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Sayfa 3’teRifat SAİT

DEPREM’DEN  
DERS ALMAK

Sırbistan'da yeni  
hükümet kuruldu

Macaristan'dan Kosova'ya  
AB vize muafiyeti desteği 

¥  SIRBİSTAN'DA 21 Hazi-
ran'da yapılan genel seçim-
den 4 ay sonra yeni hükü-
met kuruldu. Sırp İlerleme 
Partisi (SNS), Sırbistan Sosya-
list Partisi (SPS) ve Sırp Va-
tanseverler Birliği’nden 
(SPAS) oluşan yeni hükümet, 

Sırbistan Meclisi’nden güve-
noyu aldı. Oylamaya katılan 
232 milletvekilinden 227'si 
yeni hükümeti desteklerken, 
5 milletvekili ise aleyhte oy 
kullandı. Yeni kabinenin 
üyeleri, oylamanın ardından 
yemin etti.  n 5’te

¥  HIRVATİSTAN’DA sosyal 
mesafenin uygulanmasının 
mümkün olmadığı yerlerde 
maske zorunluluğu da geti-
rilirken, başkent Zag-
reb'deki spor salonu da has-
talara ayrıldı. Daha önce 
"salgın durumu" ilan edilen 
Slovenya'da da son hafta-
larda vakaların hızla artması 
üzerine yarından yeni ted-
birlerin uygulanacağı duyu-
ruldu. Bosna Hersek'te ise 
Sırp Cumhuriyeti (RS) enti-
tesinde artan vakalar nede-
niyle okullarda eğitime 1 
hafta ara verildi, uzaktan 
eğitime geçildi. n 10’da

Balkanlar’da korona  
virüs paniği hortladı
Balkan ülkeleri Hırvatistan, 
Slovenya ve Bosna 
Hersek'te artmaya devam 
eden yeni tip korona virüs 
vakaları nedeniyle 
tedbirler de sıkılaştırılıyor

TEDBİRLER 
ARTIRILIYOR

Cumhuriyet Bayramı’nı  
tüm dünyaya yaydılar

¥  TÜRKİYE Cumhuriye-
ti'nin kuruluşunun 97. 
kuruluş yıl dönümü, 
dünyanın dört bir ya-
nında faaliyet gösteren 
Maarif Okulları’nda ya-

pılan etkinliklerle kut-
landı. Arnavutluk Maarif 
Okulları’nda, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
okunan şiirlerle kut-
landı.  n 5’te

¥  MACARİSTAN Dışişleri 
ve Dış Ticaret Bakanı Peter 
Szijjarto, Avrupa Birliği'nin 
(AB) Kosova'ya vize muafi-
yeti sağlaması gerektiğini 
bildirdi. Szijjarto, Macaris-
tan'a resmi ziyarette bulu-
nan Kosova Dışişleri Bakanı 
Meliza Haradinaj-Stublla 
ile ortak basın toplantısı 
düzenledi. n 4’te ¥   ACILARIN Başkenti Sa-

raybosna tarifsiz güzelli-
ğiyle de büyülüyor. Tarihi 
ve doğal güzellikleriyle bi-
linen Bosna-Hersek, son-

bahar mevsimiyle birlikte 
bambaşka bir güzelliğe 
büründü. Başkent Saray-
bosna'da, sarı ve kahve-
renginin buluşmasıyla gü-

zel görüntüler ortaya 
çıktı. Dariva yürüyüş yolu 
sonbaharın gelişiyle temiz 
hava almak isteyenlerin 
uğrak yeri oldu. (AA)

Mültecileri ölüme terk eden 
Yunanistan’a soruşturma

¥  AVRUPA Birliği (AB), AB Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı’nın (Frontex)  Yunanis-
tan'ın mültecileri açık denize geri itmesine 
destek verdiğine yönelik haberler üzerine 
hem Yunanistan'ın hem de Frontex'in so-
ruşturma başlatmasını istedi.  n 5’te

SARAYBOSNA’DA BİR  
BAŞKADIR SONBAHAR
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Ülkemizde yeşil altyapının 
ekolojik çözümleri içerecek şe-
kilde uygulandığı bütüncül 
bir örnek bulunmamakta, an-
cak proje bazında küçük öl-
çekli noktasal çözümler üretil-
mektedir.   
Peyzaj Araştırmaları Der-
neği’nin (PAD), Çankaya Bele-
diyesi ve İnsani Dünya Der-
neği ortaklığıyla yürüttüğü, 
IV. Çevre Hibe Programı tara-
fından desteklenen “Yağmur 
Hasadı Yoluyla İklim Değişik-
liğine Uyum Projesi” 2017 yı-
lında tamamlanmıştır. Proje 
kapsamında kentsel ve kırsal 
peyzajlarda yağış suyunu tut-
manın önemi hakkında farkın-
dalık oluşturmak, uygulama 
tekniklerini tanıtmak ve ör-
nekleri aktarmak amacıyla 
“Yağmur Hasadı  
Uygulamaları Giriş Rehberi” 
hazırlanmıştır. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın kamu ku-
rum ve kuruluşlarının bahçe-
lerinde yağmur bahçeleri 
oluşturma hedefi kentlerde 

yeşil altyapının güçlenmesi ve 
su yönetimi için bir fırsattır. 
Bu hedefin kapsamı özel kuru-
luşların, eğitim ve sağlık ku-
rumlarının, konut alanları-
nın bahçelerini 
kapsayacak şekilde 
genişletilebilir.   
  
Kentsel yeşil alan 
sistemi bileşen-
lerinin yerel öl-
çekte alana 
özgü çözüm-
leri ile tasa-
rım, uygu-
lama ve 
yönetim de-
taylarını içe-
ren rehberler 
üretilmelidir. 
Bu rehberler ilçe 
belediyeleri ölçe-
ğinde hazırlanabi-
lir. Örneğin;  
  
* Su yönetim çözümle-
rini içeren kaldırım, yol, 
refüj, vb. alanlar için tasarım 

ve uygulama detaylarını içe-
ren rehberler ile  
  
*Kent içinde bina yakın çev-
resi, kaldırım, refüj gibi alan-
larda kullanılacak bitki türleri, 
boyutları, bakım ve yönetim 
kurallarını içeren rehberler 
oluşturulmalıdır.  
 
Yerel yönetimlerin bu rehber-
leri hazırlamasını teşvik etmek 
için Kentsel Tasarım Rehberi 
Hazırlama El Kitabı’nın tav-
siye niteliğinden zorunlu hale 
getirileceği yasal düzenleme-
ler yapılabilir. Ayrıca kentler-
deki mevcut bitki örtüsünün 
kayıt altına alınması, özellikle 
yerel yönetimlerin sorumlulu-
ğundaki alanlarda park ve yol 
ağaç envanterinin çıkartılması, 
verilerin sayısal veri tabanına 
(bilgi sistemlerine) işlenmesi, 
bu ağaçların korunması, yöne-
timi ve bakım çalışmaları için 
büyük kolaylık sağlayacaktır. 
Bu envanter çalışmalarına ye-
rel halktan gönüllülerin katılı-
mının teşvik edilmesi, farkın-

dalığın arttırılması ve koruma 
bilincinin geliştirilmesine 
olumlu katkıları olacaktır.  Ye-
şil alanların sağladıkları eko-
sistem servislerinin belirlen-
mesi, kentte ihtiyaç duyulan   
servislerin sağlanması için ön-
lemler alınmasını kolaylaştıra-
caktır. Yeşil alanlardan sağla-
nan ekosistem servislerinin 
artması amacıyla bu alanların 
ekolojik niteliklerinin iyileşti-
rilmesine yönelik çözümlerin 
geliştirilmesi uygun olacaktır. 
Doğal ekosistemlerin müm-
kün olduğunca korunması ve 
doğa esaslı çözümlerin üretil-
mesi, bu alanların direncini 
arttıracaktır. Örneğin, sulak 
alanlar adeta sünger görevi 
görerek suyun tutulmasını ve 
taşkınları önlemeye yardımcı 
olur. Kent yakın çevresinde 
sulak alan ekosistemlerinin 
bulunması kentin direncini 
arttırır. Bu nedenle korunma-
ları ve başka kullanımlara 
dönüştürülmemeleri oldukça 
önemlidir.  
 Büyük bölümü kurak ve yarı 
kurak iklimin etkisi altında 
olan ülkemizde sıcaklığa ve 
kuraklığa dayanıklı birçok do-

ğal bitki türü bulunmaktadır. 
Kentlerdeki peyzaj mimar-

lığı uygulamalarında 
fazla su ve bakım ge-

rektiren yabancı 
yurtlu/egzotik bit-
kilerin yerine, ku-
rak koşullarda ya-
şayabilen doğal 
bitkilerin tercih 
edilmesi iklim 
değişikliğine 
uyum sürecinde 
başarılı çözümler 
geliştirilmesine 
katkı sağlayacak-

tır. Bunlara ek ola-
rak; kentlerde 

mümkün olduğunca 
geniş taç yapan, boylu 

ve kitleli ağaç dokusu-
nun arttırılması yönünde 

çözümler geliştirilebilir. Ge-
reksiz bir şekilde sert budana-

rak taç örtüsü küçültülen 
ağaçlar, kentlerin iklim deği-
şikliğine karşı direncinin kırıl-
masına, dayanıksız hale gel-
mesine yol açmaktadır. 
Dünyada iklim değişikliğine 
karşı önlem alma konusunda 
çalışmalar yürüten Toronto, 
Londra, Roma, Sydney gibi 
birçok kentte “kentteki ağaç 
sayısı ve ağaç taç örtüsünü 
arttırmak” hedeflenmektedir.  
Ne yazık ki ülkemizdeki pek 
çok kentte bakım çalışmaları 
kapsamında sokak, yol ve 
park ağaçları neredeyse taç ör-
tüsü kalmayacak şekilde bu-
danmakta, ya da kesilerek bu-
lunduğu ortamdan 
uzaklaştırılmaktadır. Ağaçla-
rın sağlığını olumsuz etkile-
yen ve sağladığı yararları azal-
tan bu uygulama aynı 
zamanda yerel yönetimlerin 
yaşanabilir kentler oluşturma 
hedeflerine engel teşkil etmek-
tedir. Bu çıkmazın ortadan 
kaldırılması için bakım ve yö-
netimden sorumlu personelin 
eğitilmesine ek olarak merkezi 
yönetimce yönetmelik hazır-
lanması gibi yasal düzenleme-

ler yapılabilir ya da yerel yö-
netimlerce teknik çözüm de-
taylarını içeren rehber kitap-
çıklar hazırlanabilir.  Yeşil 
alanların sağladığı ekosistem 
servisleri bu alanlarda bulu-
nan ekosistemlerin sağlıklı ol-
duğu durumda artar. Bu ne-
denle yeşil alanlardaki bakım 
çalışmalarında toprağın ve su-
yun kirlenmesine neden olan, 
insan sağlığına da zararları 
bulunan kimyasal gübre ve 
ilaç kullanımından vazgeçil-
mesi, ekolojik ve biyolojik mü-
cadele yöntemlerinin geliştiril-
mesi uygun olacaktır. Ülkemiz 
kentlerinde Paris, Londra, 
Cambridge, Portland gibi bir-
çok kentin yeşil alanlarını 
kimyasal ilaçlardan temizleme 
politikalarına benzer hedefler 
geliştirilebilir. Bu kapsamda 
yerel yönetimler, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, Sivil toplum 
Kuruluşları ve gönüllü katı-
lımcılarla işbirliği yapabilir, 
“temiz çevre” projeleri gelişti-
rebilir.   
 
Kaynak :Doç.Dr.Çiğdem Coş-
kun Hepcan
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Dünya  nüfusunun  büyük bölümü kentler de  yaşamaktadır ve bu oran giderek artmakta-
dır.İklim değişikliği,yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının  yaşanmasına neden ol-
maktadır.Kentler,iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun hissedildiği alanlardır
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Yunanistan Eğitim ve Din İş-
leri Bakanlığı Din İşleri 
Genel Sekreteri Yorgos Ka-

lancis yaptığı son açıklamayla 
yine Batı Trakya Türk toplumunu 
hedef aldı.  Millet gazetesinin ha-
berine göre geçen hafta Batı Trak-
ya’ya yaptığı ziyaret esnasında 
Radio Xronos’a konuşan Kalancis, 
Batı Trakya Türklerini kastederek 
Müslüman vatandaşların önemli 
bir bölümünün Yunancayı iyi bil-
mediğini iddia etti. Trakya’da 

Müslüman vatandaşlarla ilgili 
temel sorunun dil olduğunu ileri 
süren Kalancis, bu durumun çö-
zülmesi gereken önemli bir para-
metre olduğunu söyledi. Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Genel Sekreter Yorgos Ka-
lancis bu son açıklamasıyla devle-
tin Batı Trakya Türklerine yönelik 
iyi niyet taşımayan politikasını bir 
kez daha açığa vurmuştur. Lozan 
Barış Antlaşması ile eğitim özerk-
liğine sahip Batı Trakya Türk top-
lumu yıllardır bölgede Türkçe ve 

Yunanca dillerinde eğitim verecek 
iki dilli azınlık ana okulları açılma-
sını talep etmektedir. Ancak bu ta-
lebimiz hükümetler 
değişmesine rağmen bu-
güne kadar hep yanıtsız 
bırakılmıştır. Öte yandan 
iki dilli özerk okullarımız 
da her yıl teker teker ka-
patılmaktadır. Devletin 
bu sinsi politikası Batı 
Trakya Türk toplumu 
mensubu çocukların ana 
dilleri Türkçeyi öğrenme-
lerinin engellenerek kim-

liklerini kaybetmelerini ve asimile 
olmalarını amaçlamaktadır. Genel 
Sekreter Kalancis de bu sinsi poli-

tikanın yıllardır uygulayı-
cısı konumundadır. Batı 
Trakya Türk toplumu 
olarak ülkemiz Yunanis-
tan’ı iki dilli azınlık ana-
okulları açılması 
talebimizi ivedilikle ye-
rine getirmeye ve eğitim 
özerkliğimize zarar vere-
cek her türlü devlet mü-
dahalesinden kaçınmaya 
çağırıyoruz” dedi.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da 
"Selam ya Resulallah" 

etkinliği kapsamında mevlit 
programı düzenlenirken, ca-
miye gelen Saraybosnalılar 
Hazreti Muhammed'i hedef 
alan karikatürlere ve Fran-
sa'nın İslam karşıtı tutumuna 
tepki gösterdi. Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybos-
na'da mevlit programı dü-
zenlenirken, camiye gelen 
Saraybosnalılar Hazreti Mu-
hammed'i hedef alan karika-
türlere ve Fransa'nın İslam 
karşıtı tutumuna tepkilerini 
dile getirdi. Hazreti Muham-
med'in doğumu dolayısıyla 
her yıl düzenlenen "Selam ya 
Resulallah" etkinliği kapsa-
mında, öğle namazı sonra-
sında tarihi Gazi Hüsrev Bey 
Camisi'nde mevlit programı 
gerçekleştirildi. Yeni tip ko-
rona virüs salgını ile müca-
dele kapsamında alınan ted-
birlere uygun olarak kısıtlı 
bir katılımla yapılan prog-

ramda, Kur'an-ı Kerim ve 
ilahiler okundu, dualar 
edildi. Saraybosna Başimamı 
Abdulgafar Velic, bu yılki et-
kinliğin ana mesajının "güzel 
söz" olduğunu belirterek, 
"Hazreti Muhammed'in gü-
zel sözlerine ve değerlerine 
saygı duymalı, onları koru-
malıyız." ifadelerini kullandı. 
Camiye gelen Bego Aljukic, 
Fransız dergisi Charlie Heb-

do'nun Hazreti Muhammed'i 
hedef alan karikatürlerine 
tepki göstererek, bunun ka-
bul edilebilir bir davranış ol-
madığını söyledi. Hazreti 
Muhammed'in "Peygamber-
lerin mührü" olduğunu vur-
gulayan Aljukic, "O, son pey-
gamber, bizim yol 
göstericimiz, güzel davranış 
örneğidir. Birileri çıkıp bu-
nun tersini göstermeye çalı-

şıyor. Bu kesinlikle kabul 
edilemez." dedi.İslam'a ve 
Müslümanlara yönelik söz-
leri nedeniyle Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron'u da kınadığını belirten 
Aljukic, "Türkiye'nin verdiği 
tepkiyi destekliyorum. An-
cak sadece Türkiye değil, 
tüm İslam ülkeleri ayağa 
kalkmalı." ifadelerini kul-
landı. (AA)

Kalancis’ten soydaşları hedef alan açıklama... 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Denizi’nde meydana 
gelen 6,6 büyüklüğün-
deki depremin ardından 

Avrupa’dan çok sayıda devlet 
başkanı ve siyasetçi Türki-
ye’ye taziye ve dayanışma me-
sajı gönderdi. Avusturya 
Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen, Twitter üze-
rinden yaptığı açıklamada, 
"Dualarım, Türkiye ve Yuna-

nistan’da hayatını kaybedenle-
rin yakınları ve yaralılarla." 
ifadesini kullandı. Kosova 
Cumhurbaşkanı Hashm Thaci, 
sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, İzmir’de mey-
dana gelen trajediden 
duyduğu üzüntüyü ifade ede-
rek, "Dualarımız hayatını kay-
bedenler ve yaralıların 
yakınlarıyla, Kosova bu zor 
zamanda Türk halkı ve devle-
tinin yanındadır." ifadelerini 
kullandı. Kosova Başbakanı 

Avdullah Hoti, İzmir’de mey-
dana gelen depremden derin 
üzüntü duyduğunu dile geti-
rerek, Kosova halkının Tür-
kiye ile dayanışma içinde 
olduğunu vurguladı. 
 

