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Üsküp’te 6 Arnavut
için gergin protesto

Kuzey
Makedonya'nın
başkenti
Üsküp'te
düzenlenen bir
protestoda,
göstericilerin
polise çeşitli
nesneler ve ses
bombası
atması
nedeniyle kısa
süreli gerginlik
yaşandı

MÜBADİLLER 98.
YILIN ÖZLEMİYLE
¥ TÜRKİYE-Yunanistan
Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını

kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan
karanfillerle anıldı. n 2’de

Batı Trakyalı soydaşların
inancı 33 yıldır dipdiri…
¥ YUNANİSTAN'DA
"Türk" adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine Türk azınlığın 29 Ocak 1988'de
gerçekleştirdiği direniş ve

1990'da Batı Trakya Türkleri’ni hedef alan saldırılar,
yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle internet
ortamında düzenlenen etkinlikle anıldı. n 5’te

KKTC’nin 5+1’e bakışı netleşti…
¥ KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs'ta olası bir uzlaşının "mevcut
iki devlet ve egemen eşitliği zemininde"
olması gerektiğini ifade etti. n 5’te

HADİ ARTIK
HAYVANLARI KORUMA
YASASI ÇIKSIN
Rifat SAİT

Sayfa 5’te

¥ BAŞKENT Üsküp'te, "Monstrum" davası kapsamında 6 Arnavut vatandaşın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına
karşı binden fazla kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Sanıkların yakınları tarafından organize edilen

protestoda göstericiler, "Geç
kalmış adalet, reddedilmiş adalettir", "Adalet ve Özgürlük",
"Adalet yoksa barış yok" yazılı
pankartlar taşıdı. Protesto organizatörlerinden birinin basına
açıklama yaptığı sırada, göstericilerin bazıları polise farklı nes-

BOSNA HERSEK’TE
gelmeyen aşı paniği
¥ BALKAN ülkesi Bosna Hersek'in yeni
tip korona virüse (Kovid-19) karşı hala
aşı tedarik etmemesi, halkın yetkililere
tepki göstermesine ve durumdan endişe
duymasına neden oluyor. n 10’da

neler ve ses bombası attı. Organizatörler ise gerginlik yaratan
protestoculara izin vermeyerek,
gerilimin artmasını önledi. Olay
yerinde bulunan emniyet güçleri ise göstericilere müdahale
etmedi. Organizatörler adına
basına açıklama yapan Bedri

Aydari, bu davanın siyasi bir
kurgu olduğunu savunarak, çocuklarını cinayet ve terör eylemi
yapmaları için eğitmediklerini,
aksine insanlık dışı bu olayları
her zaman kınadıklarını ve her
zaman masumların yanında
olacaklarını söyledi. n 5’te

SOFYA’DA HİZMET
SEKTÖRÜNÜN
İSYANI
¥ BULGARİSTAN’DA
yeni tip korona virüs
salgını nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko
ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya’da
gösteri düzenleyerek
Sağlık Bakanı Kostadin
Angelov'un istifasını
istedi. n 3’te
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Samsun'da mübadiller atalarını
denize karanfil bırakarak andı
Türkiye-Yunanistan Nüfus
Mübadelesi'nin
ardından göç
yolunda hayatını kaybeden
mübadiller,
Samsun'da
Karadeniz'e
atılan karanfillerle anıldı
SAMSUN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T

ürkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller,
Samsun'da Karadeniz'e atılan
karanfillerle anıldı.
Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonunca mübadelenin
98'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında
mübadiller, Kurtuluş Yo-

TİKA, Kuzey Makedonya'ya
10 bin Türkçe kitap bağışladı
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ
lu'nda Bandırma Vapuru'nu
simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen
yere inşa edilen iskelede toplandı.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı
konuşmada, mübadelenin
98'inci yılı anısı ve hatırası
için toplandıklarını belirterek,
"Mübadil vatandaşlarımızın
nüfus olarak Türkiye'de yoğun olduğu şehirlerden bir tanesiyiz. Onlar bizim zenginliğimiz, Samsunumuzun

değerleri. Biliyorsunuz, mübadil kültürü 'evladı fatihan'
diye ifade edilen bizim öz
kültürümüzün temsilcileri.
Bütün hayatlarında, aile hayatında, iş hayatında folkloruyla, sanatıyla, eğitime verdikleriyle önemiyle vatana,
millete, bayrağa bağlılığıyla
bilinen vatandaşlarımız. Türkiye'nin geleceğinde de sizler
çok önemli yer alıyorsunuz.
Türkiye'ye güç katıyorsunuz."
diye konuştu.Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay

Kınay Yanık ise her yıl olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla, çok büyük kalabalıkla
karanfil bırakmak istediklerini ancak korona virüs sürecinden dolayı daha az kalabalıkla programı yaptıklarını
söyledi. Mübadiller, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından Karadeniz'e karanfil
bıraktı. Program, 71 mübadil
kuruluşu adına hazırlanan ortak bildirinin okunmasının ardından sona erdi. (AA)

