde 
bu haftanın öne çıkan ilk haberi 
hepimizin de merak ettiği üzere 
sosyal medya kısıtlaması ile alaka-
lı…  

TBMM Dijital Mecralar 
Komisyonu Başkanı Hüseyin 
Yayman, son dönemde sıklık-

la gündeme gelen ve üzerinde 
çeşitli öngörülerde bulunulan sosyal 
medya düzenlemelerine ilişkin bir 
basın toplantısı düzenledi. Yeni yasa 
tasarısının içeriğine ilişkin önemli 
bilgiler veren Yayman açıklamasın-
da; yasaklama, ceza düzenlemesi, 
sansür gibi durumların söz konusu 
olmadığının altını çizdi…  

Yayman sözlerine, “Dünya, küresel 
dijital oligarklar tarafından bir dijital 
diktatörlüğe götürülmek istenmekte-
dir. Sosyal ağların, demokrasileri 
tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluş-
turması, mahkeme yerine geçerek 
sosyal medya mahkemesi kurulması, 
üzerinde düşünülmesi gereken bir 
durumdur” şeklinde devam etti. 
Yayman’ın sözlerinden de anlaşılaca-
ğı üzere provokasyon, yalan haber 
vs. yapmıyorsanız panik yok.  

Apple Uzamsal Sesle Büyüleyecek! 

Apple kullanıcılarına güzel bir 
haberle devam edelim, Netflix yap-
mış olduğu yeni güncellemesiyle 
AirPods Pro ve AirPods Max kulla-
nıcılarına sunduğu Uzamsal Ses 
özelliğini desteklediğini açıkladı. 
Peki bu ne demek? Uzayda hemen 
hemen her yerde sesleri çalmak ve 
sürükleyici bir ses deneyimi yarat-
mak için geliştirilen Uzamsal Ses, 
hareket ettiğinizde sesin yönünü 
değiştiriyor. Uzamsal ses, cihazınızın 
yanı sıra başınızın hareketini de 
kontrol ediyor. Hareket verilerini 
karşılaştırdıktan sonra ses alanını 
yeniden eşleştiriyor. 

Google ve Facebook’tan Denizler 
Altında 12 Bin Km Kablo 

Larry Page’in Google’u ile Mark 
Zuckerberg’in Facebook’u Asya – 
Pasifik bölgesinde ağ esnekliğini ve 
kapasitesini artırmak amacıyla yeni 
bir denizaltı internet hattı üzerinde 
beraber çalışacaklarını duyurdu. 
Proje tamamlandığında 12 bin 
km’lik bir mesafeye ulaşacak deniz-
altı internet hattı, Japonya, Tayvan, 
Guam, Endonezya, Filipinler ve 
Singapur’u birbirine bağlayacak ve 
bölgedeki artan veri talebini karşıla-
manın en önemli ayaklarından birini 
oluşturacak. Facebook ve Google, 
yeni denizaltı internet hattı-
nın 2024 yılına kadar faaliyete hazır 
olacağını söylüyor. Hattın başlangıç 
kapasitesi 190 Tb/sn olacakken, 
hızın 250 Tb/sn’ye kadar ulaşabile-
ceği tahmin ediliyor. 

Whatsapp’tan Yenilik 90 Güne 
Çıktı! 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 
herkesin yakından tanıdığı mesajlaş-
ma uygulaması Whatsapp şu aralar, 
kaybolan mesaj süresini uzatmayı 
planlıyor. Yani kişiler gönderdikleri 
bir mesajın ya da medya içeriği-
nin 90 gün sonra otomatik olarak 
karşı taraftan silinmesini sağlaya-
bilecek. Şimdiye dek 24 saat ve 7 
gün sürelerini uyguluyordu ama yeni 
beta sürümlerinde ortaya çıktığı 
kadarıyla bunlar arasına yakında 90 
gün de dahil edilecek.  

Her sabah teknolojik yeniliklere 
uyandığımız bu günlerde gündemi 
yakalamak ve çağımızın dijital dönü-
şümünü merak ediyorsanız arada 
yazılarıma göz atmayı unutmayın. 
İstersen soru, görüş, önerilerini de 
buradan erturkgurbuz@gmail.com 
paylaşa bilirsin.

TEKNO GÜNDEM
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Uluslararası işletmelerin kurumsal 
performansları ve geliştirdikleri 
yenilikçi uygulamalarla değerlen-

dirildiği International Business Awards 
(IBA) 2021 ödülleri açıklandı. Türkiye’nin 
en büyük endüstriyel holdingi SOCAR 
Türkiye, dünyanın en prestijli iş ödülle-
rinden International Business 
Awards’ta(IBA) altın madalyanın sahibi 
oldu. SOCAR Türkiye, IBA değerlendir-
melerinde altın madalyanın karşılığı olan 
Gold Stevie ödülünü, ‘Mobil Site ve Uy-
gulama’ kategorisinde, kurum içi dijital 
iletişim platformu olan “SOHO (SOCAR 
Home)” intranet uygulamasıyla aldı.  
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan IBA, fark yaratan uygulamala-
rıyla öne çıkan kurumları ve çalışanlarını 
onurlandırmak amacıyla 2002’den bu ya-
na izleme ve değerlendirmelerde bulunu-
yor. Her yıl dünyanın 60’tan fazla ülke-
sinden 4 bine yakın başvurunun değer-
lendirildiği bağımsız bir organizasyon 
olan IBA ödüllerinde bu yıl Gold Stevie 
ödülüne değer görülen SOHO, SOCAR 
Türkiye’de tüm grup şirketlerin tek çatı 
altında toplayan iç iletişim platformu.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Karadağ ziyareti ile 