ARNAVUTLUK 
 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Ilir Meta, Arnavutluk’un 
Türk ve Yunan dostlarının 
acısını paylaştığını kaydede-
rek, "Sevdiklerini kaybedenle-

rin ve bu zor günü yaşayanla-
rın yanındayız. Arnavutluk 
tüm olanaklarıyla dost ülkele-
rinin yanındadır." mesajını 
paylaştı. 
 

BOSNA HERSEK 
 
Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi Başkanı Sefik 
Dzaferovic, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a ta-
ziye mesajı gönderdi.  
Dzaferovic, mesajında, "İz-
mir'de meydana gelen dep-
rem nedeniyle derin üzüntü 
duyuyoruz. Depremde yaşa-
mını yitirenlere başsağlığı, 
yaralananlara acil şifalar dili-
yoruz. Cesur kurtarma ekip-
lerini özverili çalışmalarından 
ötürü tebrik ediyoruz. Duala-
rımız Türk kardeşlerimizle." 
ifadelerine yer verdi.  
 

HIRVATİSTAN 
 
Hırvatistan Başbakanı Andrej 
Plenkovic, sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda, 
Türkiye ve Yunanistan'da 
meydana gelen depremler ne-
deniyle derin üzüntü duydu-
ğunu, her iki ülkeye de 
gerekli yardımı yapmaya 
hazır olduklarını bildirdi. 
(AA)

Deprem, bir İzmirli olarak he-
pimizi çok üzdü.Millet ola-
rak Canımız sıkıldı, 

endişelendik ve korktuk. Ama kor-
kunun ecele faydası yok. Korkup, 
deve kuşu gibi kafalarımızı toprağa 
gömecek değiliz. Tefekkür etmek 
gerekiyor. Ben bu depremin sadece 
İzmir için değil tüm Türkiye için 
önemli bir uyarı olduğunu düşünü-
yorum.  Birileri depremin Allah’ın 
(CC)  İzmirlilere gazabı olarak dü-
şünüyor. Ben hüsnü zan edip bunun 
bir şefkat tokadı olduğunu düşünü-
yorum. Çok daha büyük felaketler 
olmaması için düşünmek, ders 
almak ve tedbir almak gerekir. Hem 
devlet hem millet için bu doğrudur. 
En iyisini ve en doğrusunu Allah 
(CC) bilir.  
Cabir Radiyallahu anhu’dan rivayet 
edildiğine göre Rasulullah Sallal-
lahu Aleyhi Vesellem şöyle dediğini 
işitmiştir: “Biriniz Allah hakkında 
husni zan etmeden ölmesin” (Mus-
lim 2877) 
Mümin olan kimse Allah hakkında 
iyimser olması gerekir. Özellikle ba-
şına musibetler geldiğinde ve ölüm 
anında iyimser olmak daha da önem 
taşır. 
(el Mevsua el fıkhiye 10/220) 
 

Acil kentsel dönüşüm 
 
Alınacak en önemli tedbir İzmir'de 
çok acil kentsel dönüşüme gitmektir. 
Zira İzmir’de kentsel dönüşüm gere-
ken on binlerce bina var.  Çok acil 
gereken yapılmalı. Devlete, Beledi-
yelere ve vatandaşa iş düşüyor. Si-
yasete, maddiyata, popülizme 
takılmadan harekete geçilmelidir. 
Kararlılıkla, taviz vermeden, birlik 
ve beraberlikle ülke olarak bu işi in-
şallah çözeriz. Acil kentsel dönüşüm 
olmalı yoksa yarın bu işin dönüşü 
olmaz.  
 

Fitne ve bozgunculuk 
yApAnlAr 

 
Deprem sonrası dini yazılar yazıp 
fitne çıkartan insanlar oldu. Bu pro-
vokasyonu yapan bir fitneciyi polis 
yakaladı. Sosyal medya hesabında 
tesettürlü bir bayan resmi olan bu 
kişi erkekmiş.  Sorgusundan sonra 
bakalım kimin nesi kimin fesi ol-
duğu çıkacaktır. Ha bu arada ken-
dince bunun Allah’ın gazabı 
olduğunu düşünenler de olabilir. Bu 
konuda yorum yapamam. Allah en 
doğruyu bilir. Tabiki her olaydan bir 
ders çıkarmak, tefekkür etmek, hem 
dünyevi hem manevi açıdan iyidir. 
Ama bunun bir yöntemi, usulü ve 
samimiyeti olması gerekir. Böyle 
şeyler konuşmadan önce kendimizi 
muhasebe etmemiz lazım. Sonra 
aranızdaki en günahsız olduğunu 
iddia eden kişi ilk taşı atsın. Böyle 
şeyler eğer samimi değilse büyük 
fitneler doğurabilir. Yeryüzünde 
fitne çıkarıp bozgunculuk yapanlar 
ne kötü insanlardır.  
 
depremde cep teleFon-

lArı ve whAtsApp 
 
Depremden hemen sonra etrafı göz-
lemledim. Vatandaşta korku ve 
panik vardı. Herkes telefonlara sa-
rıldı. Telefonlar kilitlendi. Ancak 
Whatsapp çalışıyordu. Böylesi du-
rumlarda Whatsapp’ın kapanmadı-
ğını ve çalıştığını gördüm.  
 

depremde trAFiğe  
çıkmAmAk 

 
Bir anda herkes araçlarına binip ya-
kınlarının yanına gitmeye çalışınca 
trafikte ciddi bir karışıklık yaşandı.  
Trafik felç oldu. Ambulanslar, it-
faiye araçları ve kurtarıcı araçlarının 
dahi hareket edemediğini bizzat gör-
düm. Maazallah daha büyük bir dep-
rem olsa hayat kilitlenebilir. Oysa 
böyle bir durumda çok elzem bir 
durum yoksa trafiğe bir süre çıkma-
mak gerekiyor. Bırakalım ambulans-
lar, itfaiye araçları, polis ve diğer 
görevliler görevlerini yapsın ve 
görev yerlerine gitsinler. 
 

deprem turizmi ve  
deprem Fenomenleri 

 
Deprem sonrası “Deprem Turizmi” 
adında yeni kavram daha kazandık. 
İnsanımız çok meraklı ya, herkes 
deprem bölgesine gidip görmek ve 
fotoğraf çekmek hatta maalesef selfi 
çekmek istiyor. Daha da vahimi 
hatta bazı sözüm ona sosyal medya 
fenomeni Youtuber veya Tiktokerlar 
deprem bölgesinden şov görüntüler 
çekip tıklama sayısını artırmak iste-
diler. Bunlar kabul edilemez, ayıp 
olmaktan öte günahtır, suçtur. 
 

deprem tAtbikAtlArı  
yApılmAlı 

 
Benim naçizane bir önerim olacak. 
Deprem bölgesi olan şehirlerde Be-
lediyeler, polis eşliğinde zaman 

zaman deprem tatbikatı yapmalı. 
Tatbikatın yapıldığı alanda herkes 
bu tatbikata zorunlu olarak katıl-
malı. Her bölgede deprem iletişim 
görevlileri olmalı. Her mahallede 
sorumlu kişiler belirlenmeli. Dep-
rem sonrası nasıl harekete edilir, tra-
fiğe nasıl çıkılır  veya çıkılmaz, 
arabasında deprem çantası nasıl ha-
zırlanır, çantada neler olmalı (Şarj 
cihazı, yedek şarj pili, su, ilaç, kuru 
gıda, battaniye, düdük, giysi gibi 
v.s.) nerede toplanılmalı, ilk yardım 
bilgileri şeyler tatbikatta öğretilmeli 
ve uygulanmalı.  
 

nAmAzdA protokol 
olmAz 

 
Bir gün şehit cenazesindeyiz. Ar-
kamdan birileri beni dürttü ve biraz 
müsaade edebilir misiniz lütfen, be-
lediye başkanı geldi öne geçsin, 
dedi. Ben de kendisine camide pro-
tokol olmaz, arkada kılabilir, dedim. 
Allah kabul eder inşallah. Aslında 
bu sözüm sadece Belediye başka-
nına değil. Bütün protokole.  Geçen 
depremde vefat eden vatandaşları-
mız için cenaze namazı kılınıyor. 
Belki bir veya iki cenaze sahibi var 
ya da yok. Gerisi hep protokol. Ce-
naze sahipleri ise arkada. Keşke her 
namazda böyle saf tutmak için ya-
rışsak. Bence hiç uygun değil. Bü-
yüklerimiz beni bağışlasın, namazda 
arka tarafta saf tutsunlar, halkın ara-
sına girsinler, vallahi çok daha fazla 
olumlu karşılanırlar, puan toplarlar.  
 

muhAleFet Acılı  
durumlArdA sAyın  

cumhurbAşkAnımızın 
yAnındA olmAlı 

 
Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet 
büyüklerimiz, Ana muhalefet Baş-
kanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ 
Parti Genel Başkanı Sayın Meral 
Akşener İzmir’e gelip İzmir halkına 
taziyede bulundular. Bu güzeldi. Bu 
birlik tablosu her zaman olmalıdır. 
Ancak kafama takılan bir şey var. 
Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir il 
afet koordinasyon merkezinde açık-
lama yaparken Sayın Kemal Kılıç-
daroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın 
Devlet Bahçeli de yanında olsalardı, 
birlikte açıklama yapsalardı nasıl 
olurdu? Böyle bir durum birlik bera-
berlik için ve de İzmir’e moral açı-
sından harika olurdu. Aslında 
çoktandır yazmak istiyordum şimdi 
denk geldi. Yurdun dört bir yanında 
herkesi ilgilendiren açılış, taziye, 
kutlama seremonilerinde Bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız veya ilgili 
bakan ya da o ilin valisinin yanında 
neden sadece AK Partili vekiller 
var? Diğerleri davet mi edilmiyor 
yoksa gitmiyorlar mı? Böylesi ulu-
sal yaslarda muhalefetin Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yanında yer 
alması onlara puan kazandırır. Mil-
let böyle şeyleri sever.  
 

böyle durumlArdA  
siyAset yApılmAz 

 
Sosyal medyada bazı duyurular ya-
pıldı. Bazıları samimiydi. İzmir Bor-
nova’da aktif olan bazı samimi genç 
kardeşlerimiz depremzede çadırla-
rını  dolaşmışlar ve oradaki AFAD 
yetkilileri ile görüşüp, hava biraz 
serin battaniye var ama ilave daha 
getirilse daha iyi olur deyip bizi ara-
dılar. Ayrıca çocuk bezi ve maması 
da gerekiyor dediler. AFAD ve İl 
Sosyal Yardımlaşma vakıf sorum-
lusu arkadaşı arayıp durumu sor-
dum. İlave battaniyeler Uşak’tan 
geliyor, dağıtacağız, depremzedelere 
yemek te dağıtılıyor bir sıkıntımız 
yok ama yardım etmek isteyen va-
tandaşlarımız eğer isterlerse hiç kul-
lanılmamış olmak şartıyla battaniye, 
çocuk bezi, mama veya diğer giysi-
leri İzmir Fuarı Kültür park alanın-
daki hollerde oluşturulan saklama 
alanlarına götürebilip teslim edebi-
lirler, dedi. Ancak bu arada bazı mu-
halefet milletvekillerinin hava 
İzmir’de buz gibi, devlet nerede, 
acil battaniye lazım gibi ajitasyon 
içeren ve devleti küçük düşürücü 
mesajları hiç hoş olmadı, yakışmadı. 
Böylesi durumlarda siyaset yapmak 
çok iğrenç bir şey. Bu arada DEVA 
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
“Bugün, devletin nasıl kötü yönetil-
diğini konuşmanın günü değil” diye-
rek hem çok komik duruma düşmüş 
hem de kendisiyle çelişkiye girmiş. 
Evet, gerçekten de bu acı günlerde 
böylesi laflar edilmez ama zaten ifa-
desinde söylemiş olmuş ve çaktır-
madan üstelik “konuşmanın günü 
değil” demiş. Siyasi cinlik mi diye-
lim, ne diyelim bilemedim. Yakış-
mamış.  
Deprem nedeniyle geçmiş olsun ve 
taziye için yurdun dört bir yanından 
ve Balkan ülkelerinden bizleri yüz-
lerce dostumuz aradı. Hepsine çok 
teşekkür ediyoruz. Onlardan tek is-
teğimiz dua etsinler. Geçmiş olsun 
İzmir, geçmiş olsun Türkiyem.