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye
İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)
iş birliğinde Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap
desteği sağladı. Başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren
Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun kütüphanesine bağışlanan 1000 kitap, temsili törenle teslim edildi. Törene
TİKA Üsküp Koordinatörü
Halim Ömer Söğüt ile Tefeyyüz İlköğretim Okulu Mü-

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ ARTIK BİRÇOK DİJİTAL PLATFORMDA YER ALIYOR

dürü Salaydin Zekir katıldı.
Söğüt, yaptığı açıklamada,
proje kapsamında Kuzey Makedonya'ya 10 bin Türkçe kitap bağışı yapıldığını anımsatarak, bu proje ile eğitim ve
kültür alanlarındaki projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Makedonya
Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB)
de kitapların tasnifi ve dağıtımında önemli katkıları olduğunu aktaran Söğüt, TİKA'nın dünyanın dört bir
yanında olduğu gibi Kuzey
Makedonya'da da eğitim-öğretim alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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BULGARİSTAN’DA

Lokanta ve bar çalışanları
ÖNLEMLERİ PROTESTO ETTİ
Bulgaristan’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kasımda hizmete
kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya’da
gösteri düzenleyerek Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
Bulgaristan’da yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece
kulübü çalışanları başkent Sofya’da gösteri düzenleyerek
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi. Başbakanlık binası önünde,
"Özgürlük Marşı" sloganı ile
düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat,
eğlence yerlerinin 15 Şubat'tan
itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi. Göstericiler,
Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının nispeten düşük olduğu ülkede, hükümetin aldığı
önlemlerin anlamsız ve işlevsiz olduğunu ve önlemler yüzünden işsiz kaldıklarını
belirtti. Gösteri öncesi polis ve
jandarma Başbakanlık önünde
güvenlik önlemi aldı. Lokanta
ve Eğlence Mekanları Birliği
Başkanı Riçard Alibegov, basına yaptığı açıklamada, devletin yasaklarına rağmen bazı
işletmelerin 1 Şubat'tan itibaren kademeli olarak hizmet
vermeye başlayacağını belirtti.
Alibegov, "Sektörün göreceği
cezalar o kadar önemli bir
sorun değil. Sorun şu ki üyelerimizin yüzde 30’u artık iflasın

eşiğinde." diye konuştu. Sağlık
Bakanlığı dün yayımladığı kararname ile lokantaların 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasite ile
açılmalarına izin vermişti.
Gece faaliyet gösteren eğlence
yerlerinin açılmasının ise salgın koşullarına bağlı olarak
daha sonra değerlendirileceği
belirtilmişti. Bu arada, Ulusal
Turizm Kurulu (NBT) Başkanı

Polina Karastoyanova, Sofya’da düzenlenen protestoya
destek verdiklerini bildirdi.
Karastoyanova, basına yaptığı
açıklamada, NBT’nin, Sağlık
Bakanlığının dün yayımladığı
kararnamede 28 Şubat'tan itibaren ülkeye girecek yabancılara getirilen zorunlu PCR
testi uygulamasına karşı çıktı.
Karastoyanova, "Böyle bir uy-

gulama zaten zor durumda
olan sektörümüzün kış sezonunu öldürür." dedi. Kış turizmi için Bulgaristan'ı tercih
edenlerin en çok komşu ülkelerden geldiğini belirten Karastoyanova, "Turistlere bir
aile için 300-400 Euro’luk PCR
test ücreti yükünün bindirilmesi bizim için tam bir felaket
olur" diye konuştu. (AA)

BİHAÇ’TAKİ GÖÇMENLERİN
DURUMU HİÇ DE İYİ DEĞİL
BİHAÇ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

osna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık
alanda kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalan onlarca göçmen,
ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan
göçmenler, Avrupa Birliği (AB)
ülkesi Hırvatistan'a üç kilometre uzaklıktaki alanda kurdukları kampta oldukça kötü
koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çoğu Pakistanlı olan
göçmenlerin tek hayali ise Avrupa ülkelerine ulaşmak. (AA)

İzmirli Boşnaklar’dan Bosnalı
General’in hapis cezasına tepki
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül’ün
Makedonya’dan
konukları vardı…

İ

zmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah
Gül, Boşnak General
Sakip Mahmuljin'e verilen 10
yıl hapis cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Gül,"Verilen bu cezanın adaletle
uzaktan yakından alakasının
olmadığı ortada. Satın alınan
birkaç Boşnak'ın yalan, yanlış verdiği ifadeler apaçık ve
sırıtıyor. Olmamış olayları
yaşanmış gibi göstermek
adaletsizliktir" dedi. İzmir
Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, ‘General
Sakip Mahmuljin'e verilen
cezanın büyük bir haksızlık
ve hata olduğunu söyledi. Silahsız masum Boşnak'ları ve
vatanını savunmanın ne zamandan beri suç olduğunu
soran Gül, "1992-1995 yılları
arasında ölenlerin sayısına
bakarsanız kimlerin neler
yaptığını net bir şekilde göreceksiniz. Sakip Mahmuljin,
savaş döneminde Bosna Her-