ilgili olarak yıllardır İstan-
bul’da şimdi de Balıkesir’de 
Karadağ Fahri Konsoloslu-
ğu’nu yapmakta olan Dr. 
Akkan Suver’le Karadağ ge-
zisi üzerine bir sohbet yap-
tık. 
n Sayın Suver, öncelikle 
gezi hakkında neler söyle-
mek istersiniz? 
Değişik zaman periyodla-
rında karşılıklı yapılan bü-
tün hazırlıklara ve isteklere 
rağmen,  gelişen beklenme-
dik şartlar ve son iki yıldır 
süregelmekte olan pandemi 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
hayata geçirilemeyen Kara-
dağ ziyareti, geride bıraktı-
ğımız ağustos ayının son 
günlerinde gerçekleşti. Ka-
radağ'ın önceki Cumhur-
başkanı Filip Vujanovic za-
manında planlanan bu Ka-
radağ ziyareti, Karadağ’ın 
şimdiki Cumhurbaşkanı 
Milo Djukanovic tarafından 
da Antalya Toplantısında 
Cumhurbaşkanımıza hatır-
latılmış, Kırım Platformu 
toplantısında bir araya ge-
len Dışişleri Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu ile Kara-
dağ Dışişleri Bakanı Djordje 
Radulovic'in yaptığı görüş-
mede de ziyarete son şekli 
verilmişti. 
n	Türkiye Karadağ ekono-
mik ve sosyal ilişkileri 
hakkında neler söylemek 
istersiniz? 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın Karadağ zi-
yareti ile her iki ülke arasın-
da mevcut bulunan alt yapı, 
ulaşım, enerji, turizm ve gı-
da alanlarında yeni fırsatlar 
yaratması siyasi ve ekono-
mik bağları güçlendirmesi 
beklenmektedir. Gene Tür-
kiye'nin TİKA aracılığıyla 
bugüne kadar sağlık, kültür 
ve eğitim alanlarında 399 ci-
varında projeyi ve Bar şeh-
rinde bulunan Selimiye Ca-
mii ile İslam Kültür Merke-

zi’ni Karadağ’da hayata ge-
çirdiğini ve 400’den fazla 
Karadağlı genci Türkiye'de 
okuttuğu gerçeğinden yola 
çıkarsak,  gerçekleşen bu zi-
yaretle her iki ülke arasın-
daki yakın ilişkilerin bun-
dan böyle daha da derinle-
şeceği muhtemeldir. 
n	Karadağ’ın AB üyeliği 
neredeyse gerçekleşmek 
üzere. Bu konuda AB, Ka-
radağ ve Türkiye ilişkileri 
konusunu nasıl değerlen-
dirmektesiniz? 
Söz konusu ziyaret AB ile 
ilişkiler açısından da Türki-
ye için çok önemlidir. Zira 
Karadağ'ın AB üyelik süreci 
hemen hemen tamamlan-

mak üzeredir. AB'nin Kara-
dağ ile 33 fasılın 32'sini açtı-
ğını, bu sene de son fasıl gö-
rüşmelerinin başlayacağı bi-
linmektedir. Balkan coğraf-
yasını bir bütün olarak ka-
bul edersek, AB'nin genişle-
me politikasında yaşanan 
duraklama döneminde, 
Türkiye'nin AB ilişkilerin-
de, Karadağ ile bulunan or-
tak noktalarımızın da bu zi-
yarette yeni bir yol haritası 
oluşturması beklenebilir. 
Zira Balkanlar'da barışın ve 
istikrarın kalıcı olması, Bal-
kan ülkelerinin AB'ye kabu-
lü ile kendiliğinden oluşa-
caktır. Kaldı ki, AB'ye üye 
olacak sıradaki ilk Balkan 
ülkesinin Karadağ olduğu-
nun bilinci içinde aynı yol-
da olan Türkiye, Makedon-
ya, Sırbistan, Bosna-Hersek 
ve Arnavutluk’un da birlik-
te hareketine öncülük etme-

si Karadağ'a yapılan bu zi-
yarette mutlaka gündeme 
getirilmiştir. 
n	Kosova ile Sırbistan ara-
sında uzun zamandır de-
vam edegelen bir ihtilaf 
var. Balkan barışı ve istik-
rarı için Karadağ ve Türki-
ye bir şeyler yapabilir mi? 
Bir ihtilaf olarak Balkanları 
meşgul etmekte bulunan 
Belgrad-Priştina ilişkilerinin 
müspet anlamda bir işbirli-
ğine yönelmesi konusunda 
Türkiye ile Karadağ ortak 
bir birliktelikle çözüme gi-
den arabuluculuk ve bir yol 
haritası oluşturabilirler. Bu 
ziyarette Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın basın toplantı-
sında söylediği “Türki-
ye'nin Balkan ülkelerindeki 
sorumluluğunun ne denli 
önemli olduğu” ve “Türki-
ye'nin tarihten gelen bir so-
rumluluk içinde olduğu” 

vurgulamasını, ben önemli 
buluyorum. 
n	Ziyareti iş insanlarımız 
açısından nasıl değerlen-
dirmektesiniz? 
Nüfusu 650 bin civarında 
bulunan Karadağ'da; Türki-
ye'nin Adria-Port, Tosyalı, 
Gintaş, Merit gibi uluslar-
arası alanda kabul gören 
şirketleri çalışmaktadırlar. 
Karadağ'ın mevcut iki ha-
valimanının da yenilenme-
sine gene Türk şirketleri ta-
lip olmuş bulunmaktadır-
lar. Önemle belirtmek gere-

kir ki, ticaret hacmimiz 150 
milyon dolara yaklaşırken, 
Türkiye'nin Karadağ'daki 
yatırımları 200 milyon dolar 
civarındadır. Bir başka de-
yişle Türkiye bugün Kara-
dağ'ın beşinci önemli eko-
nomik ortağıdır. Halen Ka-
radağ'da kayıtlı 2300 civa-
rında Türk firmasının bu-
lunduğunu da, göz önüne 
alacak olursak bu ziyaretin 
oradaki insanlarımız için de 
ayrı bir değerinin olduğu 
kendiliğinden ortaya çık-
maktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandan 
beri beklenilen Karadağ ziyaretini gerçekleşti