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

İZMİR MEKTUBU

DEPREM’DEN  
DERS ALMAK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

İzmir depremi nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları yağdı. 
Kosova Cumhurbaşkanı Hasim Thaci: - "Dualarımız hayatını kaybedenler 

ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin 
yanındadır" derken- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik 

Dzaferovic: - "Dualarımız Türk kardeşlerimizle" şeklinde konuştu

Balkanlar Türk  
halkının yanında

Saraybosna’dan iğrenç 
karikatürlere sert tepki

Yorgos Kalancis
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Macaristan Dışiş-
leri ve Dış Ticaret 
Bakanı Peter Szij-

jarto, Avrupa  
Birliği'nin (AB) Ko-
sova'ya vize mua-
fiyeti sağlaması 
gerektiğini bil-
dirdi. Szijjarto, 

Macaristan'a resmi 
ziyarette bulunan 
Kosova Dışişleri 

Bakanı Meliza Ha-
radinaj-Stublla ile 
ortak basın top-
lantısı düzenledi

Batı Balkan ülkelerinin 
dostu MACARİSTAN
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BUDAPEŞTE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Macaristan Dışişleri 
ve Dış Ticaret Ba-
kanı Peter Szijjarto, 

Avrupa Birliği'nin (AB) Ko-
sova'ya vize muafiyeti sağ-
laması gerektiğini bildirdi. 
Szijjarto, Macaristan'a resmi 
ziyarette bulunan Kosova 
Dışişleri Bakanı Meliza Ha-
radinaj-Stublla ile ortak ba-

sın toplantısı düzenledi. Batı 
Balkan ülkelerinin istikrara 
sahip olmasının Macaris-
tan'ın da çıkarına olduğunu 
belirten Szijjarto, ülkesinin 
bu konuda ciddi adımlar at-
tığını, NATO'nun Kosova 
Barış Gücü'ne (KFOR) en 
fazla asker sağlayan 3'üncü 
ülke konumunda bulundu-
ğunu söyledi. Macaristan'ın 
Kosova ile iyi ilişkilere sa-
hip olduğuna işaret eden 

Szijjarto, yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında ülkesinin Koso-
va'ya 50 bin maske ve 5 bin 
koruyucu elbise yardımında 
bulunacağını ve 75 Kosovalı 
öğrenciye burs sağlayaca-
ğını ifade etti. AB kriterle-
rini yerine getiren ülkelere 
vize muafiyeti sağlanması 
gerektiğine de değinen Szij-
jarto, ''AB güvenirliğini kay-
betmemeli. Eğer önceden 

bazı kriterler belirledikse o 
zaman bunu yerine getiren-
lere bu hak sağlanmalı. Bazı 
Batı Avrupa ülkeleri vize 
muafiyeti konusunda siyasi 
şartlar öne sürüyor.'' diye 
konuştu. Haradinaj-Stublla 
ise vize muafiyeti konusu-
nun Kosova için çok önemli 
olduğunu, Kosova'nın 8 yıl-
dan beri tüm şartları yerine 
getirmesine rağmen Batı 
Balkan ülkeleri arasında bu 

hakkı elde edemeyen tek 
ülke konumunda bulundu-
ğunu kaydetti. Macaris-
tan'ın Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında Kosova'ya ver-
diği desteğe teşekkür eden 
Haradinaj-Stublla, Macaris-
tan'ın hem Batı Balkan ülke-
lerine hem de Kosova'ya 
verdiği sürekli destekten 
mutluluk duyduğunu vur-
guladı. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Meclis Başkan Yardım-
cısı ve Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) Genel 

Başkanı Fikrim Damka, Fransız der-
gisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muham-
med'i hedef alan karikatürlerine 
tepki gösterdi. Meclisteki oturumda 
konuşan Damka, son günlerde Avru-
pa'daki üst düzey devlet idarecilerin-
den İslam'a karşı hakaret ve iftiraya 
varan, dinler arası hoşgörü ve saygı 
değerlerini ortadan kaldırmaya yöne-
lik söylemler duyduklarını anımsata-
rak, bu söylemlerin istenmeyen so-
nuçlara sebep olabileceği gibi herkesi 
dönüşü olmayan bir yola da sürükle-
yebileceğini vurguladı. Kosova'nın 
Paris Büyükelçisi Qendrim Gashi'nin 
de Hz. Muhammed'i hedef alan kari-
katürle ilgili bir paylaşımı retweet et-
tiğini anımsatan Damka, herkesin bu 
hususta dikkatli davranması gerekir-
ken Kosovalı büyükelçinin ateşe kö-
rükle gider gibi hem kendini hem de 
Kosova'yı zor bir durumda bıraktı-
ğını ifade etti. Damka, çoğunluğu 
Müslüman olan bir ülkenin büyükel-
çisinin İslam karşıtlığı içeren bir me-
sajı paylaşarak dinler arası hoşgörü 
ve birlik içinde yaşamanın önemini 
vurgulayan Kosova Anayasası'nı ve 
ilkesel değerlerini hiçe saydığını, ül-
kedeki tüm Müslümanlara hakaret 
ettiğini ve Kosova'nın imajına telafi 
edilmesi güç bir zarar verdiğini vur-
guladı. (AA)

DAMKA'DAN  

HEDEF ALAN  
KARİKATÜRLERE  

TEPKİ

Hz. Muhammed'i (S.A.V)  

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da muhalefetteki 
Kendin Karar Al Hare-
keti Milletvekili Eman 

Rrahmani, Meclis'teki Genel 
Kurul'a "I Love Muhammed" 
(Hz. Muhammed'i seviyorum) 
yazılı maskeyle katıldı. Millet-
vekili Eman Rrahmani, mas-
keyi,  Kosova'nın Fransa 
Büyükelçisi Qendrim Gashi'nin 
Hz. Muhammed’in karikatü-
rünü içeren uygunsuz içerikleri 
paylaşmasına tepki göstermek 
ve bu ay Hz. Muhammed'in 
doğum ayı olduğu için taktığını 
söyledi. Rrahmani, sosyal 
medya hesabından yaptığı fo-
toğraflı paylaşımda, "Sakin ve 
nazik tepki verin, hakaret ve 
alay etmeyin. Muhammed 
(sav), insanlığa rahmet olarak 
gönderildi." ifadelerine yer 

verdi. Muhalefet milletvekili 
Rrahmani, Gashi'nin, eylemiyle 
ilgili ülke kurumlarına karşı 
hesap vermesi ve temsil ettiği, 
maaşını ödeyen vatandaşların 
dini inançlarıyla alay edilme-
sine izin verilmemesi gerekti-
ğini belirtti.  Kosova'nın Fransa 

Büyükelçisi Gashi'nin payla-
şımı, Kosova İslam Birliği, mil-
letvekilleri ve vatandaşlarca 
tepki topladı. Gashi, 19 Ekim'de 
Fransız gazetesi Le Figaro'nun 
yayımladığı Charlie Hebdo'ya 
ait karikatür paylaşımını retwe-
etlemişti. (AA)

PRİZRENT - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Peygamber efendimiz Haz-
reti Muhammed’in (SAV) 
dünyaya geldiği gün ola-

rak kutlanan Mevlit Kandili, 
Kosova'da da dualarla idrak 

edildi. Prizren İslam Birliği Ku-
rulu tarafından Prizren’deki 
Sinan Paşa Camisi’nde düzenle-
nen programda vatandaşlar, saf 
tutup namaz kılarak dualar etti-
ler. Kosova İslam Birliği Baş-
kanı Naim Tırnava, vaazında 

Hazreti Muhammed'in hayatına 
değinerek, bu gecenin nasıl de-
ğerlendirilmesi gerektiğine dair 
bilgiler verdi. Programda mev-
lit tatlısı ikram edilen vatandaş-
lar kandilin manevi atmosferini 
yaşadı. (AA)

Kosova milletvekilinden 
Fransa’ya ilginç gönderme

Prizren’de Mevlit Kandili heyecanı
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BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB), AB Sınır 
ve Sahil Güvenlik Ajan-
sı’nın (Frontex)  Yunanis-

tan'ın mültecileri açık denize geri 
itmesine destek verdiğine yönelik 
haberler üzerine hem Yunanistan'ın 
hem de Frontex'in soruşturma baş-
latmasını istedi. AB Komisyonu 
sözcülerinden Adalbert Jahnz, gün-
lük basın toplantısında konuyla il-
gili soruyu yanıtlarken, "Bu konuyu 
çok ciddiye alıyoruz. AB Komis-
yonu, geri itmeler ve temel haklarla 
iltica hakkının korunmasına yöne-
lik AB hukukuna aykırı davranış-
larla ilgili haberler hakkında derin 
endişe duymaktadır" ifadesini kul-
landı. Komisyonun Frontex ile 
temas halinde olduğunu aktaran 
Jahnz, Frontex'in de Yunanistan 
makamlarıyla görüştüğünü ve Yu-
nanistan'ın iç tahkikat başlattığını 
söyledi. Jahnz, "Biz hem  Yunanis-
tan makamlarından hem de Fron-
tex'ten bu tür haberleri 
derinlemesine soruşturmasını ve 
AB yasalarına tam olarak uyulma-
sını bekliyoruz." dedi. Almanya'nın 
Der Spiegel dergisinin araştırma-

sında, Yunan sınır muhafızlarının 
mültecileri açık denize geri ittikleri 
ve Frontex'in de yasa dışı operas-
yonlarda yer aldığı ifade edilmişti. 

Frontex tarafından kullanılan bir 
uçağın mültecileri durdurduğu, 
uçaktaki kamera görüntülerinin 
Varşova'daki Frontex genel merke-

zine canlı olarak aktarıldığı ancak 
Frontex’in söz konusu bölgeye mül-
tecilerin kurtarılması için yardım 
göndermediği belirtilmişti. (AA)

Avrupa Birliği (AB), AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex)  Yunanis-
tan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler 
üzerine hem Yunanistan'ın hem de Frontex'in soruşturma başlatmasını istedi

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Sırbistan'da 21 Hazi-
ran'da yapılan genel seçimden 4 
ay sonra yeni hükümet kuruldu. 

Sırp İlerleme Partisi (SNS), Sırbistan 
Sosyalist Partisi (SPS) ve Sırp Vatanse-
verler Birliği’nden (SPAS) oluşan yeni 
hükümet,  Sırbistan  Meclisi’nden güve-
noyu aldı. Oylamaya katılan 232 millet-
vekilinden 227'si yeni hükümeti 
desteklerken, 5 milletvekili ise aleyhte 
oy kullandı. Yeni kabinenin üyeleri, oy-
lamanın ardından yemin etti. Ana Brna-
bic'in ikinci kez başbakan olarak görev 
yapacağı hükümeti oluşturan isimler 
şöyle: 
"Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, İçiş-
leri Bakanı Aleksandar Vulin, Ticaret 

Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı 
Tatjana Matic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı 
Bakanı Tomislav Momirovic, 
Maliye Bakanı Sinisa 
Mali, Ekonomi Ba-
kanı Andjelka Ata-
naskovic, Tarım 
Orman ve Su İş-
leri Bakanı Bra-
nislav 
Nedimovic, 
Çevre Bakanı 
İrena Vujovic, Ma-
dencilik ve Enerji 
Bakanı Zorana Mihaj-
lovic, Adalet Bakanı Maja 
Popovic, Devlet İdaresi ve Yerel 
Yönetimler Bakanı Marija Obradovic, 
Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, 

Kültür Bakanı Maja Gojkovic, Çalışma 
İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Darija 

Kisic Tepavcevic, Sağlık Ba-
kanı Zlatibor Loncar, 

Gençlik ve Spor Ba-
kanı Vanja Udovi-

cic, Eğitim Bilim 
ve Teknolojik 
Gelişim Bakanı 
Branko Ruzic, 
Avrupa Enteg-

rasyonları Ba-
kanı Jadranka 

Joksimovic, Köy İş-
leri Bakanı Milan 

Krkobabic, İnsan Hakları 
ve Toplumsal Diyalog Bakanı 

Gordana Comic, Aile Bakanı Ratko 
Dmitrovic, devlet bakanları Novica 

Toncev ile Nenad Popovic." 
Hükümet programını açıklayan Başba-
kan Brnabic, yeni hükümetin öncelikle-
rinin salgınla mücadele, Kosova 
meselesi, organize suçlarla mücadele, 
hukukun üstünlüğü, reform sürecinin 
hızlandırılması ve ülke ekonomisinin 
güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. 
Yeni dönemde 3 bakanlık daha kurul-
duğunu anımsatan Brnabic, yeni kabi-
nede kendisi ile birlikte 11 kadının 
görev yapacağına dikkati çekti. Sırbis-
tan'da 21 Haziran'da yapılan genel se-
çimde Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic'in genel başkanlığını yaptığı SNS 
oyların yüzde 60'ını almış, muhalefetin 
boykot çağrıları ve salgın gölgesinde ya-
pılan seçime katılım yüzde 50 civarında 
olmuştu. (AA)

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluşunun 97. kuruluş yıl 
dönümü, dünyanın dört bir 

yanında faaliyet gösteren Maarif 
Okulları’nda yapılan etkinliklerle 
kutlandı.  Türkiye Maarif Vak-
fı'ndan yapılan açıklamaya göre, 
Avustralya Maarif Okullarında 
Avustralya Ulusal Marşı ve İstik-
lal Marşı'nın okunmasıyla başla-

yan tören, Maarif Korosu'nun 
"Cumhuriyet" şarkısını söyleme-
siyle devam etti. Öğrencilerin oku-
duğu şiirler ve günün önemine 
binaen hazırlanan videoların yer 
aldığı kutlama, Cumhuriyet Bay-
ramı Şarkı Yarışması ödül töreni 
ile sona erdi.  Arnavutluk Maarif 
Okulları’nda, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı okunan şiirlerle kut-
landı. Bosna Hersek Maarif 
Okullarında Kovid-19 tedbirleri 
çerçevesinde eğitimin uzaktan 

devam etmesi nedeniyle öğrenci-
ler Cumhuriyet temalı resimlerini 
dijital ortamda paylaşıp 29 Ekim'i 
kutladı.  Burundi'de 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, Bujumbura 
Büyükelçisi Serap Ataay'ın hima-
yelerinde tertiplenen resim, kom-
pozisyon ve bilgi yarışmaları ile 
Türkiye Maarif Vakfı Burundi 
Uluslararası Okulunda kutlandı. 
Büyükelçilik yetkilileri, veliler ve 
öğrencilerin de hazır bulunduğu 
tören iki ülkenin milli marşlarının 

okunmasıyla başladı. Büyükelçi 
Serap Ataay ve Türkiye Maarif 
Vakfı Burundi Ülke Temsilcisi 
Erol Arslan'ın yaptığı konuşma-
larla süren program, ortaokul sı-
nıfları arasında düzenlenen 
"Türkiye" konulu bilgi yarışması 
ile devam etti. Ardından resim ve 
kompozisyon yarışmalarının bi-
rincilerine hediyeleri Büyükelçi 
Serap Ataay tarafından takdim 
edildi.  Ekvator Ginesi Maarif 
Okulunda da 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlandı. Malabo Büyük-
elçisi Şebnem Cenk ve büyükelçi-
lik personellerinin de katıldığı 
törende, öğrenciler 29 Ekim'le il-
gili Türkçe şiirler okudu. Dans 
gösterisi ve koro eşliğinde söyle-
nen şarkıların ardından öğrencile-
rin yaptığı resimlerin 
sergilenmesiyle program sona 
erdi. Kenya'da, Nairobi Büyükel-
çisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun 
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yal-
nızca Türkiye adına görev yapan 
kamu kurumlarının temsilcilerini 
davet ettiği kutlamaya Türkiye 
Maarif Vakfı adına Kenya Ülke 
Temsilcisi Vekili Deniz Doğan ka-
tıldı. Öte yandan, Belçika, Eti-
yopya, Gambiya, Güney Afrika, 
Gürcistan, Kamerun, Kosova, Pa-
kistan ve Venezuela'daki Maarif 
Okulları ve eğitim merkezlerinde 
de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
için etkinlikler düzenlendi.  (AA)

AB, "geri itmelerle" ilgili  
soruşturma beklentisinde

Maarif okullarında 29 Ekim  
Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Sırbistan’da Brnabic Hükümetini kurdu