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
sek Cumhuriyet Ordusu, 3.
Kolordu Komutanlığı yaptı.
Bosna Hersek'te, Sırp'ların
Boşnak ve Hırvat'lara yaptıkları soykırımı önlemeye ve
işgal altındaki devletini, halkının canını, namusunu ve
şerefini kurtarmak için mücadele eden bir kişiye verilen
böyle bir ceza kabul edilemez" diye konuştu. Gül şöyle
devam etti: "Bakın General
Sakip Mahmuljin belki de
hayatındaki en acı günü,
2004 yılında Sanski Most
şehri, Şejkovaç ceset tanıma
merkezinde toplu mezardan
çıkarılmış olan kardeşlerinin

cesetlerini teşhis ettiğinde yaşamıştır diye düşünüyorum.
Silahsız masum Boşnakları
ve vatanın korumak ve kurtarmak için mücadele eden
bir kişi savaştan yıllar sonra
kardeşlerinin cesetlerini ortaya çıkan toplu mezarlarda
buluyor."

A

dalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Kuzey Makedonya Anayasa
Mahkemesi Başkanı Salih Murat'la görüştü. Bakanlıktaki kabulde, adli
iş birliği konuları ele alındı, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilecek
çalışmalar hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu. Kuzey Makedonya Anayasa
Mahkemesi Başkanı Murat, görüşmede
bireysel başvuruda önemli bir yol kat
eden Türk yargı sistemini yakından takip
ettiklerini belirtti. Türkiye'de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusunda da olumlu gelişmelerin
yaşandığını ifade eden Murat, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasının Balkan
devletlerinin de güçlü olmasını sağlayacağını vurguladı. (AA)

İZMİR MEKTUBU

HADİ ARTIK
HAYVANLARI KORUMA
YASASI ÇIKSIN
24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

E

skiden kısıtlı sayıda
dernek veya birkaç siyasetçi, hayvanlarla
ilgili çıkar bir şeyler söylerdi. Cılız ve etkisiz çıkışlardı bunlar. Tıpkı kendi
feryatlarını duyuramayan
Allah’ın (cc) sesiz canları
gibi. Ama artık öyle değil.
Sosyal medyanın da etkisiyle iletişim güçlendi. İnsanlar artık daha bilinçli ve
duyarlı. Böyle olunca hayvan dostlarımızın feryatlarını daha yüksek sesle ve
koro şeklinde duyurabiliyoruz. Bu işi yönlendiren siyasetçiler de bu sesi zaten
duyuyorlardı ama artık harekete geçmeleri için toplumdan gelen baskılara cevap
vermek için düğmeye basıldı. Hayırlı olsun.
Aslında geç bile kalındı.
Herhangi bir siyasi parti için
söylemiyorum, ben dâhil
bütün siyasetçiler için özeleştiri yapıyorum. Bu işin
Allah (cc) katında vebali
var. Geç kaldık artık lütfen
acele edelim. Ayrıca lütfen
bunu iş olsun kanun çıksın
diye değil, Allah rızası için
samimiyetle ve detaylı bir
şekilde yapalım.
Kanun taslağında herkesin
bilip konuştuğu klasik maddeleri burada tekrar etmeyeceğim. Zaten herkes biliyor.
Düşünülen taslak yasa gayet
güzel ama eksikler var. Onlara ek olarak aşağıdaki önerilerimizi sunmak istiyorum.
1- Her hayvana çip takılma
zorunluluğu ve sahipli veya
sahipsiz tüm hayvanların
kayıt ettirilme zorunluluğu
getirilmeli.
2- Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına önem verilmeli. Belediyeler bu konuda
hem desteklenmeli hem de
takip edilmeli. Belediyelere
kısırlaştırma için belli bir
süre verilmeli. Bu süre
içinde Belediyeler titizlikle
denetlenmelidir.
3- Belediyelerin kontrolündeki hayvan barınaklarında
çok sayıda hayvan var ve
durumları çok kötü. Bunlar
için bütçe ayrılmalı. Belediyeler bu konuda takip edilmeli.
4- Belediyelerde veteriner
ve hayvanlarla ilgili birimler
mesai saatleri dışında nöbetçi görevliler şeklinde çalışmalıdır. Yasa bu konuda
onları zorunlu tutmalı.
Mesai saati dışında yaralı
hayvanlara bakmayan belediye veterinerleri veya ilgili
görevliler hakkında yasal
düzenlemeler olmalı.
5-Eğitim çok önemli. Türkiye'de hayvanlarla ilgili 5 ana
tip insan var. Bunlardan ilki
hayvanlardan korkanlar,
ikincisi hayvanları sevmeyen ve saygı göstermeyenler, üçüncüsü hayvanları
seven ama bakımının nasıl
olduğu konusunda hiç bir
fikri olmayanlar ve sahiplenmek isteyenler, dördüncüsü
hayvanları çok fazla seven
ve elinden geleni yapan
kesim, sonuncusu nötr olanlar ve hiçbir şeyi ile ilgilenmeyen ama zarar da
vermeyenler. Bu farkların en
büyük nedeni ülkemizde insanların hayvanları tanımaması, onlarla birlikte
bulunamaması, hayvanlar
hakkında bilgi sahibi olmamaları. Bu konuda topluma
eğitimler verilmeli. Bu eğitim daha anaokullarından
verilerek başlamalı.
Yeni yasada ( televizyonda,
zorunlu bilgilendirici yayınlar yapılacak olarak geçiyor)
ama anaokulundan itibaren
her yıl hayvan hakları ve