‘Karadağ ve Türkiye  
arasında yeni sayfa’

Karadağ’ı uzun yıllar İstanbul’da şimdi de Balıkesir’de Fahri Konsolos olarak temsil eden Dr. Akkan Suver ile Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadağ ziyareti’ni konuştuk. Resimde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo 

Djukanovic ile Dr. Akkan Suver’i birarada görmektesinizKaradağ’ı uzun yıllar İstanbul’da şimdi de Balıkesir’de Fahri 
Konsolos olarak temsil eden Dr. Akkan Suver ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadağ zi-

yareti’ni konuştuk. Resimde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Dr. Akkan Suver’i birarada görmektesiniz

Antalya’daki forumda Cumhurbaşkanı Djukanovic’e “Karadağ’ı zi-
yaret edeceğine” dair söz verdiğini belirten Erdoğan, “Geciktim, 

gelemedim ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim zi-
yaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi bu ziyareti 

gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. İyi ki de gelmişiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; halen Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet 
veren Osmanlı Sefaret Binası’nı ziyaret etti. 

Çetince’de Osmanlı Sefaretinin bulunmasının ve Karadağ’ın ilk 
büyükelçisini Osmanlı İmparatorluğu’na atamasının Türklerin Karadağ’a 

verdiği önemi teyit ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin ayrıca 
Karadağ’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu anımsattı

ELBASAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Tiran Büyükel-
çisi Murat Ahmet Yörük, 
Arnavutluk'un orta kesim-

lerinde yer alan Elbasan şehrin-
deki sanayi bölgesinde incele-
melerde bulundu. Sanayi bölge-
sinde faaliyet gösteren Kurum 
International şirketini ziyaret 
eden Yörük, şirketin başkanı 
Haşmet Bedi Kürüm ve şirketin 
diğer temsilcileri tarafından kar-
şılandı. Büyükelçi burada şirke-
tin tesislerini gezdi, yetkililer-
den bilgi aldı. Ziyaretin ardın-
dan açıklamalarda bulunan Yö-
rük, firmanın sahibi ve yönetici-
leriyle görüş alışverişinde bu-
lunduklarını aktardı. Türki-
ye'nin Arnavutluk’taki en bü-
yük yatırımcı ülke olduğunu 
vurgulayan Yörük, şu ifadeleri 
kullandı: "Arnavutluk genelinde 
600’e yakın firmamız faaliyet 
gösteriyor. Bu firmalarımızın şu 
aşamada toplam yatırım miktarı 
3,5 milyar doları aşmış vaziyet-
te. Firmalarımızın toplamda is-
tihdam ettiği Arnavut vatandaşı 
sayısı ise 15 bin civarında. İki 
ülke arasındaki ticaret hacmi-

miz de pandemi koşullarına 
rağmen yarım milyar doları aş-
mış durumda. Yetkililerden al-
dığım bilgiye göre bu firmamı-
zın yıllık üretim kapasitesi bir 
milyon tonun üstünde. Sadece 
ve sadece bu işletmenin bünye-
sinde binin üzerine Arnavut va-
tandaşının istihdam edildiğini 
memnuniyetle öğrendim." 
Arnavutluk Başbakanı Edi Ra-
ma'nın ocak ayında Türkiye'ye 
gerçekleştirdiği ziyareti ve im-
zalanan stratejik ortaklık anlaş-
masını hatırlatan Yörük, "Bu an-
laşmanın öngördüğü hususlar-
dan birisi de ülkelerimiz arasın-
daki ekonomik ve ticari ilişkileri 
daha da ileri seviyeye taşımak. 
Ülkemizin buradaki yatırımları-

nı daha üst seviyeye çıkartmak. 
İnşallah ben de büyükelçi olarak 
buradaki firmalarımızla Arna-
vutluk’ta stratejik sektörlerde 
yatırım yapmış, üretim, istih-
dam sağlayan firmalarımızla te-
maslarda bulunuyorum." değer-
lendirmesinde bulundu. Arna-
vutluk'ta önümüzdeki günlerde 
kurulması beklenen yeni hükü-
met hakkında da konuşan Yö-
rük, ilişkilerini daha iyi bir sevi-
yeye taşıyabilmek için çalışma-
lara ve iş birliğine devam ede-
ceklerini söyledi. Kurum Inter-
national, Arnavutluk'ta demir-
çelik, elektrik enerjisi ve kireç 
üretiminde uzmanlaşmış bir fir-
ma olarak faaliyet gösteriyor. 
(AA)