Ahmet GÖKSAN

HAREKETİN  
ORTAKLIĞI

"Rum uzlaşma istememektedir. Dünya 
kendisini Kıbrıs Hükümeti ve halkı olarak 
görmektedir. Elinde,'Sen Kıbrıs'ın hü-
kümran hükümeti ve halkısın. Ülken işgal 
edilmiştir. Bu işgali kaldırmak için dünya 
sana yardımcı olacaktır'  diyen bir fer-
man tutan Kipriyanu'dan masa başında 
Türk halkı ile uzlaşarak Ortaklık Cumhu-
riyeti'ni iki bölgeli (bi-zonal) şekliyle 
kurmasını beklemek saflık olur".1980 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldır-
ması ile başlayan çatışmalar boyut 
kazanarak devam ediyor.Saldır-

ganların işgali altında bulunan Dağlık 
Karabağ'ın fazla zaman yitirmeden işgal-
den kurtarılması için Azerbaycan karşı 
saldırıya geçti.30 yıla yaklaşan süredir 
işgal ettikleri yerleşim yerlerinde KAÇ-
KINLAR diye tanımlanan perişan yaşam-
larını dünya kamuoyu sürekli olarak 
görmezden geliyor. 
     Ermenistan yönetiminin sırtı sürekli 
olarak emperyal amaç güdenlerce sıvaz-
lanırken Rusya'nın konuya şimdilik gir-
mek istemediğini söylemek gerekiyor. 
Arka bahçesi olarak gördüğü Ermenis-
tan'la birlikte hareket etmek istememesi-
nin birincil nedeni Ermeni Yönetiminin 
izlemekte olduğu Batı yanlısı politikası-
dır.3 milyona yaklaşan nüfusu ile yoksul-
lukla boğuşan ülkenin Diyaspora 
Ermenilerinin tahrikleri ile saldırıya geç-
tikleri biliniyor.Diyaspora Ermenilerinin 
Dağlık Karabağ'ın ötesinde Türkiye'den 
de toprak istekleri olduğu hemen her-
kesçe biliniyor.Çünkü bu isteklerini Ana-
yasalarında kayıt altına almışlardı. 
     Ermeni saldırganlığının bir diğer ne-
deni ise 13 Ekim 1921 tarihinde imzala-
nan GÜMRÜ ANLAŞMASI'nı (KARS) 
tanımıyor olmasıdır.(Sınırların belirlen-
diği Gümrü kasabası şu anda Ermenistan 
sınırları içinde bulunmaktadır).98 yıl 
önce imzalanan bu anlaşma ile Türkiye-
Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınırları be-
lirleniyordu. Yüce Atatürk imzalanan adı 
geçen anlaşmayı değerlendirirken, "Er-
meni meselesi denilen ve Ermeni ulusu-
nun gerçek olmayan isteklerinden çok 
dünya kapitalistlerinin iktisadi yararla-
rına göre çözülmek istenilen mesele Kars 
Anlaşması ile en doğru şekilde çözüme 
ulaştırılmış oldu" diye tanımlıyordu. 
     16 Ocak 2019 tarihinde Mısır'ın ev sa-
hipliğinde Doğu Akdeniz Gaz Forumu 
kurulması İsrail-Yunanistan-Mısır-Rum 
Yönetimi-İtalya ve Ürdün arasında imza-
lanan anlaşma ile olmuştu. Kurulan bir-
likteliği ileri aşamaya taşıyacak ve 
işlerlik kazandıracak anlaşma yine Kahi-
re'de imzalandı.Anlaşma ile Bölgede bu-
lunan doğalgazın ihracının teşvik 
edileceği belirtiliyor.Fransa da foruma 
katılım başvurusu yaparken Amerika ile 
AB'nin adı geçen forumda gözlemci sta-
tüsü ile bulunacağı vurgulanıyor.Buna 
karşın imzalar atılırken Türkiye Cumhu-
riyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin haklarının yok sayıldığını da 
kaydetmek istiyoruz. 
     Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ni kurdukları bu den-
klemin dışında tutanlar gazın Avrupa'ya 
ulaştırılması konusunda yardımcı olabil-
mesi için adı geçen iki ülkeyi aralarına 
almaları gerektiğini kaydetmek gereki-
yor. 
     Her yıl Eylül ayında düzenli olarak 
toplanan BM Genel Kurulu'nun toplantı-
ları Korona Virüsün gölgesinde kalarak 
çalışmalarını sürdürüyor.75. Yıl Genel 
Kurul toplantılarına katılan liderler ku-
ruma yönelik eleştirilerinin dozunu arttı-
rarak tamamlıyorlardı. Genel Yazman 
Antonio Guterres eleştirilere yanıt verir-
ken Amerika ile Çin arasında yaşanan 
SOĞUK SAVAŞ'a dikkat çekerek, "Çok 
tehlikeli bir yolda ilerliyoruz. Dünyamız 
en büyük iki ekonomisinin böldüğü bir 
geleceği kaldıramaz" diyor. Uluslararası 
Topluma da küresel ateşkesi yıl sonuna 
kadar 100 gün içinde hayata geçirme çağ-
rısı da yapıyor. 
     Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket 
ederek haklılığımızı dünyaya anlatmamız 
gerekiyor

kibristkd@kibristkd.org.tr
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ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yargıtay Başkanı Meh-
met Akarca'nın resmi 
davetlisi olarak Türki-

ye'ye gelen Karadağ Yüksek 
Mahkemesi’nin Başkanı 
Vesna Medenica ve bera-
berindeki heyet, 
Yargıtay'ı ziya-
ret etti. 
Akarca, Me-
denica ve 
beraberin-
deki heyeti, 
makamında 
ağırladı. Bu-
rada konuşan 
Akarca, Karadağ 
Yüksek Mahkeme üye-
lerini Yargıtay'da ağırla-
maktan büyük bir onur ve 

memnuniyet 
duyduğunu 
belirterek, iki 

ülke arasında 
Yargıtay Cum-

huriyet Başsavcı-
lığı görevi sırasında 

başlayan iş birliğinin, Yargı-
tay Başkanı olduğu dö-

nemde de devam ettiğini 
görmenin, kendisi için ayrı 
bir sevinç olduğunu dile ge-
tirdi. İki ülke yargı organları 
arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesine sağladığı güçlü 
destekten dolayı Başkan 
Vesna Medenica'ya teşek-
kürlerini ileten Mehmet 

Akarca, Türkiye ile Karadağ 
arasında tarihten gelen kar-
deşlik ve dostluk ilişkileri-
nin, yargı alanındaki iş 
birliği bakımından da sağ-
lam bir temel oluşturdu-
ğunu anlattı. Konuk Yüksek 
Yargı Başkanı Vesna Mede-
nica da mutabakat zaptının, 

iki ülke arasında uzun süre-
dir yürütülen iş birliğinin 
somut hale gelmesini sağla-
yacağını belirterek, Kara-
dağ'da ve Türkiye'deki 
hukuki reformların, iki ülke 
vatandaşları için yapıldığını 
vurguladı. 
Medenica, "Bizim en zor za-
manımızda, pandemi sıra-
sında Karadağ'a ilk yardım 
Türkiye Cumhuriyeti'nden 
geldi. Bu nedenle Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a büyük teşekkürü 
buradan iletiyorum. Kara-
dağ halkı, bunu asla unut-
mayacaktır." dedi. 
Konuşmaların ardından iki 
ülke yüksek mahkemeleri 
arasında, çeşitli alanlarda iş 
birliğini öngören mutabakat 
zaptı imzalandı. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE) tarafından ve-
rilen Türkçe kurslarına ilgi yeni 

tip korona virüs salgını döneminde 
arttı. Saraybosna Yunus Emre Ensti-
tüsü tarafından salgın tedbirlerine 
riayet edilerek başlatılan yüz yüze 
eğitimlere A1, A2, B1, B2, C1, C2 se-
viyelerinde toplam 310 öğrenci kayıt 
yaptırdı. Alanında uzman Türkçe öğ-
retmenleri tarafından modern yön-
temlerle gerçekleştirilen fiziki ortam 
kurslarının yanı sıra çevrim içi 
Türkçe kursları da yoğun ilgi gördü. 
Farklı yaş gruplarına yönelik çevrim 
içi Türkçe kurslarına ülke genelinden 
yoğun ilgi gösterildi. İlkokul öğrenci-
lerine yönelik çevrim içi kurslara 187, 
lise öğrencilerine yönelik çevrim içi 
konuşma kulübü derslerine ise 108 
öğrenci kayıt yaptırdı. Öte yandan, 
Yunus Emre Enstitüsü ile Bosna Her-
sek İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş 

birliğinde, İslam Birliği çalışanlarına 
yönelik başlatılan çevrim içi Türkçe 
kursuna da 97 kişi kayıt yaptırdı. Ay-
rıca Bosna Hersek genelindeki kreş-
lerde yürütülen "Oyunlarla Türkçe 

Projesi" kapsamında ise 117 çocuğa 
Türkçe öğretilmeye başlandı. Fiziki 
ve çevrim içi ortamlardaki Türkçe 
kurslarına enstitüsü tarafından geliş-
tirilen materyaller eşliğinde başlanır-

ken, Bosna Hersek genelinde yürütü-
len ve 8 bine yakın öğrencinin "ikinci 
yabancı dil" olarak Türkçe öğrendiği 
Tercihim Türkçe Projesi'nin de sür-
düğü bildirildi. (AA)

Salgın Bosna Hersek'te  
Türkçeye ilgiyi arTırdı
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından salgın önlemlerine ria-
yet edilerek başlatılan yüz yüze eğitimlere 310 öğrenci kayıt yaptırdı

Suriye'deki kamplarda kalan Arnavut  
kadın ve çocuklar ülkelerine döndü

TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk ve Lübnan ma-
kamları iş birliğinde ger-
çekleştirilen operasyon 

kapsamında Suriye'deki kamp-
larda kalan 4 Arnavut çocuk ve 
bir kadın ülkesine döndü. Arna-
vutluk Başbakanı Edi Rama ve 
İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, 
söz konusu operasyon için Lüb-

nan'ı ziyaret ettikten sonra Suri-
ye'deki kamplarda kalan dört Ar-
navut çocuk ve bir kadınla 
birlikte uçakla ülkelerine döndü. 
Tiran Rahibe Tereza Havalima-
nı'nda basın mensuplarına açık-
lamada bulunan Rama, "Bir yıllık 
çabanın ardından karmaşık bir 
operasyon sayesinde dört Arna-
vut çocuk cehennem kampı Al 
Howl'dan vatana döndü. Ya-
kında diğer çocuklar da döne-

cek." ifadelerini kullandı. 
Kampta bulunan diğer çocukla-
rın da belirlendiğini ve yakında 
Arnavutluk'a getirileceğine inan-
dığını kaydeden Rama, "Şam reji-
miyle hiçbir ilişkimiz yok ve 
geçiş için onların izinlerine ihti-
yaç var. Tüm bunlar, Lübnanlı 
General Abass İbrahim öncülü-
ğündeki yapı sayesinde oldu ve 
İbrahim bugün operasyonun 
devam edeceğini ifade etti. (AA)

KARADAĞ’DAN TÜRKİYE’YE 
KORONA VİRÜS TEŞEKKÜRÜ

Sırbistan'da Meclis Başkanı Dacic oldu
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Meclis Başkanlığı 
görevine daha önce bakanlık 
ve Başbakanlık da yapan İvica 

Dacic seçildi. Ülkede 21 Haziran'da 
yapılan genel seçimin ardından 
yeni meclis üyeleriyle bugün ger-
çekleştirilen genel kurulda, ulusal 
meclisin yeni dönemdeki başkanı 
belirlendi. Tek aday olan Sırbistan 
Sosyalist Partisi (SPS) Genel Baş-
kanı Dacic, yapılan açık oylamada 
yeni Meclis Başkanı seçildi. Sırbis-
tan'da 2014'ten beri dışişleri bakanı 

ve başbakan yardımcısı olarak 
görev yapan Dacic, 250 sandalyeli 
Ulusal Meclisteki 225 milletvekili-
nin desteğini aldı. Bu arada, Dacic, 
Dışişleri Bakanlığı yetkilerini 
bugün, geçici hükümetin Başbakanı 
ve yeni hükümeti kurmakla görev-
lendirilen Ana Brnabic'e devretti. 
Hükümetten yapılan açıklamada, 
yeni Dışişleri Bakanı belli olana 
kadar bakanlık yetkilerinin Brna-
bic'te olacağı bildirildi. 54 yaşın-
daki Dacic, daha önceki 
hükümetlerde İçişleri Bakanlığı ve 
Başbakanlık da yapmıştı.(AA)

Vahap DABAKAN

PAKDEMİRLİ  
İZMİR’E  
ELİ BOŞ  

GELMEDİ! 

Bu köşe yazımda Bakan 
Bekir Pakdemirli ile 
yaptığım sohbete İzmir Val-

isi Selim Yavuz Köşger de eşlik 
ediyor. Sohbetimizin noktasına 
virgülüne dokunmadan 
yayınlıyorum…  
       İzmir’den Egeli çiftçilere 
sesleniyor. Yem Bitkileri Tohum 
Dağıtım Programına katılan Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ile kısa bir sohbet ediy-
oruz. “Vahap Bey, bugün çiftçiye 
müjde verme günümüz. Kütlü 
pamuk primini yüzde 37,5 artırarak 
kilogram başına 1,1 liraya 
çıkardığımızı açıklayacağım.” 
diyor ve Pamuk ekimi yapan çiftçi-
leri sevindiriyordu…  
Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, 
önemli açıklamalarda bulunuyor. 
Üretime güç katacak, çiftçiye 
destek olacak önemli bir projeyi 
başlatmaktan son derece mutlu 
olduğunu söyleyen Bakan 
Pakdemirli; “Tohum başlangıçtır. 
Gıda zincirinin ilk halkası, biyolo-
jik ve kültürel çeşitliliğin temeli; 
Küçük bir tohum tanesinde büyük 
dünya gizli.” Diyor...  
Bakan Pakdemirli’ye soruyorum; 
Ata tohumlarımız yok oldu. 
Tohumları dışarıdan almaya 
başladık. Şimdi kendimiz Ata 
tohumlarını bulup tekrar üretmeye 
başladık mı?  
Bakan Pakdemirli, yanıtlıyor; 
“Toplam tohum ihtiyacının yüzde 
96’sı yurt içinden üretiliyor. Malum 
olduğu üzere uluslararası tohum 
ticareti son 50 yılda önemli artışlar 
gösterdi. Hatta öyle ki, 1970-2016 
yılları arasında, uluslararası tohum 
ticaretinde tam 12 kat artış oldu. 
Bizler bunun gerisinde kalamazdık. 
O nedenle, son 18 yılda, tohum 
üretimindeki ihtisaslaşmayı ve to-
humculuk teknolojisinde 
gelişmeleri takip ederek, ülkemizin 
tohumda millilik ve yerlilik 
konusunu sürekli gündemimizde 
tuttuk. Buradan bir kez daha gu-
rurla söylüyorum ki; Türkiye kendi 
tohumluğunu, kendi üreten bir 
ülkedir. Tohum ticaretinde 
dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir. 
Toplam tohum ihtiyacının yüzde 
96’sını yurt içinde üreterek, 86 ülk-
eye ihracat yapan ülke Türkiye’dir. 
Son 18 yılda verdiğimiz 2 milyar 
Liranın üzerinde destek ile tohum-
luk üretimimiz 7 kat, tohum 
ihracatımız ise 9 kat artmıştır” diye 
anlatıyor…  
Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli, Yem bitkileri destek-
lemesinde 18 yıl önce 216 bin hek-
tar alanda 36 milyon lira olan 
destek miktarını, 2019 yılında 1 
milyon hektar alanda 786 milyon 
liraya çıkardık. Son 18 yılda, 
toplam 7 milyar lira destekleme 
ödemesi yaparak, yem bitkisi üreti-
minde önemli artış sağladık. 
Böylece, yem bitkisi ekiliş alanı 3 
kat artışla 2,3 milyon hektara 
ulaştı. Kaba yem üretimimiz ise 2 
kat artışla 69 milyon tona çıktı…”   
 
50 İLDE UYGULANACAK 

 
Bakan Pakdemirli; “Bu projenin 
yem bitkileri ekiminin 
yaygınlaşması için yüzde 75’i hibe 
tohum desteği projesini İzmir’den 
uygulamaya başlıyoruz. Aliağa, 
Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Men-
emen, Kınık, Selçuk, Tire ve 
Ödemiş ilçelerinde, 243 üreticimize 
14 bin 564 dekar alanda ekilmek 
üzere, 218 ton fiğ tohumu ve 72 ton 
yulaf tohumu dağıtımı yapacağız.   
İzmir’in yanında 13 ilimizde, 
toplam 210 Bin dekar alanda 
uygulayacağız. İkinci ayağı ise; 
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Üreti-
minin Geliştirilmesi kapsamında bu 
projelerimi artarak devam edecek-
tir.” Diye anlattı. Sayın Bakan’ın 
anlattıklarını aynen yazdım… 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ankara’da gerçekleştirilen seçimler sonucunda 
bir kez daha Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak seçildi

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Belediyeler Birliğinin 
Ankara’da gerçekleşen ekim 
ayı olağan meclis toplantısına 

katılan Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur, yapılan seçimlerde 
güven tazeleyerek bir kez daha 
encümende görev aldı. TBB Başkanı 
ile birlikte toplam 15 belediye baş-
kanından oluşan encümene tekrar 
seçilen Başkan Batur, aynı zamanda 
İzmir’i de TBB’de temsil edecek. 
Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, kendisini yeniden göreve 
seçen üyelere teşekkür ederek şöyle 
konuştu:  
“Beni bu göreve layık gören beledi-
ye başkanı arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Önceki dönem olduğu 
gibi bu dönemde de üzerimize 
düşen görevi layıkıyla yapmaya 
devam edeceğiz. Dünyanın zor bir 

sınav verdiği pandemi sürecini 
yaşıyoruz. Ülkemizde yerel yöne-
timlerin önemi bu süreçte daha iyi 
anlaşıldı. Tüm belediyeler vatanda-
şın sağlığı ve huzuru için ellerinden 
geleni yaptılar ve yapmaya da 

devam ediyorlar. Bizler de gerek 
Türkiye Belediyeler Birliğinde 
gerekse başkanı olma onurunu taşı-
dığım Kıyı Ege Belediyeler 
Birliği’nde çalışmalarımıza aynı 
özveri ile devam edeceğiz.”