hayvan sevgisi ile ilgili ders
müfredata eklenmeli, çocuklar hayvanlarla iç içe bulunacak aktivitelere katılmaya
teşvik edilmeli bu derslerle,
okullara barınaklara geziler
düzenlenmeli. Çünkü bu çocuklar ailelerinden ne görürse onu yapıyorlar,
bildiğimiz gibi aileler fazlası
ile bilgisiz ve hayvanlara
karşı öfkeli olanlar bile mevcut.
Geçen Cuma namazında
Türkiye genelinde okunan
Cuma hutbesinde hayvanların korunmasının dini bir
görevimiz olduğu anlatıldı.
Bu gayet güzel oldu. Bunların artırılması lazım. Din
derslerinde İslam’ın hayvanları koruma konusunda ne
kadar hassas olduğu peygamberimizin (SAV) ilgili
hadisleriyle anlatılmalıdır.
Eğitim konusunda bir diğer
konu, hayvan sahiplenilme
aşamasında uzun bir bilgilendirme sürecini geçen ve
bu süreçten sertifika alan bireylerin hayvan sahiplenmesine izin verilmeli,
barınaklardan veya çiftliklerden alınması fark edilmeksizin. Alacak insanlar
uygun cinsleri satın alabilmeli, bunun çocuk oyuncağı
olmadığını anlamalılar ve
ona göre karar vermeliler.
4- Dördüncü olarak yasaklı
hayvan statüsünde ki hayvanlar hakkındadır. Bu şekilde adlandırılan cinslerin
(örneğin, Pitbull, Dogo argentino, Fila brasileiro...)
Ülkemizde sergilenmesi, satılması, sahiplendirilmesi...
Her şeyi yasak ve bu hayvanlar, alınıp barınaklarda
ölüme terk ediliyor, bir
kısmı barınaklar tarafından
gizlice uyutuluyor. Barınaktan sahiplenmek bile yasak.
Yeni yasada bu durum
devam ediyor. Fakat bu ırklar tehlikeli değildir. Maalesef bazı TV kanallarında
çıkan haberlerde bu hayvanlar saldırgan gösterilerek
algı oluşturuluyor.
Yapılması gereken bu yasağın kaldırılıp cins ayırmaksızın bu hayvanların acilen
kayıt altına alınmasını sağlamak ve bazı kötü niyetli sahipleri tarafından
dövüştürülmüş ve vahşi yetiştirilmiş olanların rehabilitasyona sokulmalarına
zorlamaktır.
Ayrıca komple yasaklamak
yerine bu ırklar 25 yaş altına, sabıkalı insanlara sahiplendirilmesi yasaklanmalı
ve silah ruhsatı gibi ruhsat
çıkarılması sağlanmalıdır.
Herkes sahiplenememelidir.
Irklar saldırgan değildir,
güçlü olmaları nedeniyle sahipleri tarafından saldırgan
yetiştirilmektedir, bakımı
yapılamamaktadır.
5- Beşinci olarak yemek artıkları konusu. İsraf ve hayvanların aç kalması
konularına en büyük çözüm
restoran ve otellerin artık (
hayvanlar için uygun olan
bölümler) yiyeceklerin atılması yerine ilçe barınağına
gönderilme zorunluluğu getirilmelidir.
6- Bir diğer konu ise barınaklar, dernekler, vakıflar,
üniversiteler, kulüpler, şahıslar derken herkes kendi
başına bir şeyler yapmaya
çalışıyor. Aşure olmuş bir
durum söz konusu. Kimi bu
durumu kullanırken, kimi
çok uğraşıyor fakat elindeki
sınırlı imkânlardan dolayı
pek bir faydası dokunmuyor.
Bunlar tek çatı altına toplanmalı ve ortak hareket etmesi
sağlanmalı.
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Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı
Kosova Türkiye Ticaret Odası anlaşması
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında ekonomik kalkınmayı destekleyecek alanlarda iş birliği anlaşması imzalandı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı’nın
konferans salonunda
düzenlenen imza törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, KTTO Yö-

netim Kurulu Başkanı Abdurrahman Balkız ve diğer yetkililer katıldı. Kervan, imza töreninin ardından gazetecilere
yaptığı açıklamada, iş birliği
anlaşmasının Kosovalı gençlerin Türk şirketlerinde istihdamını sağlayacak mesleki eğitim ve staj imkanlarını