ARNAVUTLUK’TA 3,5 MİLYAR  
DOLARLIK TÜRK YATIRIMI…

SOCAR Türkiye, ‘Gold  
Stevie’ ödülünü aldı

İsmet ARAS

LÜTFEN  
KONUŞ

Hayatımız sorunlarla, sıkıntılarla mücadele 
ile hızla akıp giderken ilişkilerimizi, hatta 
yaşantımızı kolaylaştıran, düzenleyen ve 

insanlarla iletişim kurmamızı sağlayan en önemli 
özelliğimizin  farkında olmayız o da ”Konuşmak” 
biriyle ya da birileriyle. Sosyal yaşam içerisinde 
meydana gelen bazı şiddet olaylarının başlangıç 
noktasına baktığımızda aslında çok basit neden-
lerle meydana geldiğini görebiliriz. “Neden bak-
tın?”, “Neden çarptın?”, “Neden yol vermedin?” 
gibi. Aslında  konuşulup iletişim kurulunca basit 
şeylerin çok ciddi noktalara gelmediği görülecek-
tir.  
         Bazen iş veya sosyal hayatımızda iş arkadaş-
larımızla, iş verenlerle, çevremizdeki kişilerle 
veya ailemizle küçükte olsa sorunlar yaşarız. Başı-
mızı mengeneyle sıkıştırılmış gibi baskı hisseder 
huzursuz oluruz. Bu durum bizim modumuzun ve 
iş verimimizin düşmesine, mutsuz olmamıza 
neden olur ve genellikle kabuğumuza çekilir, kim-
seyle konuşmak istemeyiz. İşte tam bu zamanlarda 
talep  gelirse(Konuşmak ister misin?, Neyin var?.) 
gibi veya kendimiz paylaşabileceğimize inandığı-
mız birisiyle mutlaka konuşmalıyız. Sonucunda 
kafamızdaki baskının azaldığını adeta dağlardaki 
gibi dumanın dağıldığını, içimizdeki o stres balo-
nunun söndüğünü ve tıpkı kuşlar gibi hafiflediği-
mizi, rahatladığımızı hissederiz. 
         Çoğu zaman uzakta veya yakında da olsa ak-
raba veya arkadaşlarımızdan birisiyle sorunlar 
yaşar küsmeler, darılmalar veya kırılmalar olur, 
ilişkiler bozulur, iletişim kesilir  mesafeler koya-
rız. Fakat bazen  geçmişte sıkı bağlarımız olduğu 
için kafamızdan, hayatımızdan söküp atamayız ve 
düşünmekten de kendimizi alamayız, kendimizce 
mazeretler uydurup, aramayı, görüşmeyi erteleriz. 
Ama farkında olmadan bu tutum bizim zihnimizi 
meşgul eder ve mutsuz olmamıza neden olur. Bu 
gibi durumlarda, aramamak için bahaneler aramak 
yerine aramanın, konuşmanın yollarını bulmalıyız. 
Arayıp konuştuğumuz da belki de hiçbir şeyin dü-
şündüğümüz gibi olmadığını her şeyin daha farklı 
olduğunu anlarız, üzerimizden koca bir yükün 
kalktığını adeta hafiflediğimizi,  mutlu olduğu-
muzu hissederiz. 
       İlişkilerinizde veya karşılaştığınız olaylarda  
kendi kendinize sorular sorup zihninizi yormak 
yerine, pozitif düşünüp muhatabınızla lütfen ko-
nuşun, daha mutlu olabilmek için bu gerekli. 

GÜNAH VE AYIP 
        Çocuklar dört yaşına geldiklerinde tamamen 
konuşma yeteneklerini tamamlayıp sorular sor-
maya başlarlar. Çocuk merak ve öğrenme içgüdü-
süyle baba” ben dünyaya nasıl geldim?” gibi 
sorular  sorar, bu  başkalarının yanında da olabilir. 
Kimi aileler bu soruyu hoş karşılamayıp, “sus 
ayıp” deyip cevap vermek istemez hatta eliyle ağ-
zını kapatıp susturur. Bazen de çocuklar anne 
“ALLAH (cc) mı büyük? yoksa Babam mı?” gibi 
sorular sorarlar bazı anneler kızıp “sus günah” 
deyip ağzını kapatıp sustururlar genellikle sert bir 
tavır sergilerler. Aslında çocuklar  merak ettikle-
rini en yakın bilen olarak gördükleri ve güvendik-
leri için ailelerine sorarlar ve doğrusu da budur. 
Ailesinin dışında veya bilgisi yetersiz kişilere bu 
soruları sorması güvenli değildir. 
NE YAPILMALI: Çocukların sordukları sorulara 
makul ve mantıklı cevaplar verilmeli sert ve olum-
suz tepkiler verilmemeli. Eğer bilginizi yetersiz 
görüyorsanız araştırma yapıp, hazırlanıp yeterli 
cevaplar verilmeli çocuklara vereceğiniz en 
önemli eğitimlerden biri onlara “Düşünmeyi” öğ-
retmektir buda size soracağı sorularla gelişir eğer 
sürekli ağzını kapatıp sustursanız bir daha size 
soru sormaya cesaret edemeyip soru soramayacak  
çoğu soru cevapsız kalacak veya yanlış öğrene-
cektir. 
    Çocukların soru sormasına, konuşmasına  ve 
sorgulamasına izin verelim “Sağduyulu Nesiller” 
İçin.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ tarafından ha-
ziran ayında İstanbul‘da başlatılan “elektrikli skuter“lı posta dağıtım işi 

kapsamında postacıların 1,5 ayda Türkiye’nin çevresini 2,3 kez dolaşacak 
kadar hizmet verdiklerini belirterek, “İstanbul’da başlayan uygulama-
mız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak.” dedi