İsmet ARAS

AİLE İÇİ ŞİDDET 
(KANAYAN  

YARAMIZ) -2-

Kariyer Farkı: Genelde erkeklerde eşinin kendisinden 
kariyerli bir işte çalışması komplekse sevk etmekte öfke-
ye neden olmakta zaman zaman şiddete dönüşmektedir. 
 
Yaş farkı: Erkeğin eşinden yaşça büyük olması, kendisi-
ni egemen kılma düşüncesine sevk etmekte zaman 
zaman da  olsa tartışmayla birlikte şiddete dönüşebilmek-
tedir. 
 
Geniş Aile ile Yaşamak:Her ne kadar doğu kökenli aile-
lerde görülse de ülkemizde gerek bir arada bulunma iste-
ği, gerekse ekonomik nedenlerle kardeşler bir arada 
yaşar. Kardeşler arasında ve eşleri (eltiler) arasında çatış-
ma ve problemler, eşin şiddet uygulamasına neden olur. 
 
Kayınvalide ile birlikte yaşamak: Günümüzde yaşam 
biçimi olarak azalsa da halen mevcut olup, kayınvalide-
nin kendi yaşamını örnek alması, gelinini yönlendirmeye 
çalışması, evliliklere müdahil olması, eşin çelişkide kal-
ması ve olumsuz etkilenmesiyle eşe şiddet uygulamasına 
neden olur. 
 
Çocukluk Yıllarında Şiddete Maruz Kalmak ve 
Tanık Olmak: 
Çocukluk yıllarında babası, hatta annesi veya kardeşleri 
tarafından şiddete maruz kalan çocuklar büyüdükleri ve 
hayata atıldıkları, yuva kurduklarında çocukluk yıllarında 
yaşamış veya tanık oldukları şiddet, huzursuzluk, mutsuz 
ortam etkisiyle bilinç altına yerleşen travmanın etkisiyle 
hayatında gelişen herhangi bir ağır olumsuz bir sorunda 
(eğitimi, yaşı ve kariyeri ne olursa olsun)ortaya çıkabil-
mekte eşine şiddet uygulayabilmektedir. Çünkü; bir tarafı 
sevgisiz kalmış, yaşamın içerisinde insanlara olan güveni 
azalmış ve aynı zamanda kendisine olan özgüveni eksik 
kalmıştır. Bu durum, kendisinin hayat mücadelesinde 
çoğu zaman başarısız ve mutsuz olmasına neden olmak-
tadır. 
Ülkemizde genelde şiddet gören kadınlar eğer ekonomik 
özgürlüğü, yaşadığı şehirde bir tanıdığı, ailesi veya fertle-
rinden biri  yoksa  şiddet süregelir. Şiddet gören, genelde 
bunu kimseyle paylaşmamayı tercih eder. Çünkü gele-
cek, aç kalma, hayatla baş edememe korkusu vardır. 
Ekonomik özgürlüğü ve eğitimli olması, yakınlarının, 
özellikle ailesinin olması, kendisine güç verir, hayatıyla 
ilgili karar vermesinde etkili olur. 
 

BENiM KOCAM SiZE NE? 
 
Polis memuru Mehmet görevde olduğu bir gün telsizle 
anons gelir “Kadına Şiddet” uygulandığı ve bir adamın 
eşini dövdüğü haberiyle verilen adrese gidilir gecekondu-
nun bahçesinde bir kadınla bir erkeğin tartışmakta oldu-
ğunu görürler. Yanlarına giderek polis Mehmet kadına 
sorar neden kavga ediyorsunuz? Eşiniz sizi dövüyor mu? 
diye sorar. Kadının eşi de eşini dövmediğini sadece tartış-
tıklarını söyler kadında, hayır kavga etmiyoruz der. Polis 
memuru kadının gözünün “Morarmış” olduğunu görür 
kadına dönerek gözüne ne olduğunu sorar? Kadında sesi-
ni yükselterek, kapıya çarptığını kimsenin dövmediğini 
ayrıca size kim haber verdi? ben sizi çağırmadım der. 
Polis memuru Mehmet kadına dönerek davacı ve şika-
yetçi iseniz buyurun karakola? der davet eder. Kadın tek-
rar sesini yükselterek “size ne? kocamdır severde döver 
de der. Davacı şikayetçi değilim der. Bunun üzerine polis 
memuru olay yerinden ayrılır. Daha sonra Polis 
Mehmet’in öğrendiğine göre kadın doğudan gelmiş okur 
yazar değildir. Toplam 11 kardeştir. Eşi ise hurdacılık 
yaparak evini geçindirir. Üç çocuk sahibidir ve eşi çoğu 
zaman alkol alır eşine şiddet uygular. Kadın davacı olur-
sa ifade verip, evine gelince tekrar şiddet göreceğini bili-
yor, ayrıca ailesinin uzak olması, ekonomik özgürlüğü-
nün de olmaması nedeniyle bu şartlara katlanıyordu. 
      Kadın eğitimli biri olsaydı, ayrıca ekonomik özgürlü-
ğü olsaydı ve ayakları üzerinde durabilseydi bu hayata 
katlanır, bu hayatı sürdürür müydü? Sizce. 
 
 NE YAPILABİLiR? 
Şiddet ve şiddetin, bireyler, Aileler ve Toplum üzerindeki 
zararlarını ve tahribatlarını eğitim kurumlarında anlatmalı 
hatta ders olarak verilmelidir. Çalışma hayatında, işyerle-
rinde, resmi kurumlarda, konunun uzmanları tarafından 
sık sık seminerler verilmeli özellikle görsel medyada sık 
sık şiddet konusu ile ilgili yayınlar yapılmalı halk bilin-
çlendirilmelidir. 
 
 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun 
14 Ocak 1998 tarihinde kabul edilen 4320 sayılı kanun 
aile içi şiddete karşı Türkiye'de aile şiddeti mağdurları 
için yazılmıştır. Mevcut olan kanun da aile şiddeti mağ-
durları tarafından genelde bilinmemektedir. 
Bu kanuna göre; aile şiddetinde mağdur olanın 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na  bildirmesi ve Sulh Hukuk 
Hakimi'nin kabulü doğrultusunda kusurlu eş hakkında 
kanunumuza göre sırasıyla şu işlemlere başvurulur: 
•  Eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında 
yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya 
yönelik davranışlarda bulunmaması, 
• Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer 
eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların 
oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması, 
• Eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşa-
yan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, 
• Eşin, çocukları veya aynı çatı altında yaşan 
aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, 
• Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya tes-
lim etmesi, 
• Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde 
kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak 
konutta bu maddeleri kullanmaması, 
Aile içi şiddet mağduruna 6 ay daha eşiyle beraber yaşa-
ması önerilir, ve bu 6 ay içerisinde durum değişmezse 
tutuklanacağı eşine iletilir. 
Ancak; eşin şiddeti tekrarlaması halinde, mağdur tekrar 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurur; ve Sulh Ceza 
Mahkemesi'nce kamu davası açılır. Bu durumda da eş 3 
ila 6 ay arasında hapis cezası ile cezalandırılır, 3005 sayılı 
Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu'na göre de; 
çoğu zaman bu suç para cezasına çevrilir.

MANİSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın Ankara Büyükel-
çisi İlir Dugolli, Manisa'nın 
Turgutlu ilçesinde Milli 

Mücadele kahramanlarından Zey-
nel Taçyıldız'ın adının verildiği 
parkın açılışını gerçekleştirdi. Yi-
ğitler Mahallesi'ndeki Turgutlu 
Belediyesi’nce yaptırılan parkın 
açılışına, Illir Dugolli, Belediye 
Başkanı Çetin Akın ve vatandaş-
lar katıldı. Dugolli, Turgutlu'da 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti. Turgutlu Belediye Baş-
kanı Çetin Akın'ı makamında da 
ziyaret ederek bir süre görüşen 
Dugolli, Akın'a Kosova'da çektiği 
bir fotoğrafı hediye etti. Kosova 
göçmenleriyle de bir araya gelen 
Büyükelçi Dugolli, Turgutlu Kent 
Müzesi'ni gezdi. (AA)

TURGUTLU BELEDİYESİ’NDEN 
"ARNAVUT ZEYNEL PARKI" 

Batur yeniden Türkiye Belediyeler  
Birliği’nin encümenine seçildi

Rojaye Belediyesi’nden 
YTB’ye anlamlı ödül…
ROJAYE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı 

(YTB), Karadağ’da ger-
çekleştirdiği faaliyetler-
den ötürü Rojaye Bele-
diye Ödülü’ne layık 
görüldü. 
Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), her yıl ger-
çekleştirdiği onlarca 
projeyle Balkan ülkeleri 

ile Türkiye arasındaki 
ilişkileri geliştirirken sos-
yal, kültürel ve akade-
mik düzeyde yapılan ça-
lışmalarla da bu 
ülkelerde yaşayan genç-
lerin eğitim hayıtlarına 
büyük katkı sunuyor. Bu 
çerçevede gerçekleştiri-
len programlar netice-
sinde YTB, Karadağ’da 
yaptığı faaliyetlerden do-
layı Rojaye Belediye 
Ödülü’ne layık görüldü. 
www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere 
göre; Karadağ’a sunulan 

destekten dolayı verilen 
ödül, YTB Başkanı Ab-
dullah Eren’in ülkeyi zi-
yaretinde takdim edildi. 
Verilen ödülden dolayı 
memnuniyetini dile geti-
ren YTB Başkanı Eren 
ise, “YTB'ye kardeş coğ-
rafyalardan, Kara-
dağ’dan kıymetli bir 
ödül geldi. YTB, Kara-
dağ’daki faaliyetlerinden 
ötürü Rojaye Belediye 
Ödülü’ne layık görüldü. 
Tüm mesai arkadaşlarım 
adına teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Büyükelçi Dugolli’den  
Başkan Soyer'e ziyaret
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi İlir 
Dugolli, İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'i makamında ziya-
ret etti. Görüşmede 
Kosova'nın bir kenti ile 
İzmir'in kardeş şehir olma 
fikri gündeme geldi. Kosova 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi İlir Dugolli, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'i makamında ziya-
ret etti. Başkan Soyer, konuk-
larını kapıda karşıladı. Soyer 
ile İlir Dugolli, ülkeler arasın-

daki ilişkilerin önemine dikkat 
çekti. Yaşanan krizlerin aynı 
zamanda yeni fırsatlar doğur-
duğuna vurgu yapılan görüş-
mede, Başkan Soyer 
Kosova’dan bir kent ile 
İzmir'in kardeş şehir olabilece-
ğini söyledi. Soyer, İzmir 
nüfusunun önemli bir kısmı-
nın köklerinin Balkanlara 
dayandığını belirtti. 
Büyükelçisi İlir Dugolli de 
kentler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi için spor kampı 
veya öğrenci değişim prog-
ramları düzenlenebileceğini 
söyledi. Ziyarette, Başkan 
Tunç Soyer konuğuna Saat 
Kulesi'nin maketini hediye 
etti.
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Hayat, İnanan ve Salih 
Ameller işleyenler 
dışında kimsenin 

kazanamadığı bir oyun-
dur…” Bu söz ancak bir bil-
geye, böyle bir lidere yakı-
şır. Evet Aliya 
İzzetbegoviç’in sözü. Haya-
tını bu sözü üzerine bina et-
miştir. Bu kutlu davasından 
vazgeçmesi için birçok yol 
ve yöntemler denenmişse 
de, O bu ilke doğrultusunda 
gitmiş ve halkın kahramanı 
olmuştur. Bugün Bosna-
Hersek diye bir ülke var, 
orada insanlar özgürce din-
lerinin gereğini yerine geti-
riyor, kendi kendilerini 
idare edebiliyorlarsa bunu 
sağlayan en önemli isim ke-
sinlikle ‘Bilge Kral’ Aliya İz-
zetbegoviç’tir. Bu güçlü, di-
rayetli ve bilge lider 
Bosnalılar için tarihin o dö-
neminde olabilecek en bü-
yük şans, hatta nimetti. Bir 
halkın ayakta kalmasını sağ-
layan, onlara direnç ve 
umut veren Bilge Kral ara-
mızdan ayrılalı 17 yıl oluyor 
(19 Ekim 2003). İsterseniz 
şöyle hayatına kısaca bir 
göz atalım Bilge Kral’ın… 
 

DEDESİ OSMANLI 
SUBAYIYDI 

 
“Bosna-Hersek’in kurucu 
Cumhurbaşkanı olan Aliya 
İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 
yılında Bosna-Hersek’in Şa-
maç kasabasında doğdu. 
Dedesi bir Osmanlı suba-
yıydı. Daha sonra o dönem 
Sırpların baskılarından ka-
çarak Saraybosna’ya yerleş-
tiler. Burada özellikle, Hır-
vat Ustaşaları ve Sırp 
Çetnikleri’nin saldırıları 
karşısında siyasallaşmama-
nın imkânı yoktu. 1943’te li-
seyi bitiren Aliya, Belgrad 
Üniversitesi’nde hukuk öğ-
renimine devam etti. Ama 
bu arada teşkilatla ilişkileri 
giderek güçlendi. Daha 
sonra Hırvatların kendisini 
askere almak istemesi üze-
rine yeniden yer değiştiren 
Aliya, Gradaçac’a kaçtı. An-
cak 2. Dünya Savaşı sıra-
sında ülkede Tito tarafından 
komünist rejim kurulmuştu. 
‘Güneyli Slavların Memle-
keti’ anlamına gelen Yugos-
lavya’da Aliya, bu sefer de 
Sırplar tarafından askere 
alındı. Fakat henüz askerliği 
bitmeden 1946′da tutuk-
landı. Tutuklandığında ken-
disine karşı oluşturulan id-
dianamede Genç 
Müslümanlar Teşkilatı üyesi 
olmak, Tito’nun fikirlerini 
eleştirmek ve onun fikirle-
rini devletleştirmek isteyen 
savaşçı önderler kabul edi-
len Partizanlar’a karşı mu-
halefet oluşturmak, Sovyet 
karşıtı gizli propaganda 
yapmak gibi iddialar yer al-
mıştı. 1946 -1949 yılları ara-
sında cezaevinde yattı. Ai-
lesi İslâmî duyarlılığa sahip 
bir aileydi. Ancak İzzetbe-
goviç, İslam karşıtı ve Müs-
lümanları Avrupa’ya dışarı-
dan girmiş kimseler olarak 
gören bir çevrede yetişti. Sa-
raybosna’da bir Alman lise-
sinde eğitim gördü. Bilime 
önem veren ve disiplinle ça-
lışan bir öğrenci olarak ta-
nındı. 