kapsadığını aktardı. Türkiye'den değişik alanlarda yatırımcıların Kosova'da faaliyetler yürüttüğünü söyleyen
Kervan, "Kosova'da birçok
gencimiz üniversite mezunu,
fakat sokaklarda dolaşıyor. Bu
staj onlar için istihdam yaratmalarında, ileriye yönelik ken-

dilerine gelecek yaratmalarında bir fırsat olacaktır." dedi.
Balkız ise Türkiye'deki yatırımcılara Kosova'da yeni iş
alanları ve iş birlikleri oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bu anlamda hem bakanlıkla hem de odamız
kanalıyla bir koordinasyon
içerisinde bulunup yardımcı
olmaya çalışacağız. Bu tür anlaşmalar her zaman ilişkileri
hem taze tutar. Umarım her
iki taraf da bu işten kazançlı
çıkar." ifadelerini kullandı.
Anlaşma kapsamında, ekonomik kalkınmayı destekleyecek
projelerde bakanlık ile ticaret
odası arasında bilgi ve tecrübe
paylaşımı da sağlanacak. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin desteğiyle 2008'de kurulan
KTTO, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi,
karşılıklı ticaret ve yatırım
bağlarının güçlendirilmesi,
Kosova'ya Türk yatırımlarının
çekilmesi ve ticaret hacminin
artırılması konularında çalışmalar yürütüyor. (AA)

bunun ABD sayesinde olduğu
anımsatıldı. Açıklamada ayrıca
İsrail ile Kosova halkı arasındaki
dostluğun, diplomatik ilişkilerle
taçlandırıldığı vurgulandı. Eski
ABD Başkanı Donald Trump,
Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir
araya gelen Sırbistan ve Kosova

liderlerinin ekonomi alanında
normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve
Kosova'nın İsrail ile diplomatik
ilişki kurmak üzere anlaştığını,
Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. (AA)

PRİŞTİNE-KUDÜS
YENİ DÖNEMDE

KOSOVA Dışişleri ve Diaspora
Bakanlığı, İsrail ile diplomatik
ilişkilerin başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde yeni bir tarihi
evreye girildiği kaydedildi. İki
ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın 1 Şubat pazartesi
çevrim içi düzenlenecek törenle

imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Resmi anlaşma, Kosova
Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail
Dışişleri Bakanı Garbriel Ashkenazi tarafından imzalanacak" ifadelerine yer verildi. İsrail'in
Kosova'yı tanımasının, ülkenin
en büyük başarılarından biri olduğu vurgulanan açıklamada,

Ademi Süper Kupa’yı her
yıl Antalya’da oynatacak
ANTALYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova Futbol Federasyonu Başkanı Agim
Ademi, ülkeleri dışında
ilk defa Antalya'da oynattıkları
Süper Kupa final organizasyonundan çok memnun kaldıklarını, bundan böyle bunu
geleneksel hale getirebileceklerini bildirdi. Kosova Süper Kupa
Finali için Antalya'ya gelen
Ademi, Türkiye'yi "kardeş ülke"
gördüklerini söyledi. Kosova
halkının Antalya'yı çok iyi tanıdığını, Süper Kupa Finali'ni bu
kentte oynatma fikrinin doğduğunu vurgulayan Ademi, Türkiye Futbol Federasyonunun
katkılarıyla 23 Ocak'ta Titanic
Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Drita'yı 3-1 yenen
Priştine'nin Süper Kupa'yı kazandığını hatırlattı. Ademi, organizasyondan çok memnun
kaldıklarını belirterek, "Kosova

takımları Antalya’da bulunduğu
için bizim için de çok daha iyi
oldu. Süper Kupa finalini ilk kez
yurt dışına taşıdık. İlk defa
Süper Kupa finalini Antalya'da
oynattık. Kulüpler çok memnun
olduğu için her yıl Süper Kupa
final organizasyonuna Antal-

ya'da devam edebiliriz." ifadesini kullandı. Kamp sürecinin ardından ülkelerinde yoğun bir
maç programının yaşanacağına
değinen Ademi, hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamadan Kosova'ya dönmesini temenni ettiğini
dile getirdi. (AA)

Türkiye’den Kosova'da ihtiyaç
sahiplerine gıda ve kömür desteği
İSKENDERAY
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

HH İnsani Yardım Vakfı tarafından, WEFA Avusturya
Derneği, Sadakataşı Derneği, Bursa Fetih-Der, Almanya ONhayat Derneği ve
Kosova Yetim Vakfı iş birliğinde, Kosova'daki ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda ve kömür,
420 yetime kışlık mont dağıtılacak. İHH Mütevelli Üyesi
Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa’dan gelen insani yardım kuruluşları olarak

bir hafta boyunca Kosova’da
ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı
hedeflediklerini, dağıtımda
önceliğin etnik toplum gözetilmeden ihtiyaç sahibi yaşlı ve
yetimlere verileceğini belirtti. Yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerinin
unutulmaması
gerektiğine işaret eden Atalay,
"Pandemi döneminde özellikle en
çok mağdur olan yetim

ve ihtiyaç sahibi aileler için
Türkiye’den bir yardım eli olarak, bu sıkıntılı günlerde bağışçılarımızın da yardımıyla
buraya geldik.” dedi.