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bakan Karaismailoğlu, 
bir yandan Türki-
ye’nin imarı ve inşası-

na devam ederken diğer 
yandan da insana dokunan 
hizmetleri bulunan PTT gibi 
köklü kurumların, çağın ge-
reklerine uygun olarak dö-
nüşümünü gerçekleştirdik-
lerini söyledi. Çevre odaklı 
“elektrikli skuter”ların Tür-
kiye’nin en köklü kurumla-
rından PTT’nin dağıtım hiz-
metlerinde kullanılacağını 
müjdelediklerini ifade eden 
Karaismailoğlu, e-skuter 

kullanımı pilot çalışmasının 
18 Haziran’da İstanbul’da 
başladığını anımsattı. Mikro 
hareketlilik araçlarından “e-
skuter”ın dağıtım hizmetle-
rinde kullanılmaya başlan-
masıyla karbon emisyonunu 
ve trafiği azaltarak vatan-
daşların daha hızlı şekilde 
hizmet almasını sağladıkla-
rını belirten Karaismailoğlu, 
şöyle konuştu: “PTT AŞ ta-
rafından, e-skuter ile tem-
muz ayında toplam 121 bin 
861, 1-15 Ağustos dönemin-
de 74 bin 771 olmak üzere 
1,5 ayda toplam 196 bin 632 
dağıtım gerçekleştirildi. PTT 
AŞ bünyesinde görev yapan 

postacılarımız tarafından şu 
an kullanımda bulunan 100 
‘skuter’ ile söz konusu dö-
nemde 24 bin 663 kilometre 
yol gidildi. Yani 10 bin 765 
kilometre olan Türkiye’nin 
çevresi 2,3 kez dolaşılmış ol-
du.” 
Bakanlık olarak doğaya du-
yarlılığı yansıtan uygulama-
ları geliştirip, hayatı kolay-
laştıran önemli projeleri ha-
yata geçirdiklerine işaret 
eden Karaismailoğlu, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin 
gelişim, konfor ve kolaylığı, 
erişimde fırsat eşitliğini ve 
tasarrufu da beraberinde ge-
tirdiğini anlattı. (AA)

POSTACILAR  
durmak bilmedi
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Haluk ERDEM

İNSANLIK  
DEĞERLERİNE  

ADANMIŞ  
BİR ÖMÜR: ALİYA  
İZZETBEGOVİÇ -1-

20. yüzyıl tarihinin önemli devlet 
adamlarından birisi olduğu kadar dü-
şünür yönü de ağır basan Aliya İz-

zetbegoviç 8 Ağustos 1925 yılında Saray-
bosna’nın Bosanski Samac kasabasında 
dünyaya gelmiştir. Babaannesi Üsküdarlı 
bir Türk kızıdır. Saraybosna’da hukuk eği-
timi almış ve avukat olarak çalışmıştır. 
Genç yaştan itibaren felsefi ve sosyolojik 
konulara ve problemlere ilgi göstermiştir. 
Genç Müslümanlar örgütüne üye olduğu 
gerekçesiyle 1946’da üç yıl hapse mah-
kûm edilmiştir. O dönemde kendisini en-
telektüel çalışmalara veren İzzetbegoviç 
İslâm Deklarasyonu adlı çalışmasını ya-
yımlamıştır. 1949 yılında Halida Hanım 
ile evlenmiş ve evliliğinden Leyla, Sabina 
ve Bakir adlarında üç çocuğu olmuştur. 
1983 yılında düşüncelerinden dolayı on 
dört yıl hapse mahkûm olmuş ve cezasının 
beş yılını hapiste geçirmiştir. Yugoslav-
ya’nın dağılma sürecine girdiği dönemde 
genel başkanlığa seçildiği Demokratik Ey-
lem Partisi’ni (SDA) kurmuştur. Komü-
nist yönetimin çökmesiyle birlikte yapılan 
ilk serbest seçimlerde Bosna Hersek Fede-
ral Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilmiş-
tir. Sırp ve Hırvat güçlere karşı yürütülen 
bağımsızlık savaşına liderlik yaptıktan 
sonra 1995’te savaşa son veren Dayton 
Anlaşması’nı imzalamıştır. 1996 yılında 
yapılan seçimlerde İzzetbegoviç üçlü baş-
kanlık konseyine seçilmiştir. 2000 yılında 
sağlık nedeniyle başkanlık görevinden ay-
rılan Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003 ta-
rihinde hayata veda etmiştir. Önemli ki-
tapları arasında İslâm Deklarasyonu, Do-
ğu ve Batı Arasında İslam, Özgürlüğe Ka-
çışım, Tarihe Tanıklığım ve Konuşmalar 
sayılabilir. İzzetbegoviç’in devlet adamlı-
ğı kadar düşünür kimliğinin etkisini, ha-
pishane arkadaşı ve dostu Hasan Çengiç, 
kendisiyle yapılan bir görüşmede şu cüm-
lelerle aktarmaktadır: ‘‘En büyük şeref so-
runu nedir? Her şeyden öte bir tek şey: 
Kendine ve gayene sadık kal’’  
‘‘Aliya siyasi hayatının, hayatındaki en 
önemli mesele olduğunu defaatle redde-
derdi, öncelikle size bunu söylemeliyim. 
Hayır! Hayır! Hayır! Her zaman onun dü-
şünür ve yazar tarafının onun hayatındaki 
temel taşları oluşturduğunu söylerdi, siya-
seti ise bu eylemlerinin dışa vuruş şekli 
olarak nitelendirirdi’’. Onun dünyaya ör-
nek siyasal mücadelesini ve hayata bakışı-
nı besleyen görüşlerinin zenginliği, kale-
me aldığı bütün yapıtlarında karşımıza 
çıkmaktadır. İzzetbegoviç erken yaşlarda 
edindiği okuma kültürü neticesinde ilgi 
alanını oldukça genişletmiştir. Felsefeden 
bilim tarihine, dinler tarihinden edebiyata 
değin önemli yapıtları okur.  