 
MLADİ  

MÜSLÜMANİ  
 
Lise çağında üstün kabili-
yetleriyle ve İslamî konulara 
ilgisiyle öne çıktı. O dö-
nemde bazı arkadaşlarıyla 
birlikte dinî konuları tartış-
mak amacıyla Mladi Müsli-
mani (Müslüman Gençler 
Kulübü) adını verdikleri bir 
kulüp kurdu. Bu kulübü 
kurduğunda henüz 16 ya-
şındaydı, fakat oldukça et-
kin ve üretken bir düşünce 
kabiliyetine sahip olduğu 
gözleniyordu. Bu yüzden 
kurduğu kulüp bir düşünce 
kulübü olmaktan çıkarak 
aktivite kulübüne dönüştü. 
Dolayısıyla birtakım eğitim 
ve hayır faaliyetlerine öncü-
lük etmeye başladı. Ayrıca 
genç kızlar için de ayrı bir 
birim oluşturdu. İkinci 
Dünya Savaşı esnasında da 
ihtiyaç sahiplerine yardım 
etti. İzetbegoviç’in kurduğu 
Müslüman Gençler Kulübü 
oldukça önemli faaliyetler 
gerçekleştirdi. İkinci Dünya 
Harbi esnasındaki faaliyet-
leriyle de herkesin dikkatini 
çeken gözde bir oluşum hâ-

line geldi. Ancak bu savaş 
esnasında tüm Yugoslavya, 
Almanların işgaline uğra-
mıştı. Bu savaş esnasında 
Sırp Çetnikler Alman asker-
lerinin de desteğinden ya-
rarlanarak Bosna’da 100 bin 
Müslüman’ı öldürdüler.(II. 
Dünya Savaşı TitoYugoslav-
yası) 13 Ocak 1946’da Yu-
goslavya yeniden bağımsız-
lığına kavuştu. Ancak bu 
bağımsızlık hareketinde Ko-
münist Parti yanlıları 
önemli bir rol üstlendikle-
rinden bağımsızlık sonra-
sında da ülkede yöne-
timi ele geçirdiler. 
Ülkenin resmî sta-
tüsünü de fede-
ral cumhuriyet-
ler birliği 
olarak belirle-
diler. Buna 
göre Yugos-
lavya altı fe-
deral cum-
huriyet ile 
iki özerk 
bölgeden 
oluşacak, 
cumhuriyet-
lerden biri de 
Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti 
olacaktı. Komü-
nist rejimin ülke 
yönetimini ele ge-
çirmesiyle birlikte 

dinlere özellikle de İslam’a 
karşı bir savaş başladı. İzet-
begoviç, İslamî faaliyetle-
riyle tanındığından ve ate-
izme karşı olduğundan 
komünist baskının en 
önemli hedeflerinden bi-
riydi. Bu sebeple 1949’da İs-
lamcılık suçlamasıyla hapse 
girerek beş yıl hapis cezası 
çekti. 
 
TİTO ZAMANINDA 
BASKILAR ARTTI 

 
İzetbegoviç’in sıkıntıları 
1953’te iktidara gelen Tito 
zamanında daha da arttı. 
Fakat o bütün baskılara rağ-
men İslamî konularda kafa 
yormaya, fikirler üretmeye, 
etrafını aydınlatmaya de-
vam ediyordu. Bu arada sis-
temin Müslümanların mese-
leleriyle ilgilenmesi üzere 
görevlendirdiği Hasan 
Duzu ile ilişki kurarak 
onunla irtibat halinde çalış-
malar yürütmeye başladı. 
Tito’nun 1974’te yeni bir 
anayasa hazırlamasından 
sonra yönetim Müslümanlar 
üzerindeki baskıyı kısmen 
hafifleterek bazı geleneksel 
İslamî kurumların yeniden 

işlev kazanmasına imkân 
sağladı. Bu yumuşama üze-
rine bazı camiler ve medre-
seler yeniden açıldı. Küçük 
çapta da olsa bir yumuşa-
mayla bazı dinî kurumların 
yeniden hayata geçirilmesi 
Müslümanlar arasında hızlı 
bir İslamî uzlaşıya zemin 
hazırladı. 1980’de Tito 
ölünce federasyon cumhur-
başkanlığı konusunda bir 
anlaşmazlık ortaya çıktı. Bu-
nun üzerine altı federal eya-
letin her birinin cumhurbaş-
kanının sırayla bir yıl 

federasyon cumhurbaş-
kanlığı yapması 

üzere anlaşma sağ-
landı. Bu geliş-

meyle birlikte 
ülkede kısmen 
bir demokra-
tikleşme süre-
cine girilmiş 
oldu. Çünkü 
federal eya-
letlerde yö-
netime geç-
mek 
isteyenler si-
yasal partiler 
vasıtasıyla 
faaliyetler yü-

rütebiliyor-
lardı. Buna 

bağlı olarak hür-
riyetlerde de bir 

genişleme oldu. 

İzetbegoviç’in oğlu bu or-
tamdan yararlanarak baba-
sının makalelerini bir ki-
tapta toparlayıp, 1983’te 
“İslamî Manifesto” adıyla 
yayınladı. İzetbegovic’in 
daha önce 1970’te de bu 
adla bir kitabı yayınlan-
mıştı. 1983’te söz konusu ki-
tabın yayınlanması epey bir 
yankı uyandırdı. Hâkim sis-
tem bu gelişmeye tahammül 
edemeyerek İzetbegoviç’i 
Avrupa’nın ortasında radi-
kal İslamî bir cumhuriyet 
kurmak için çalışmakla suç-
ladı ve tutuklattı. İzetbego-
viç, mahkeme önüne çıkarı-
lıp “hakim sistemi 
değiştirmek ve Bosna-Her-
sek’i İslamî devlete dönüş-
türmek için çalışmak”la it-
ham edildi ve yargılamadan 
sonra 14 yıl hapis cezasına 
mahkûm edildi. Fakat bu 
mahkûmiyet onun kitabının 
bütün Bosna’da duyulma-
sını ve tesirini göstermesini 
sağladı. Müslümanlar muh-
telif yollarla onun söz ko-
nusu kitabını temin etmeye 
çalışıyorlardı. Kitabın yaza-
rının bu kitaptan dolayı ha-
piste olması okuyanların 
ruhlarındaki tesirinin daha 

da artmasına sebep olu-
yordu. Yargıtay kararıyla 
daha sonra mahkûmiyet sü-
resi 11 yıla indirildi. 1988’de 
çıkarılan bir afla da serbest 
bırakıldı. 
 
FİKİRLERİ YAYILDI 

 
Beş yıllık hapis süresi (1983-
1988) İzetbegovic’in haya-
tında önemli etkiler yaptı. 
Hapiste düşünmeye, fikir 
üretmeye, daha önce üretil-
miş fikirlerden istifade et-
meye çokça fırsat buldu. Bu-
nun yanı sıra önemli bir 
fikri eserinden dolayı hapse 
atılması olması, onun fikir-
lerinin çevrede daha çok 
yankı uyandırmasına sebep 
oldu. Ayrıca onun hapiste 
olduğu dönemde yıllarını 
verdiği “Doğu ve Batı Ara-
sında İslam” adlı meşhur ki-
tabı yayınlandı. Bu kitabını 
bir arkadaşı neşretti ve çok 
kısa zamanda geniş bir kit-
leye ulaşarak büyük yankı 
uyandırdı. İzetbegoviç, bu 
kitabıyla İslam’ı sade ve öz 
bir şekliyle yetişen nesillere 
kazandırmayı hedefliyordu. 
İzetbegovic, hapisten çıktı-
ğında dünyada komünist 
rejimler çöküş dönemine 
girmişti. Yugoslavya’da da 
eski federatif yapının korun-
ması konusunda çok fazla 

bir du-
yarlılık 
kalma-
mıştı. 
Bunun 
yerine 
bağım-
sızlık 
yanlısı fi-
kirler et-
kisini 
göstermeye başlamıştı. Ay-
rıca eyaletlerde yönetime 
geçme konusunda etkin si-
yasi yarışlar başlamıştı. 
Aliya İzetbegoviç de Bosna-
Hersek Özerk Cumhuri-
yeti’nde Demokratik Eylem 
Partisi (SDA) adı verilen bir 
siyasi parti kurdu. Bu parti 
Bosna-Hersek’te 5 Aralık 
1990’da gerçekleştirilen ge-
nel seçimleri kazanarak li-
deri Aliya İzetbegoviç Cum-
hurbaşkanı oldu. Bu seçim 
SDA’nın girdiği ilk seçim ol-
masına rağmen büyük bir 
başarı elde etti ve cumhur-
başkanlığını kazanmasının 
yanı sıra parlamentoda da 
86 sandalye elde etti. 1990’lı 
yıllara girildiğinde Yugos-
lavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti içinde bir ba-
ğımsızlık hareketi baş gös-
terdi. Özerk cumhuriyetler 
birbiri ardından bağımsız-
lıklarını ilan ediyor ya da bu 
yönde niyetlerini ortaya ko-
yuyorlardı. Bosna-Hersek 
de 1 Mart 1992’de gerçekleş-
tirdiği referandum sonra-
sında bağımsızlığını ilan 
etti. Çünkü yapılan referan-
dumda halkın yüzde 62,8’i 
bağımsızlığı tercih etmişti. 
Ancak Sırplar hemen arka-
sından Bosna-Hersek yöne-
timinde söz sahibi olan 
Müslümanlara karşı savaş 
açarak yeni bir katliam ha-
reketi başlattılar. Hırvatis-
tan ve Slovenya’nın bağım-
sızlık mücadelesine destek 
olan Avrupa ülkeleri ve 
ABD ise Bosna-Hersek’i Sırp 
saldırıları karşısında yalnız 
bıraktılar. Bosna-Hersek 
Müslümanlarını en çok sı-
kıntıya sokan da, Avru-
pa’nın üçüncü büyük or-
dusu Yugoslavya Federal 
Ordusu’nun Sırp çetnikle-
riyle birlikte hareket etmesi, 
onlara destek vermesiydi. 
Müslümanlarsa herhangi bir 
askerî destekten yoksun ve 
silah yönünden çok zayıftı-
lar. Sonuçta Sırplar Bosna-

Hersek’in önemli şehirlerini 
işgal ettiler. Bu işgal hare-
keti bir milyona yakın Müs-
lüman’ı göçe zorladı. Sırplar 
işgal ettikleri yerlerde hem 
katliam hem de yıkım ger-
çekleştiriyorlardı. Özellikle 
camileri ve İslamî izler taşı-
yan tarihî eserleri yıkmaya 
özen gösteriyorlardı. 
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SPOR KULÜPLERİMİZİN 
KURTULUŞU  

ŞİRKETLEŞMEK

Hollandalı efsane Johan Cruff, " Ben 
para dolu çantanın gol attığını hiç 
görmedim" derken , fubol günü-

müzdeki kadar endüstriyelleşmemişti. 
 
Ancak M.City ve PSG gibi astronomik ser-
mayeli kulüplerin şampiyonlar ligi'ni kaza-
namadığını düşünecek olursak, bu sözün 
günümüzde de geçerliliğini koruduğunu gö-
rebiliriz. 
 
Süper lige baktığımızda da Trabzonspor'un 
açtığı kapıda Bursaspor, son olarak Başak-
şehir geçti ve turuncu lacivertliler, 3 büyük-
lerin kadro değerlerinin altında kalmalarına 
rağmen şampiyon olmayı başardılar. 
 
 
Son 15 sezon içerisinde F.Bahçe toplam de-
ğerleri 1 milyar 901 milyon Euro'luk kadro-
lar kurdular. 
 
Bunlara genel olarak toplam maliyetlere ba-
kıldığında Süperligin dört büyüklerinin top-
lam borcu 12 milyar tl seviyesine çıktı. 
 
İnanılmaz ve korkunç bilançoyla karşılaşı-
yoruz. 
 
Borçların büyük bölümü, Futbol operasyon-
larının bağlı olduğu, borsada işlem gören 
şirketlere ait bankalara ve faktoring kuruluş-
larına borçlar, en yüksek ve can sıkıcı du-
rumu oluşturuyor. 
 
 
"Katlanarak artıyor" 
 
 
Finansal borçlar 1 yıl öncesine göre %30 
yani 1.4 milyar tl arttı.Bu borçların 3 yıldan 
kısa bir sürede katlanması demek 4 kulübün 
borçları yönetebilit aşamayı geçti. 
 
Kulüplerin gelirlerinin çok üzerinde harca-
dıkları için borç sarmalına girdiler.Ve bu 
sarmalın boyutu gün geçtikçe büyüyor. 
 
Sadece geçen 7 yıl 714 milyon tl zarar açık-
layan kulüpler için bu durum şaşırtmıyor. 
 
 
Fenerbahçe'nin, yapılandırmama etkisi 
 
Galatasaray'ın, Borcu az, artışı yüksek 
 
Beşiktaş'ın, likite krizi yaşıyor 
 
Trabzonspor, 5 yılda yeni anlaşma  
 
İle  süreci takip ediyor. 
 
 
Kulüplerimizin tek kurtuluşu 
 
Dernekler kanundan ayrılıp, kulübü şirket-
leştirip malı açıdan yaşaması, kulüplerin var 
olması anlamında tek kurtuluşudur. 
 
 
Şirketleşmek....

ramez.kursunlu@hotmail.com
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bosna Hersek’in karşılaş-
tığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz” dedi
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karaismailoğlu, Bosna 
Hersek Federasyonu 
Başbakanı Fadil No-

valiç, Bosna Hersek Haber-
leşme ve Ulaştırma Bakan 
Yardımcısı Nedzad Branko-

viç ile Bosna Hersek’in An-
kara Büyükelçisi Adis Ala-
giç’i makamında ağırladı. 
www.haberler.com’a göre; 
iki ülke arasındaki karayolu 
ve demiryolu taşımacılığı 
konularının ele alındığı gö-
rüşmede Bakan Karaismai-
loğlu, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 
Bakan Karaismailoğlu, tüm 
dünyayı etkisi altına alan 
korona virüs salgınında ha-
yatını kaybeden Bosnalı va-
tandaşlara Allah’tan rah-
met, hastalıkla mücadele 
edenlere de şifa dileklerini 
iletti. Bosna Hersek’in adeta 

Balkanlar'ın mozaiği gibi ol-
duğunun altını çizen Bakan 
Karaismailoğlu, “Tarihi 
köklerle sağlam biçimde 
bağlı olduğumuz Bosna 
Hersek'le ilişkilerimiz bizim 
için hep önem arz eder. Biz-
ler, Bosna Hersek’in karşı-
laştığı tüm sorunları adeta 

kendi derdimiz gibi çöz-
meye gayret ediyoruz. Bu-
nun için gerek ikili, gerek 
çok taraflı platformlarda 
Bosna Hersek’e her türlü 
desteği tüm kurum ve kuru-
luşlarımızla sağlamaya de-
vam edeceğiz” diye  
konuştu.

BİLECİK 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bilecik’in Pazaryeri'ne 
ilçesine uzun yıllar 
önce Balkanlar’dan 

göç edenlerle birlikte yapı-
mına başlanılan çömlekçilik 
sanatı hala sürdürülürken, 
pres veya döküm dışında 
eski usulle çarkla üretim ya-
panların sayısı hayli azaldı. 
İlçenin Kınık Köyü’ne 130 
yıl önce atalarının göç et-
mesi ile başlayan çömlekçi 
sanatı ile uğraşan köylülerin 
çoğunluğu geçimini toprak-
tan sağlıyor. Çömlek ustala-

rının büyük bir emek ve öz-
veri ile çamura şekil verdik-
leri Kınık köyünde eskiden 
her evde bir usta, her evde 
bir çömlek ocağı bulunu-
yordu. Son zamanlarda köy-
deki gençlerin büyük 
şehirlere göç etmesiyle çöm-
lek ocaklarının sayıları 
azalsa da Kınık köyünde 
çömlek çarkları hala sanat 
için dönüyor. Hayallerini 
çamur ile şekillendiren usta-
lar testi, güveç, çaydanlık, 
cezve, fincan, saksı, hediye-
lik eşya olmak üzere birçok 
ürünü yapmaya ilk aşkla 
devam ediyorlar. 