S

ıstem, kelime
SİSTEMİN
anlamı olarak,
TANIMI FUTBOL
bilemsel bir
bütün veya bir ögramez.kursunlu@hotmail.com
reti meydana getireRamazan KURŞUNLU
bilecek biçimde
birbirine bağlı ilkeön plana çıkmasını sağlayabiler topluluğudur.Futbol spolir ve dezavantajlı yönlerimizi
runda ise, belirlenmiş amaçlar
avantajlı hale getirebiliriz.Takdoğrultusunda taktiksel görevtiksel düşünceler ancak bir sisler verilerek ortak tanınlanabitem dahilinde düşünülebilir ve
lir.Sistem futbolcuların sahada
uygulamada geçerlilik kazanaarzulanan hedeflere ulaşabilbilirler.Sahadaki dizilişteki
mek için, bireysel hareket sertaktiksel varyosyonlarla anlam
bestliklerini kullanarak
kazanacaktır, ayrıca müsabaönceden belirlenmiş olan harekanın sonucuna etki edebileketleri gerçekleştirmek amacek her türlü ihtimalin de bu
cıyla planlı bir şekilde oyun
unsurlara bağlı olduğu da söyalanındaki dağılımları olarak
leyebiliriz.
da tanımlanabilir.
SİSTEM: Belli bir sonuca
Futbolda asıl önemli olan, sisvarmak veya bir bütün elde
temin belirlenmesinde dikkate
etmek için başvurulan yol,
alınacak kritirler olmalıdır.Öndüzen anlamına gelmektedir.
celikle sistem, takımı oluştuFUTBOLDA SİSTEM: Geran oyuncuları dikkate
nellikle önceden tasarlanıp,
alınarak, daha sonra ise rakip
tespit edilen ve belirtilen götakımın sahaya diziliş ve
revler doğrultusunda takımın
oyuncularının yetenekleri doğsahaki dizilişidir.
rultusunda belirlenmelidir.
Teknik adamlar, total futbolun
Günümüzde artık tek bir sisuzun soluklu olamayacağını
tem uygulaması yerine, birkaç
görünce, saha içi görev dağısistem sistemi bir arada uygulımı ile dizilişini daha belirgin
layabilen takımlar daha başave görev tanımlarının daha
rılı olmaya başlamış.Bunun
keskin çizgilerle ayrılabilesonucunda da taktiksel düşünceği, sadece gol atmanın değil;
celer doğrultusunda aynı mügol yememenin de önemli olsabakada bir kaç sistem
duğu bir sistemin arayışına
kullanılmaya başlamış ve bu
girdiler.
da takımı oluşturan oyuncuların kalitesinin artmasına sebep
Asıl olan;
olmuştur.
Kendi takımımızın ve rakip taSistemler kavram kargaşası
kımın zayıf ve kuvvetli yönleri
yaratıyor ve tartışılıyor.Hüoyjn sisteminin belirlenmecumda veya savunmada eksik
sinde çok önemli bir unsur
bir oyuncunun olması önemli
olarak karşımıza çıkar.Sistem
değildir.Maçın sonunucu
ve taktik etkileşimi sayesinde
büyük ölçüde
takımımızın zayıf yönlerini
etkilemez.Önemli olan ortaya
kapatarak kuvvetli yönlerinin
konan ruhtur..

5 Güncel
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"29 OCAK DİRENİŞİ" ANILDI
GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Y

unanistan'da "Türk" adı bulunan derneklerin kapatılmak
istenmesi üzerine Türk azınlığın 29 Ocak 1988'de gerçekleştirdiği
direniş ve 1990'da Batı Trakya Türkleri’ni hedef alan saldırılar, yeni tip
korona virüs tedbirleri nedeniyle internet ortamında düzenlenen etkinlikle anıldı. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulunca
(BTTADK) düzenlenen telekonferansa BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip Oğlu,
Avustralya Batı Trakya Türkleri
Derneği Başkanı Salih Reşitoğlu,
Batı TrakyaTürkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hü-

seyin, Amerika Balkan Batı Trakya
Türkleri Derneği Başkanı Necati
Aga ve gazeteci Hülya Emin katıldı.
"29 Ocakların Batı Trakya ve Dünyadaki Yansımaları" adı altında gerçekleştirilen telekonferansta, 29
Ocak 1988 direnişine götüren süreç
ve iki yıl sonra Gümülcine’de Türklere karşı düzenlenen toplu saldırı
ve vandalizm faaliyetleri konuşuldu. Konuşmacılar, Albaylar cuntası döneminde Yunanistan'da Türk
azınlığa uygulanan baskı ve ayırımcılığın, 1974'te demokrasiye geçişten
sonra da sürdürüldüğünü belirterek, azınlık mensuplarının ekonomi,
kimlik, din ve eğitim alanlarında
ciddi sorunlarla karşılaştığını vurguladı. Gümülcine ve İskeçe'deki
Türk kuruluşlarınca, 29 Ocak Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan bildirilerde, 29 Ocak