BOSNA’DA İNSANLIK  
DEĞERLERİ  

Farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış 
içinde yaşamasını sağlayan demokrasi ge-
leneğinin insanlık mirasındaki yerini İz-
zetbegoviç, 14 Ekim 1991 yılında Bosna 
Hersek Parlamentosu’nda Karadziç ile 
yaptığı tarihsel diyaloğa şu sözlerle yan-
sıtmıştır: Radovan Karadziç: ‘‘Yaptığınız 
şey doğru değil, bu gittiğiniz yol sizin da-
ha önce Slovenya ve Hırvatistan’ı ittiğiniz 
ve şimdi de Bosna Hersek’i itmek istediği-
niz cehenneme çıkan aynı yoldur. Bos-
na’yı çevireceğiniz ve belki de Müslü-
manları tamamen yok edeceğinizin farkın-
da değil misiniz? Müslümanlar burada sa-
vaş patladığında kendilerini savunamaya-
caklar’’. Aliya İzzetbegoviç: ‘‘Karadziç’in 
verdiği mesajlar, aynı zamanda diğerleri-
nin de niçin Yugoslavya’da kalmak iste-
mediklerini açığa çıkardı. Karadziç’in is-
tediği Yugoslavya, içinde Sırplardan baş-
ka kimsenin olmadığı bir Yugoslavya’dır. 
Onlar sayesinde herkes, yani Slovenler, 
Hırvatlar, Makedonlar, Müslümanlar, Ma-
carlar, Avrupa ülkeleri ve dünyanın geri 
kalanı bu Yugoslavya’dan nefret etmeye 
başladılar. Çünkü Karadziç’in metodu bü-
tünüyle yanlış. Çünkü o, tek ve takıntılı 
bir bakış açısına sahip. Umarız Sırplar 
kendi demokrasi geleneklerine dönmeyi 
başarırlar. Çünkü yaptıkları şey, kendileri 
için bir prestij kaybıdır. Bizi, yok etmekle 
tehdit ediyorlar. Ama bilsinler ki Müslü-
manlar kesinlikle yok olmayacaktır’’. Ga-
zeteci yazar Juan Goytisolo Saraybosna 
Yazıları adlı önemli kitabında Bosna’ya 
yapılan saldırının korkunç boyutlarını tüm 
gerçekliğiyle aktarmaktadır. Yaşanan in-
sanlık kırımı karşısında İzzetbegoviç Bos-
na’nın dini, kültürel ve tarihi 22 / Parla-
menter Ağustos 2021 2021 Ağustos Parla-
menter / 23 PORTRE zenginliklerini ha-
tırlatmıştır. Sırp milliyetçilerinin Bos-
na’nın tüm değerlerini yok etmesi, aynı 
zamanda yıllarca bir arada yaşayan hakla-
rın zengin tarihlerini de yıkması anlamına 
gelmektedir.  
 
DEVAM EDECEK.... 
 

YEE Podgoritsa’da "Selam  
Olsun"u gerçekleştirdi…
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Balkanlar'da dostluk ve kültürel bağı sa-
nat ile pekiştirmek amacıyla "Yunus Emre ve Türkçe" yılına ithafen hazırlanan 

"Selam Olsun" projesinin ilk ayağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlendi
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) tarafından, Bal-
kanlar'da dostluk ve 

kültürel bağı sanat ile pekiş-
tirmek amacıyla "Yunus 
Emre ve Türkçe" yılına itha-
fen hazırlanan "Selam Ol-
sun" projesinin ilk ayağı Ka-
radağ'ın başkenti Podgorit-
sa'da düzenlendi. YEE tara-
fından yapılan açıklamaya 
göre, şiir dinletisi, kukla 
gösterisi ve cam işleme sa-
natından örneklerle başla-
yan etkinlik, Türkiye ve Bal-
kan türküleri ile son buldu. 
İlk ayağı Podgoritsa'da ger-
çekleştirilen projede ayrıca 
Yunus Emre'nin dizeleri 
hem şiir hem de beste ola-
rak yer alırken, Türkiye'nin, 
Balkanlar ile ortak kültürel 

mirasına da değinildi. Bal-
kanlarda açık hava ve sahne 
sanatları gösterilerinin ya-
pılmasını içeren proje Kara-
dağ’da başlayıp, Arnavut-

luk, Kuzey Makedonya, Ma-
caristan ile devam edip Ro-
manya’da son bulacak. Pro-
je kapsamında ülkelerde 
gerçekleştirilecek kültürel 

faaliyetlerle Yunus Emre’yi 
tanımak, anmak ve anlat-
mak dışında sanatseverlerin 
keyifle katılacakları kısa sa-
nat etkinlikleri organize edi-

liyor. "4 Kapı 40 Makam" fel-
sefesinin ebru sanatı ile icra 
etmek üzere yapılan çalış-
malar, kukla performansı, 
geleneksel Türk tiyatrosu-
nun olmazsa olmazlarından 
Karagöz ve Hacivat tiyatro 
oyunu, Yunus Emre’nin di-
zelerinin makama aktarılma-
sı, şiirlerinin seslendirilmesi 
ve cam üfleme sanatı ürün-
lerini Balkan halkına ulaştı-
ran projede, Yunus Emre'nin 
kucaklayıcı görüşünü sanat 
ile buluşturmak amaçlanı-
yor. 2021 yılı hem Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) 
tarafından hem de Cumhur-
başkanlığı tarafından Yunus 
Emre’nin ölümünün 700. yıl 
dönümüne ithafen anma yılı 
ilan edilirken aynı zamanda 
Türkçe yılı olarak kabul 
edildi. (AA)