TİRAN/PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
Balkanlar'daki liderler 

ve siyasetçiler tebrik mesaj-
ları paylaştı. Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşıma Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile bir fo-
toğrafını ilişkilendirerek, 
"Bu Cumhuriyet Bayra-
mı'nı Kosova, sıkı dost ve 
müttefik olarak Türkiye ile 
kutlamaktan gurur duyu-
yor. Kosova halkı adına 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, hükümet 
ve Türk halkının refahı için 
en iyi dileklerimizi sunu-
yorum." ifadelerini kul-
landı. Kosova Başbakanı 
Avdullah Hoti de sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, "Türkiye 
Cumhuriyeti halkına en iyi 
dileklerimi içtenlikle ilet-
mekten gurur ve mutluluk 
duyuyorum." dedi. Dışiş-

leri ve Diaspora Bakanı 
Meliza Haradinaj-Stublla 
da bakanlık aracılığıyla 
paylaştığı tebrik mesa-
jında, ülkesinin Türkiye ile 
ikili ve diplomatik iş birli-
ğini derinleştirmeye olan 
kararlılığını ifade etti. Ha-
radinaj-Stublla, Türkiye'ye, 
devlet inşası ve uluslar-
arası alanda güçlendiril-
mesi yolunda ülkesine 
verdiği destekten dolayı te-
şekkür etti. 
 

‘RUÇİ’DEN  
MEKTUP’ 

 
Arnavutluk Meclis Baş-
kanı Gramoz Ruçi, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Mustafa Şentop'a 
tebrik mektubu gönderdi. 
Büyük devlet adamı Mus-
tafa Kemal Atatürk tara-
fından yaklaşık bir asır 
önce Türkiye Cumhuriye-
ti'nin ilanını Türkiye'nin 
tarihi başarısı olarak nite-
lendiren Ruçi, "Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ilk cum-
hurbaşkanı olarak Atatürk, 
bağımsız, laik, modern bir 
devletin temellerini attı ve 
Türkiye'de liberal ve de-
mokratik eğilimlerin geliş-
mesi için zemin yarattı." 
değerlendirmesinde bu-
lundu. 
Arnavut halkı ve Arnavut-
luk Meclisinin dost ve 
NATO müttefiki Türki-
ye'nin başarılarını sevinçle 
takip ettiğini vurgulayan 
Ruçi, gelişim, refah ve de-
mokrasi yolunda ilerleme 
dilediğini ve bölgede ve 
ötesinde barış, istikrar ve 
güvenliğe artan katkıyı 
memnuniyetle karşıladık-
larını aktardı. 
Cumhuriyet Bayramı'nın 
Türkiye, Arnavutluk, 
bölge, Avrupa ve dünya 
için yeni tip korona virüs 
salgını ile mücadele gibi 
zor bir dönemde kutlandı-
ğını anımsatan Ruçi, her-
kesin bu zorlu savaşı 
kazanması ve normal ha-
yata dönmesi temenni-
sinde bulundu. (AA)

Balkanlardan gelen atalarının  
mirasını hala sürdürüyorlar

RADOVİŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar (YTB) 
Başkanı Abdullah Eren, 

Kuzey Makedonya’nın gü-
neydoğusundaki Radoviş'e 
bağlı Yörük köylerini ziyaret 
etti. Makedonya Türk Sivil 

Toplum Teşkilatları Birliği 
(MATÜSİTEB) Genel Başkanı 
Hüsrev Emin ile birlikte Ra-
doviş'e bağlı Alikoç, Kocalı ve 
Pırnalı köylerini gezen Eren, 
çocuklara kırtasiye seti dağıttı 
ve vatandaşlarla sohbet etti. 
YTB Başkanı Eren, Yörük 
Türkleri'nin yaşadığı Kocalı 
ve Alikoç köylerinin ortak ilk-

okulunu ziyaret ettiklerini 
söyledi. Birinci sınıftan be-
şinci sınıfa kadar 130 öğrenci-
nin ilkokul eğitimlerini bu-
rada aldığını kaydeden Eren, 
"Türkçe eğitim alıyorlar. 
Kendi Türk kimliklerini, öz 
kültürlerini, milli ve manevi 
değerlerini öğreniyorlar ve 
böyle büyüyor çocuklarımız, 

kardeşlerimiz. Hepimizin ço-
cuğu bu çocuklar." diye ko-
nuştu. Bölgede ciddi sayıda 
soydaşın yaşadığını ve onları 
ziyaret etmeye geldiklerini 
ifade eden Eren,  "Hem ço-
cuklarımıza, yavrularımıza 
kırtasiye hediyesi getirdik 
hem onları dağıttık hem de 
pandemi olsa dahi buralara 

gelmek istedik. Türkiye Cum-
huriyeti devletinin ve Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığının her za-
man soydaşlarımıza desteği 
devam edecektir. Çok farklı 
projelerle Kuzey Makedon-
ya'daki soydaşlarımızın her 
zaman yanındayız." diye ko-
nuştu. (AA)

Bakan Karaismailoğlu  
‘Bosna’nın yanındayız’

EREN, RADOVİŞ’TE YÖRÜK  
KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

Balkan liderlerinden 
29 EKİM MESAJI

Sadece 20.nci yüzyılın başında yaşadığı-
mız savaşlar 1911-1912 Trablusgarp 
Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları, 

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve peşinden 
işgal edilen vatanı kurtarmak için 1919-1922 
Kurtuluş Savaşı dahil olmak üzere bu ülkenin 
insanları on yıl boyunca süren savaşlarla çe-
şitli cephelerde genç nesillerni kaybetmişti. 
Siyasal ömrünü tamamlayan ve Batı’nın 
Büyük Devletlerine yani emperyalist güçle-
rine kayıtsız şartsız teslim olan ve toprakları 
işgal edilen Osmanlı Devleti’nin SEVR An-
tlaşmasından sonra yapabileceği bir şey kal-
mamıştı. Halk uzun yıllar süren savaşların 
getirdiği yıkım ve yokluk içinde perişan hal-
deydi. 
Neredeyse her evde bir şehit ve gazisi olan 
insanlar harap ve bitap düşmüş umutsuzca 
yabancıların merhametinden medet umu-
yordu. Fakat galipler yüzyıllardır biriktiridik-
leri öfke ve hnçla Türk’e kefen biçmekle 
meşguldü. 
Balkanlar’da hristiyan komitacıların pusula-
rından, Ortadoğu’da Müslüman din kardeşi 
Arapların kalleşliğine, Yunanlıların megalo 
idea’sından, Batının “şark meslesine”, içi-
mizde doğuda Ermeni, Karadeniz’de Pontus, 
batıda padişah destekli yobaz, güneydoğuda 
bölücü ayaklanmalarına kadar yedi cephede 
savaşan Mehmetçikler, her türlü yokluk ve 
yoksulluğa büyük bir özveriyle göğüs germiş 
vatanı işgalden ve düşman çizmeleri altında 
ezilmekten kurtarmıştır. 
15 Mayıs 1919’da İngilizleri de desteğiyle  
İzmir’i işgal etmek için karaya ayak basan 
askerlerinin elindeki  Yunan bayrağını öpen  
İZMİR METROPOLİTİ HRİSOSTOMOS, 
ilk cıkan işgal taburunu, abartılı bir torenle 
“takdis” etti, tuz serpti ve onlara şoyle hitap 
etti: 
“Asker evlatlarım, Elen çocukları! Bugün 
ecdat topraklarını yeniden fethetmekle, 
İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş olu-
yorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı 
döküp, içerseniz, o kadar sevaba girmiş ola-
caksınız. Ben de bir bardak Türk kanı iç-
mekle onlara karşı kin ve nefretimi teskin 
etmiş  olacağım. Haydi, buyurunuz, bütün 
Azizler sizin arkanızda olacak. Atalarınızın 
toprakları sizleri bekliyor...” 
EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLADI !!! 
Bugün de EGE’de, AKDENİZ’de, BATI 
TRAKYA’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da  
ve Türk’e husumet besleyen diğer coğrafya-
larda,  TÜRK EVLATLARININ KANINI 
İÇMEK için KİN ve NEFRETLE şeytani 
planlar yaparak pusuda bekleyenlerin oldu-
ğunu h,ç bir zaman UNUTMA.... 
İşgalin başladığı 13 Kasım 1918’den 6 Ekim 
1923’e kadar işgalci çizmelernin Türk halkı-
nın onurunu, şerefini, ırzını, namusunu çiğ-
nemesine karşı çıkıp, “geldikleri gibi 
giderler” diyerek zamanın Büyük Devletle-
rine kafa tutan ve aziz Türk Milletiyle bir-
likte Kurtuluş Savaşı sonunda hepsini 
geldikleri yere gönderen ATATÜRK’ü yete-
rince anlayabiliyormuyuz??? 
Gizlemeye gerek duymadıkları bir coşkuyla 
evlerini, işyerlerini düşman bayraklarıyla do-
natıp, işgali alkışlayan Osmanlı’nın Hıristi-
yan uyrukları, kendileriyle yıllarca ekmeğini 
bölüşmüş Türk komşularını aşağılamakta, 
alaya almaktadır.  İşgal namlularının altında 
Saltanat ve Hilafet makamına kurulmuş Vah-
dettin; “Umutlarımı Allah’tan sonra İngilte-
re’ye bağladım” dese de İngiliz 
diplomatlarına ve komutanlarına Londra’ dan 
verilen talimat bambaşkadır: “Türklere yüz 
verilmeyecek ve ağır şekilde cezalandırıla-
cakları kuşkuya yer bırakılmayacak şekilde 
kendilerine anlatılacaktır”. İstanbul sokakla-
rından, hele Pera’dan Tatavla’dan üniforma 
ile geçme gafletinde bulunan Türk polisleri-
nin, subaylarının apoletleri sökülmekte, şap-
kaları kapılmakta, ay yıldızları üzerinde 
tepinilmekte, işgalci bayraklarına, askerlerine 
selama zorlanmaktadır. (1) 
İşte bu şartlar altında kazanılan savaş sonra-
sında imzalanan LOZAN Antlaşmasıyla ba-
ğımsızlığımızı kazanmıştık. Sonrasında bize 
bu felaketi yaşatan hastalıklı yapının düzeltil-
mesine sıra gelmişti. Halkın hür iradesine da-
yalı, özgürlüğe, insan haklarına , hukuka 
saygılı adı Cumhuriyet olan yeni bir yapı ku-
ruldu. 29 EKİM 19123’te Kanla irfanla kur-
duğumuz Cumhuriyetimizin 97.nci yılını 
gururla kutlarken, Türk milletinin kurtarıcısı 
ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Öğretmen-
ler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, be-
denen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar 
ister.” Sözünü hatırladım. Her vatandaşımız 
birer muhafız olduğunu unutmamalı ve yü-
züncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi 
sonsuz kadar yaşatmak için çalışmalıyız. 
Ecdat yadigarı vatan topraklarınının bağım-
sızlığı uğruna canlarını verip,  kanlarıyla su-
layan  başta Büyük Önderimiz MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK ve Silah Arkadaşları 
olmak üzere, bu günlerimizi borçlu olduğu-
muz aziz şehit ve gazilerimizle, vatan ve mil-
let uğruna emek sarfetmiş tüm ceddimizi, 
rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, 
mekanları cennet olsun...  NE MUTLU TÜR-
KÜM DİYENE

Süheyl ÇOBANOĞLU

EY TÜRK  
İSTİKBALİNİN  

EVLADI !!! 

suheylc@yahoo.com
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Balkan ülkeleri Hırvatistan, 
Slovenya ve Bosna Hersek'te 
artmaya devam eden yeni 

tip korona virüs vakaları nedeniy-
le tedbirler de sıkılaştırılıyor. 
Hırvatistan'da günlük vaka sayıla-
rının geçen hafta ilk kez 2 binin 
üzerine çıkması üzerine hüküme-
tin aldığı kararla ek tedbirler 
uygulanmaya başladı. Bu kapsam-
da, açık alanlarda 1,5 metre, kapa-
lı alanlarda ise 2 metre sosyal 
mesafe zorunluluğu getirilirken, 
toplanmalar da 50 kişiyle sınırlan-
dırıldı. Sosyal mesafenin uygulan-
masının mümkün olmadığı yerler-
de maske zorunluluğu da getirilir-
ken, başkent Zagreb'deki spor 
salonu da Kovid-19 hastalarına 
ayrıldı. Sağlık Bakanı Vili Beros, 
Zagreb Arena'ya yalnızca hafif 
belirti gösteren hastaların alınaca-
ğını belirterek, buraya 1000'den 
fazla yatak yerleştirileceğini 
duyurdu. Son 24 saatte 828 yeni 
vakanın kaydedildiği 
Hırvatistan'da 15 kişi daha Kovid-
19 nedeniyle hayatını kaybetti. 
Daha önce "salgın durumu" ilan 
edilen Slovenya'da da son hafta-
larda vakaların hızla artması üze-
rine yarından yeni tedbirlerin 

uygulanacağı duyuruldu. Bu kap-
samda, insanların ikamet ettikleri 
belediye sınırları dışına seyahat 
etmeleri yasaklandı. Slovenya'da 
daha önce de gıda ve ilaç gibi 
temel ihtiyaç maddeleri satan yer-
ler dışındaki dükkanların kapatıl-
ması, toplu taşıma kapasitesinin 

düşürülmesi, gece sokağa çıkma 
sınırlandırılması gibi tedbirler 
alınmıştı. Son 24 saatte 1116 yeni 
vakanın kaydedildiği ülkede, 7 
kişi daha yaşamını yitirdi. Bosna 
Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti 
(RS) entitesinde artan vakalar 
nedeniyle okullarda eğitime 1 

hafta ara verildi, uzaktan eğitime 
geçildi. Kültür ve Eğitim Bakanı 
Natalija Trivic, okullarda vaka 
olmadığını ancak tedbir amacıyla 
eğitime ara verildiğini duyurdu. 
Bosna Hersek'te son 24 saatte 701 
yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi 
de hayatını kaybetti.(AA)

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya 
söz verdik. Kosova'dan gelip 

Trakya Üniversitesi’nde okumak isteyen 
hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız" 
değerlendirmesinde bulundu. Kosova'da 
bulunan Rektör Tabakoğlu, Kosova 
Başbakan Yardımcısı Albulena Balaj 
Halimaj'ı makamında ziyaret etti. Türkiye 
ile Kosova arasında var olan güzel ilişki-
lerin bundan sonra da artarak devam 
edeceğine inandığını ifade eden Rektör 
Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik. 
Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde 
okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta 
bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. 