1988'de Batı Trakya Türkleri’nin
milli kimliğinin inkarına karşı
onurlu bir direniş gösterdiği ifade
edildi Bildiride, 29 Ocak 1990’da
Türk azınlığa yönelik düzenlenen
toplu saldırı
ve vandalizm
olayları kınandı. Uluslararası
antlaşmalar
ile korunan
Türk azınlığın haklarının yıllardır
gasp edildiği
kaydedilen
bildirilerde,
Avrupa Birliği'nin, Batı
Trakya'daki
azınlık ve

insan hakları ihlallerine sessiz ve
tepkisiz kaldığı, bu durumun Batı
Trakya Türk toplumunca insanlık
ve barış adına endişe ile karşılandığı
vurgulandı. (AA)

Üsküp’te Arnavutların
adalet yürüyüşü vardı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen bir
protestoda, göstericilerin polise çeşitli nesneler ve ses
bombası atması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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uzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te düzenlenen bir protestoda, göstericilerin polise
çeşitli nesneler ve ses bombası atması nedeniyle kısa süreli gerginlik
yaşandı. Başkent Üsküp'te, "Monstrum" davası kapsamında 6 Arnavut
vatandaşın müebbet hapis istemiyle
yargılanmasına karşı binden fazla ki-

şinin katılımıyla protesto yürüyüşü
düzenlendi. Sanıkların yakınları tarafından organize edilen protestoda
göstericiler, "Geç kalmış adalet, reddedilmiş adalettir", "Adalet ve Özgürlük", "Adalet yoksa barış yok"
yazılı pankartlar taşıdı. Protesto organizatörlerinden birinin basına
açıklama yaptığı sırada, göstericilerin bazıları polise farklı nesneler ve
ses bombası attı. Organizatörler ise
gerginlik yaratan protestoculara izin

vermeyerek, gerilimin artmasını önledi. Olay yerinde bulunan emniyet
güçleri ise göstericilere müdahale etmedi. Organizatörler adına basına
açıklama yapan Bedri Aydari, bu davanın siyasi bir kurgu olduğunu savunarak, çocuklarını cinayet ve terör
eylemi yapmaları için eğitmediklerini, aksine insanlık dışı bu olayları
her zaman kınadıklarını ve her
zaman masumların yanında olacaklarını söyledi. Göstericilerin, siyasi

olarak kurgulanan tüm olaylar için
adalet talebiyle toplandığını dile getiren Aydari, "Ülkedeki adalet sisteminin yozlaşmış olduğu" görüşünü
paylaşarak, ülkedeki diplomatik
temsilciler, Avrupa Birliği (AB) ve
ABD'den bu gibi davaların, bazı çevrelerin siyasi çıkarları noktasında
değil bağımsız bir şekilde ele alınmasını talep ettiklerini söyledi. Başkent Üsküp yakınlarındaki bir göle
balık tutmak üzere giden beş Makedon, ülkedeki Ortodoksların "Büyük
Perşembe" olarak adlandırdıkları
dini bayramlarını kutladıkları 12
Nisan 2012 günü öldürüldü. Bu
toplu cinayetin zanlıları olarak 6 Arnavut kökenli vatandaşa "Monstrum" davası kapsamında Temmuz
2014'de müebbet hapis cezası verildi. Kuzey Makedonya Yüksek
Mahkemesi 24 Kasım 2017'de
"Monstrum" davasının tekrar açılmasını ve hapse mahkum edilen kişilerin adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmasını kararlaştırdı. Savcı Fatime Fetai, bu ay, sanıkların en yüksek cezayı almaları talebinde
bulunurken, sanıkların yakınları bu
davanın "kurgu" olduğunu ileri sürerek sanıkların masum olduğu görüşünü savunuyor. Sanıkların
avukatları 3 Şubat'ta mahkemede savunma yapacak. Mahkemenin davada nihai kararın açıklanacağı
duruşma tarihini belirlemesi bekleniyor.Göstericiler ayrıca, Fetai'nin
de istifasını talep etti. (AA)