YUNANİSTAN'DA KOVİD-19'UN  
"MU" VARYANTINA RASTLANDI
ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da yeni tip 
korona virüsün (Ko-
vid-19) ilk kez Ko-

lombiya'da tespit edilen Mu 
varyantı tespit edildi. Yuna-
nistan Ulusal Kamu Sağlığı 
Dairesinin (EODY) açıkladı-
ğı verilere göre, Dünya Sağ-
lık Örgütünün (DSÖ) aşıla-
ra karşı daha dirençli mu-
tasyonlar geçirdiğini ancak 

bu konuda daha fazla araş-
tırmaya ihtiyaç duyulduğu-
nu bildirdiği Mu varyantı-
na, Yunanistan'da 6 kişide 
rastlandı. Vakalardan 2'si 
başkent Atina'daki Elefthe-
ros Venizelos Havalimanı 
girişinde yapılan testlerle 
tespit edilirken diğer 4 vaka 
ise Argolida, Attiki ve Aha-
ia'da kaydedildi. Delta ise 
Yunanistan'da hakim Ko-
vid-19 varyantı olmaya de-
vam ediyor. Aşı ve aşı zo-

runluluğu tartışmalarının 
devam ettiği ülkede, EODY 
verilerine göre hastanelerde 
tedavisi süren 332 entübe 
hastanın yüzde 91,71'i hiç 
aşı olmamış ya da aşılarını 
tamamlamamış kişilerden 
oluşuyor. Salgının başından 
bu yana Yunanistan'da Ko-
vid-19 nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 13 bin 
777 iken günlük vaka sayı-
ları 3 bin civarında seyredi-
yor. (AA)

Bosna Hersek'te Anadolu  
Ajansı’na plaket verildi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te faa-
liyet gösteren Nino 
Catic Gazeteciler ve 

Medya Çalışanları Der-
neği tarafından Anadolu 
Ajansı’na (AA) özverili 
çalışmalarından dolayı 
plaket takdim edildi. 
Bosna Savaşı'nda 8 bin-
den fazla Boşnak erkeğin 
katledildiği Srebrenitsa 
Soykırımı'nda hayatını 
kaybeden gazeteci yazar 
Nihad Nino Catic anısı-
na, ülkenin en başarılı 
gazeteci ve haber ajansla-
rına verilen plaketin bu 
yılki sahiplerinden biri 
AA oldu. AA'nın Saray-
bosna ofisini ziyaret eden 
dernek temsilcileri, 
AA'nın yaptığı haberle-
rin, ülkedeki diğer med-
ya kuruluşları tarafından 

da büyük ilgiyle takip 
edilerek kullanıldığını 
ifade etti. Dernek temsil-
cileri, AA'nın, Bosna 
Hersek'te enformasyon 
eksikliği olan bölgeler-
den haberleri de medya-
ya taşıdığını vurguladı. 
Plaketi AA adına teslim 
alan Boşnakça-Hırvatça-
Sırpça (BHS) Editörü Ha-
kan Çelik, plaketi almak-
tan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek "Aynı 
zamanda üzgünüm de. 
Bu plaketi almaktansa 
Nino'nun hayatta olması-
nı, Srebrenitsa'daki soy-
kırımın yaşanmamış ol-
masını tercih ederdim. 
Onunla oturup gelecek 
hakkında konuşmak is-
terdim. Srebrenitsa'da en 
az 8 bin 372 kişi, 8 bin 
372 gelecek, 8 bin 372 
plan katledildi." diye ko-
nuştu. AA için Srebrenit-

sa ve Bosna Hersek'in 
başka bölgelerinden 
1992-1995 yılları arasında 
yaşananlara dair haberle-
ri kamuoyuna taşımanın 
bir sorumluluk olduğu-
nu kaydeden Çelik, "Biz 
bu şekilde adaletten yana 
olduğumuzu göstermiş 
oluyoruz." dedi. Srebre-
nitsa Soykırımı'ndan bir 
gün önce 11 Temmuz 
1995'te yaşanacaklar hak-
kında kamuoyunu bilgi-
lendiren Nihad Nino Ca-
tic, Srebrenitsa'dan Boş-
nak askerlerin kontrolü 
altındaki 'güvenli böl-
ge'ye ulaşmak üzere yola 
çıkmış, kendisinden bir 
daha haber alınamamıştı. 
Catic'in annesi Hajra Ca-
tic, soykırımın üzerinden 
26 yıl geçmesine rağmen 
oğlunun ceset kalıntıları-
nı aramaktan vazgeçme-
di. (AA)

SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Rumeli Balkan Türkleri 
Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı ve 

Balkan Günlüğü gazetesi ya-
zarı Akın Üner, 8'inci romanı-
nı da okuyucusuyla buluştur-
du. Samsun'da özellikle müba-
dele dönemi ve Balkanlar üze-
rine yazı ve diğer çalışmalarıy-
la tanınan edebiyatçı Akın 
Üner, 8'inci romanı "Debreli 
Hasan"ı çıkardı. Akın Üner, 
son romanında bir Rumeli ef-
sanesini, Debreli Hasan'ı an-
lattı. Üner, "Çocukluk hayalle-
rimden birini gerçekleştirme-
nin sevinci içindeyim. Debreli 
Hasan isimli romanı yazmak 

için 30 yılı aşkın bir süre araş-
tırma yaptım. Nihayet Balkan 
göçmenlerinin türkülerde, ho-
ralarda, halk öykülerinde ya-
şattığı, tokmağın davula her 
vuruşunda martini tüfeğinden 
çıkan telli kurşun misali dağ-
ların inlediği Balkan Efesi'nin 
öyküsünü okuyucularımla bu-
luşturmak nasip oldu" dedi. 
Akın Üner'in Sarı Saltık Aşka-
bad Yolcu, Bal ve Kan, Çalı 
Harmanı(Bir Fırtına Tuttu Bi-
zi), Çalı Harmanı(Karadeniz'in 
Eski Çocukları), Selanik Masa-
lı, Sarı Saltık Alperenler Der-
gahı, Gazi Evrenos'un Gizemi 
adlı eserlerinin ardından 8'in-
cisi olan Debreli Hasan, inter-
net kitapçılarında satışa çıka-
rıldı.