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından Karadağ'ın baş-

kenti Podgoritsa'da, "Balkanlar 
Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim 
Programı" gerçekleştirildi. 2019 
yılında Ankara'da gerçekleşen 
"Türkiye Mezun Dernekleri 

Kapasite Geliştirme Programı"nın 
devamı niteliğindeki çalışma kapsa-
mından; Karadağ, Bosna Hersek, 
Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna ve 
Kosova'daki Türkiye Mezun 
Dernekleri yönetim kurullarına 
yönelik çeşitli eğitimler 
verildi.Programda konuşan YTB 
Başkanı Abdullah Eren, programın 
salgın tedbirlerine uyularak yapıldı-
ğını ifade etti ve YTB'nin 2011 yılın-

dan bu yana "Türkiye Bursları" 
programıyla dünyanın dört bir 
yanından 40 bine yakın öğrenciye 
burs verdiğini aktardı. Türkiye 
mezunlarının kendi ülkelerinde teş-
kilatlanması ihtiyacı üzerine 2017'de 
"Mezunlar Buluşuyor" projesinin 
başlatıldığını hatırlatan YTB Başkan 
Eren, "Bunun neticesinde 51 ülkede 
mezunlarımızla buluşmalar gerçek-
leştirdik" dedi. Eren, dünya genelin-

de 30 ülkede mezun derneklerinin 
kurulduğunu söyleyerek "Bizim için 
mezun dernekleri yeni kurulmaya 
başlanan ve yavaş yavaş kapasite 
geliştiren programlardır. 15 ila 20 
yıl sonra yurt dışındaki en önemli 
enstrümanlardan biri olacağına ina-
narak ve Türkiye ile bulundukları 
ülke arasındaki ilişkileri geliştirme-
ye çalışan bir mezun derneği profili 
hedefliyoruz." diye konuştu. (AA)

Balkanlar’da korona  
tedbirleri artırılıyor
Balkan ülkeleri Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek'te artmaya devam eden 

yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle tedbirler de sıkılaştırılıyor. Hırvatis-
tan’da sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske zo-
runluluğu da getirilirken, başkent Zagreb'deki spor salonu da hastalara ayrıldı

Karadağ'da " Türkiye Mezun  
Dernekleri Eğitim Programı"

Leyla Şerif EMİN

VARLIĞIMIZIN  
VE TARİHİMİZİN  

KANITI

Zaman hızla geçerken bazı şehirlerde bazı 
gelenekleri de alıp götürüyor. O gelenekleri 
yaşatmak için sebepler mi azalıyor, değişen 

dünyaya ayak mı uyduramıyorlar bilemiyorum, ama 
insanları uzaktan izlerken aralarında bir duruş bir bakış 
bile onları hatırlatıyor bana. Üsküp’ün ara mahallerinde 
bazen yaşlı bir dedenin giyim-kuşamı, bazen de 
pencere kenarında çiçek saksıları eskileri canlandırıyor 
gözümün önünde. Tabi benim için eski olan çocuklukta 
gördüklerim ve yaşadıklarım. Bu günün çocuklarına 
ise ileride belki hiçbir şey ifade etmeyecek. Bu da bana 
bir yazar olarak farklı bir sorumluluk yüklüyor. Madem 
yazıyorsun o zaman bunları da anlatman gerek diyo-
rum kendi kendime. Bir derginin köşesine sizler için 
belki çok uzaklarda kalmış ama benim yanıbaşımda 
olan Üsküp’te oturduğum bir köşeden, yavaş yavaş 
uzaklaşan, buraları da terk etmeye çalışan birkaç hatıra 
kalıyor. O hatıralar ise bir geleneği yansıtıyor. İş yer-
imde çiçekleri çok seven bir iş arkadaşım var, pencerin 
kenarına çiçek saksılarından küçük bir bahçe kurmuş 
neredeyse, sardunyalar, basma çiçeği, ismini 
bilmediğim çiçekler ve kenarda bir yerde idrişah 
çiçeği. Küçük bir yaprağını kopartıp koklamaya 
başladım, kokusu çok güzel ve bana anneannemin 
evini anımsattı. Ardından annemin söylediği bir mani 
ya da bir türkünün kıtası aklıma geldi “Bahçelerde 
idrişah, boyu uzun kendi şah, iki gönül bir olsa, 
ayıramaz padişah”. Annem, idrişah dalından birkaç 
yaprak da yaptığı reçellerin içine atardı. Limon 
kabuğuna benzer bir kokusu var, yeri gelir kulağına 
iliştirirdi. Bir de biz çocukken biraz yaramazdık, 
haliyle düştüğümüzde dizlerimizi kanatırdık. Yara 
bandı öyle kolay kolay her evde bulunmazdı, hemen 
farklı bir sakısıda “kaymak çiçeği” yardımımıza 
koşardı. Kaymak çiçeğinden bir yaprağı özenerek üst 
tabakasını soyar ve yaprağı dizimizdeki yaraya sür-
erdik. Daha hızlı kabuk bağlar ve iyileşirdi. “Mazi dali” 
dediğimiz elbiselerin yakasına takılan yapraklar da 
mazide kaldı… 
 

KARANFİL YA DA BİR GÜL TOMRUĞU 
 
İdrişah yaprağını ve ona ilişik karanfil ya da bir gül 
tomruğunu kulaklarının kenarına, başlarına bağladıkları 
“şami”ye tutturup, talazlı saçlar ile gelin gezmeklerinde 
süzülen yeni evlenmiş gelinleri de hatırladım o koku 
ile. Şami dediğim ise; etrafına iğne oyası yapılır, belirli 
yerleri çiçekli oyalarla süslenir, üçgen şeklinde katlanıp 
saçın örgülü tarafını içine alarak yuvarlak bir şekilde 
toplar, saçın ön kısmı da açık kalırdı. Saçın açık kalan 
ön kısmına ise demir saç mandallarından talazlar 
yapılır, yeni gelinler sabah erkenden uyanıp saçlarına 
bu mandallardan takar, öğlene kadar bekletir, sonra 
uzun elbise giyerek misafir karşılarmış. Şaminin 
kenarları da kulağın hizasına getirilir, uçları sarkıtılır, 
üstüne de “menekşe” dedikleri altın iğneli tokalar 
yerleştirilerek tutturulurdu. Bunu yeni gelinler daha 
şatafatlı şekilde bağlardı ve mutlaka kulağın arkasını 
bahçeden koparttıkları gül tomrukları ve idrişah 
yaprakları ile süslerlerdi. Kalkandelen ve civarında ise 
saç örgüleri yandan bırakılır üzerine altın liralar ile 
süslenir, gelinlerin başı altından bir kat daha 
ağırlaşırmış. Her şehrin kendine has bağlama şekli 
vardı. 
Şimdi hiç kimse başına “şami” bağlamıyor. Bildiğiniz 
kuaförlerin yolunu tutuyor herkes, en kolayı o, çünkü 
şimdi kimsenin vakti yok, neymiş, hayat zorlaşmış. 
İnsanlar, kadın-erkek herkes çalışmak zorunda, çocuk-
lara daha iyi bir gelecek sunmak zorunda. Üsküp de 
buna ayak uyduruyor haliyle…Genç erkeklerin 
başlarına taktıkları dantelli beyaz takke de yok artık. 
Onun farkına varalı çok oldu. Erkekleri dışarda o hal-
leriyle görmüşüzdür ama bayanlar ev gezmeklerinde, 
gelin gezmeklerinde, hayırlıya, “kuşluktan sonra” diye 
adlandırdıkları gezmeklerde taktıkları şamileri görm-
eniz bayağı imkansızdır. Bunu ancak evlerin içinden 
Üsküp’ün o bambaşka köşesinden görebilirsiniz. Şami 
gibi beyaz dantel örgülü takkeler de dolaplarda bir yer-
lerde yerini aldı. Başlar, annemin tabiri ile “başı kabak” 
kaldı. Dedelerimizin tabiri ise “başsız” kaldı. Üsküp 
Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra aslında uzun 
bir süre burada yaşayan Müslümanlar, farklı milletlerin 
içinde kendilerinin Müslüman olduğunu unutmamak, 
“diğerlerine” benzememek ve zamanla yok olmamak 
için mücadele vermiştir. Bütün bu mücadelenin 
yanında kendi geleneklerini korumak bir şekilde tabu 
halini almıştır. Öyle ki İslam terbiyesi içinde yetişmiş 
aileler ve onların çocukları sokağa çıktıklarında 
başlarına beyaz takke takmıştır. Şapka takanlarla dalga 
geçilmiş “Gavur gibi olmişin” tabiri kullanılmıştır. Bir 
kısmı, devlet dairelerinde çalışanlar, öğretmenler, kamu 
kuruluşlarında çalışanlar iş yerlerinde başlarında değil 
de ceplerinde muhafaza etmiştir bu takkeleri. Eve dön-
erken, evin kapısına yaklaşırken cebinden çıkartıp 
başına takmış, evde bekleyen babalarının korkusundan 
eve “başsız” girmekten çekinmişlerdir. Yanlışlıkla bunu 
unuttuklarında bu konuda evde bazen latifeli 
konuşmalar olur, babalarımız eskileri anlattığında 
güleriz: “Mazallah, başım açık babama yakalandım, 
babam bana ‘kafan nerede?’ diye sordu, eyvaahhh, 
cebimden çıkartıp hemen taktım takkeyi” diye 
anlatırlar. Babam öğretmendi, ama sofrada yemeğe 
otururken dedemin korkusundan takkesiz oturmazmış 
sofraya. Özellikle camide veya evde takkesiz namaz 
kılmak olmazmış. Bu nedenle de genç kızlar çeyizleri-
ni hazırlarken damat için de özenerek dantel ipliklerden 
takkeler örermiş, kayın babaya hediye edilmek üzere, 
evdeki genç erkeklere, hatta küçük çocuklar için de 
takkeler örerlermiş. Dini bir tören olduğunda, mevlit ya 
da baş sağlığı ziyaretlerinde, hatim dualarında, hacdan 
dönenler, Kur’an okunan yerlerde Üsküplü erkekler 
mutlaka takkelerini takardı. Yaşlılarda bazen siyah ya 
da kahverengi takkeler olurdu, günlük hayatta o rengi 
tercih ederler, ama camiye gideceklerse mutlaka beyaz 
takarlar. Evlendiğim zaman annem, nasıl olsa şimdiki 
gençler kullanmıyor diye bu beyaz takkelerden tesbih 
torbaları yaptı, kenarlarını süsledi bağcıklar koydu, 
oldu sana tesbih torbası. Her seccadenin yanında bir de 
takkeli tesbihlik oldu. Bazen bir caminin avlusunda 
abdest alırken, bir mahalle arasında bastonuyla gezen, 
zamana ve mekâna aldırış etmeyen yaşlı dedeler ise 
hâlâ o derin bakışları ile süsler buraları. İlginç gelir, 
hemen resmini çekmeye çalışırız. Oysaki onun 
dünyasında neler var bir bilseniz… Her köşede 
heykeller olsa ne olur, bizim varlığımız ve tarihimiz 
işte böyle canlı kanlı insanlarla kanıtlanır burada. 
Çocukların başını okşayan, ceplerinden birkaç şeker 
çıkan, yeleğinin cebinde asılı saati ile zamana meydan 
okuyan güzel insanlar, iyi ki varlar… 
 
www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır… 

Trakya Üniversitesi’nde Rumen  
Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

TÜ Rektörü’nden  
Halimaj’a ziyaret

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi (TÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu üniversite bünye-

sinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölü-
mü açacaklarını belirtti. 
Üniversiteden yapılan açıklamaya 
göre, Romanya Türk Demokrat 
Birliği üyeleri, Rektör Tabakoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Ziyarette, iş 
birlikleri ve ortak projeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Rektör Tabakoğlu, konuklarına üni-
versitesinin misyonu dahilinde 
Balkan ülkelerinde çok sayıda proje-
yi hayata geçirdiğini anlattı. 
Üniversitede eğitim verilen dillere 
Rumence'nin ekleneceğini aktaran 
Tabakoğlu, şunları kaydetti: "TÜ'de 
Romanya’dan gelen 17 öğrenci 

öğrenim görüyor. Üniversite bünye-
sinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölü-
mü açmayı düşünüyoruz. Romanya 
ile var olan ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmek istiyoruz. Sizler bizi 
ve ülkemizi Romanya’da ve 
Balkanlarda en iyi şekilde temsil 
ediyorsunuz.Oradaki soydaşlarımız 
için çok güzel çalışmalara imza atı-
yorsunuz. Bundan sonraki süreçte 
çok daha fazla iş birliği gerçekleşti-
receğiz." Romanya Türk Demokrat 

Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı 
Vildan Bormambet ise TÜ ile sosyal, 
kültürel ve sanatsal projelerde 
buluşmayı hedeflediklerini belirtti. 
Bormambet güzel işlere imza atıla-
cağına inancının sonsuz olduğunu 
ifade ederek, "Sizlerle ve çalışmala-
rınızla gurur duyuyoruz. Sizlerin 
buradaki varlığı ve Balkanlar gene-
linde gerçekleştirdiği birbirinden 
güzel çalışmalar bizlere güç ve 
heyecan katıyor" dedi. (AA)
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

Armut Karanfil pekmez Üstü için; Ben tahin ve antep 
fıstığı kullandım. İsteğe bağlı değiştirebilirsiniz.

MALZEMELER

Armutları ikiye kesip üstüne karanfilleri batırıp pekmez ko-
yuyoruz. 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika civarı 
pişiriyoruz. Sonrasında üstünü süsleyip afiyetle yiyiyoruz

YAPILIŞI

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

İnstagram :  
https://www.instagram.com/asrnzey

Tik Tok :  
https://vm.tiktok.com/ZS9WNFfs/

Youtube :  
Asrın Sait

Fit Armut Tatlısı

ozguryayinevi.com
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KASTAMONU - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

2020 Tokyo Olimpiyatları 
Avrupa Kota Müsabakaları 
kapsamında Kastamonu'da 

kampını sürdüren Erkek Milli 
Boks Takımı, Azerbaycan ve 
Romanya milli takımlarıyla ortak 
kamp yapacak. Türkiye Boks 
Federasyonunun Kadıdağı Kamp 

Merkezi'ndeki milli takım kampı-
na bu hafta Azerbaycan ve 
Romanya milli takımları katılacak.  
Milli takım Azerbaycan ile ilk 
ortak antrenmana salı, Romanya 
ile başlamayı planlıyor. Erkek Milli 
Boks Takımı Başantrenörü 
Reymundo Zamora Nunez, ortak 
kampın bütün takımlar için büyük 
bir şans olduğunu söyledi. Ortak 

kampın iki hafta süreceğini belir-
ten Nunez, "Bu çalışmalar soncun-
da takımımız teknik ve taktik ola-
rak çok daha iyi seviyeye gelecek. 
Çünkü Azerbaycan takımında çok 
iyi boksörler var. Biz onlarla 2 
hafta ortak kamp yapma imkanı 
bulacağız. Bu da bizi teknik ve tak-
tik olarak ileri taşıyacak." diye 
konuştu. (AA)

GÜMÜŞHANE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 
ilk defa katıldığı  Balkan  
Şampiyonası’nda birinci olarak 

İstiklal Marşı’nı okutan Gümüşhaneli koşu-
cu Abdullah Çakır’ı makamında kabul etti. 
www.haberler.com’dan alınan bilgilere 
göre; Romanya’nın Poiana Brasov kentinde 
yapılan Balkan Dağ Koşusu 
Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilo-
metrelik parkuru birinci bitiren Abdullah 
Çakır’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler 
takdim eden Vali Taşbilek, yaşattığı gurur 
nedeniyle teşekkür ederek başarılarının 
devamını diledi. Olimpiyat sporcusu ve 
aynı zamanda Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü atletizm antrenörü Ercan 
Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, 
bir ay önce yapılan Türkiye 
Şampiyonası’nda 2.olarak Balkan 
Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmıştı. 12 
kilometrelik parkuru 59 dakika 7 saniyede 
tamamlayarak birinci olan ve İstiklal 
Marşı’nı okutup Türk Bayrağını göndere 
çektiren 21 yaşındaki genç sporcu Çakır, 
“Böyle bir yarışta ülkemi ve ilimi en iyi 
şekilde temsil ettiğim için, İstiklal Marşımızı 
okutturduğum için mutluyum” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Romanya’da düzen-
lenen 12. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 6 bin metrede birinci olan AİÇÜ Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir’i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı

AĞRI 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başarılı sporcu Aydemir’i 
BESYO Müdürü Prof. 
Dr. Gökhan Bayraktar 

ve antrenörü Ramazan Kara-
göz’ü makamında kabul eden 
Rektör Prof. Dr. Abdulhalik 
Karabulut, Aydemir’i elde et-
tiği başarıdan dolayı tebrik 
etti. Öğrencilerin katıldıkları 
uluslararası ve ulusal şampi-
yonalarda gösterdikleri per-
formans ve kazandıkları başa-
rılardan dolayı gurur 
duyduklarını belirten Prof. 
Dr. Karabulut, tüm imkânları 

ile öğrencilerin yanında ol-
maya devam edeceklerini 
söyledi. 
www.timebalkan.com’a göre; 
Beden Eğitimi ve Spor Öğret-
menliği Bölümü 2. sınıf öğ-
rencisi Mehmet Vefa Ayde-
mir, 12. Balkan Dağ Koşusu 
Şampiyonası’ndan başarıyla 
döndü. Aydemir, Balkan At-
letizm Birliği ülkelerinin katıl-
dığı, Romanya’nın Poina Bra-
şov kentinde düzenlenen 12. 
Balkan Dağ Koşusu Şampiyo-
nası’nda 20 yaş altı erkeklerde 
6 bin metrelik parkurda ra-
kiplerini geride bırakarak al-
tın madalyanın sahibi oldu.

Balkan Şampiyonu’na 
Rektör Karabulut övgüsü

İlk yarışmada  
şampiyon oldu

Milli Takım, Azerbaycan ve Romanya ile kamp yapacak