AKIN ÜNER'DEN 
8'İNCİ ROMAN
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bornova Belediye Başka-
nı Dr. Mustafa İduğ, 
sözünü verdikleri yatı-

rımları bir bir tamamladıkla-
rını söyledi. Asfalt üretim te-
sisini iki ay içinde faaliyete 
geçireceklerini, inşaatı süren 
Çamdibi Yüzme Havuzu’nun 
yanına cimnastik salonu da 
yapacaklarını ifade eden Baş-
kan İduğ, bir de müjde vere-
rek, “Forum Bornova’nın kar-
şısında projesini kongre mer-
kezi olarak revize ettiğimiz 
alanda, inşaat çalışmalarına 
yüzde 60-80 arası oranda Bü-
yüküşehir Belediyemizin 
desteğiyle başlıyoruz. 610 ki-
şilik kongre merkezi ilçemi-
ze çok yakışacak” dedi. 
Sözünü verdikleri yatırımları 
bir bir hayata geçirdiklerini 
söyleyen Bornova Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 
“Hepsini 2021 yılı sonunda 
tamamlamış olacağız. 150 
araç ve iş makinası satan ala-
rak filomuzu yenilerken, ki-
ralamaya verdiğimizin yük-
sek ücretlerden kurtulduk ve 
yatırımlarımıza hız verdik. 
Aynı şekilde vatandaşı-
mıza daha iyi ve hızlı 
hizmet verme adına ye-
ni hizmet binaları satın 
aldık. İleşitim Merke-
zimizi açtık. Yu-
suf Tırpancı sa-
hasını tamamen 
yeniledik. Tri-
bünlerin tama-
mını kapata-
rak yeni mo-

dern soyunma odaları yaptık. 
Altındağ Atatürk Kültür 
Merkezi’ni STK Yerleşke-
si’ne dönüştürdük. Altın Bi-
lezik Ofisimizi yeni yerine 
taşıdık” dedi. 
 
ASFALT ÜRETİM TESİ-

Sİ İKİ AYA HAZIR 
 
20 milyon TL’nin üzerinde 
bir yatırımla İzmir’de hiç bir 
ilçede olmayan asfalt üretim 
tesisi kurmak için düğmeye 
bastıklarını belirten İduğ, 
“Bu tesis Bornova’ya en az 30 
yıl hizmet edecek. Saatte 160 
ton asfalt üreteceğiz. 2 Tem-
muz’da tesisin kurulması ve 
yer tahsisi ile ilgili imzaları 
attık ve süreci başlattık. Her-
şey planladığımız gibi gider-
se tesisimizi 2 ay içinde hazır 
olur. Yani yeni yılla birlikte 
kendi tesisimizde üretttiği-
miz asfalt ile yama ve tamirat 
çalışmalarına başlarız. Asfalt 
sezonun açılmasıyla birlikte 
de tüm yollarımızı sorunsuz 
hale getirmek üzere çalışma-
larımıza hız vereceğiz. Asfalt 
plentinden önce atıl durum-
daki beton santralimizi de 
aynı amaçla faaliyete geçir-

miştik. Beton santrali yıllık 
5 metreküplük kapasitesi 
ile şu anda faaliyette. As-
falt plentimiz saatte 160 
tonluk üretim kapasitesi 

ile çalışmaya başla-
dığında ilçemizde-

ki yol sorunu 5 
yıllık görev sü-
remiz içinde 
çözmeyi plan-
lıyoruz” diye 

konuştu. 
 

HAVUZUN YANINA 
CİMNASTİK SALONU 
 
Çamdibi’ndeki yarı olim-
pik yüzme havuzu-
nun yapımı hızla 
sürdüğünü ifade 
eden Başkan 
Mustafa İduğ, 
“Kaba inşaatı 
bitirdik. Pan-
demi koşulla-
rı nedeniyle 
yapımına bir 
yıl ertemeli ola-
rak başladığımız 
havuzumuzu bu yıl 
sonuna kadar tamamla-
yacağız. Bölge insa-
nı genetik yapısı 
gereği spora 
çok yatkın. 
Çamdibi’nde-
ki çocuklar ve 
gençlerimiz 
için aynı yere 
bir de cimnas-
tik salonu yap-
mayı planlıyo-
ruz” dedi. 
 
KONGRE MERKE-

Zİ MÜJDESİ 
 
Bornova Beledi-
ye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, 
Kazım Dirik 
Mahalle-
si’nde Forum 
Bornova’nın 
karşısında yapı-
mına 2016 yılın-
da başlanan ancak 

2018 yılındaki döviz yüksel-
mesi nedeniyle duran Çocuk 
Dünyası projesini 610 kişilik 
Kongre Merkezi olarak revi-
ze ettiklerini belirterek bir de 

müjde verdi. İduğ, ”Burası 
için Büyükşehir Be-

lediyemizin yüz-
de 60-80 arasın-

daki destek 
alacağız. Önü-
müzdeki haf-
ta hilasine çı-
kacağız ve 40 
milyonluk bir 

yatırım olarak  
inşaatına başla-

yacağız. Kongre 
salonunun yanısıra 

diğer etkinlik alanları 
ve otoparkı ile ilçe-

mize çok yakışa-
cak. Verdiği 
destek nede-
niyle İzmir 
Büyükşehir 
Belediye Baş-
kanımız Sa-

yın Tunç So-
yer’e çok teşek-

kür ediyoruz” di-
ye konuştu.  

Başkan İduğ, Zafer Ma-
hallesi’ndeki pazaryeri-

nin yapımına başla-
dıklarını, Naldö-

ken Pazarye-
ri’nin ihalesi-
ne çıkacakla-
rını belirtir-
ken, Yeşilo-
va’ya da mo-

dern bir pa-
zaryeri yapa-

caklarını söyledi.
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