Tatar'dan, Guterres'e "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" mesajı
LEFKOŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio
Guterres'e Kıbrıs'ta olası bir uzlaşının "mevcut iki devlet ve egemen
eşitliği zemininde" olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, yaptığı
yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı
Tatar'ın, video konferans aracılığıyla Guterres ile yaklaşık yarım saatlik görüşme gerçekleştirdiğini
ifade etti. Görüşmenin yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini
kaydeden Doğruyol, Tatar'ın Kıbrıs'taki iki tarafın eşit statüsünün,
kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Rumların
oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963'te Rumların anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini
ve bunun neticesinde Ada'da yasama, yürütme ve yargı organları
olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladığını aktardı. Doğruyol, "30 Temmuz 1974'te Türkiye,
Birleşik Krallık ve Yunanistan Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Cenev-

re'de gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs'ta iki otonom yönetimin mevcut
olduğunun teyit edildiğini belirten
Cumhurbaşkanımız, Ada'daki iki
devletin sınırları içinde, kamu düzenini sağlamak ve halklarının hayat
kalitesini iyileştirmek için yaklaşık
yarım asırdır icraatlarda bulunduklarını, bunların geri alınabilecek icraatlar olmadığını ve bu gerçeklik
ışığında, Kıbrıs'ta olası bir uzlaşının
mevcut iki devlet ve egemen eşitliği
zemininde olması gerektiğini ifade
etti." ifadelerini kullandı. Sözcü
Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar'ın,
1968'de Beyrut'ta başlayan ve yarım
asrı aşkın süredir devam eden federal çözüm zeminindeki Kıbrıs mü-

zakerelerinin, Rumların Ada üzerindeki güç, yönetim ve refahı Kıbrıslı
Türklerle paylaşmayı reddeden uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla
sonuçlandığını kaydettiğini ifade
etti. Tatar'ın bu süre zarfında Kıbrıslı Türklerin insanlık dışı izolasyona maruz kaldığının ve bunun
sürdürülemez olduğunu yinelediğinin altını çizen Doğruyol, "Cumhurbaşkanımız, günümüz gerçeklikleri
ve Rum tarafının değişmeyen hakimiyetçi zihniyeti karşısında Kıbrıs’ta, yeni bir müzakere zeminine
ihtiyaç olduğunu, bunun da adil
gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının egemen eşitliğe dayalı ve eşit
uluslararası statüye sahip iki devle-

tin işbirliği temelinde olması gerektiğini ifade etti." açıklamasında bulundu. Sözcü Doğruyol, Genel Sekreter Guterres'in açıklamalarına
ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"BM Genel Sekreteri Guterres ise
görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutumunun ve isteklerinin farkında
olduğunu, bu tutumumuzu gayrı
resmi 5+BM toplantısında açıklayabileceğimizi belirterek, bu toplantıda, resmi müzakereleri mümkün
kılacak ortak bir zemin konusunda
tarafların uzlaşıya varması yönündeki beklentisini dile getirdi. BM
Genel Sekreteri Guterres, 5 + BM
formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih
ettiğini, fakat yer, zaman ve ABD
hükümetinin yeni tip korona virüs
(Kovid-19 )ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere
bağlı olarak netleşeceğini kaydederek, konuya ilişkin gelişmeler ışığında taraflara bilgi verileceğini belirtti." BM öncülüğünde, Kıbrıslı
Türkler ve Rumlar ile garantör devletlerin de yer aldığı 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayrı resmi konferansın kısa bir süre sonra
gerçekleşmesi bekleniyor. (AA)

29 OCAK
BATI TRAKYA
TÜRKLERİ MİLLİ
DİRENİŞ GÜNÜ
suheylc@yahoo.com

Süheyl ÇOBANOĞLU

B

atı Trakya Milli Direniş Günü; Lozan antlaşmasıyla Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde mübadele dışı bırakılan Müslüman
Türklerin kimliğini inkar ederek Türk olmadıkları
iddiasıyla İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç bölgelerinde yaşayan soydaşlarımıza karşı yürütülen baskı
ve asimilasyon politikalarına karşı halkın taşma
noktasıdır. 29 Ocak, Batı Trakya’da yaşayan Türklerin geleneklerini terk etmeden, kendini onurlu bir
vatandaş gibi hissederek Yunanistan’da yaşamak
istediğini yüksek sesle dillendirdiği gündür. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde, adil ve eşit yurttaşlar olmak, antlaşmalarla kendilerine tanınmış
haklarını özgürce kullanmak , İnsanca yaşama haklarına saygı gösterilmesini istemek suç mudur ???
Batı Trakya Türklerinin bölgedeki yüzlerce yıllık
geçmişine ve Antlaşmalarla belirlenmiş yasal statülerine rağmen kimliklerinin inkar edildiği, dernek,
okul ve benzeri kuruluşlarında TÜRK kelimesini
kullanamadıkları bir ülkeden bahsediyoruz.
Yunanistan’da yaşayan Türk Azınlığın gazetelerine ve Dernek Yöneticilerine sudan sebeplerle astronomik cezalar vermek suretiyle yıldırmaya ve
yok etmeye çalışıldığı bir demokrasiden bahsediyoruz... Hem de dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kendini yetkili gören, herkesi
tarihiyle yüzleşmeye davet eden ve Avrupa Birliğinin üyesi olan bir ülkeden...
Türkiye'ye karşı terör örgütlerini destekleyen, terörist başı bebek katili Öcalan'a Kıbrıs Rum Yönetimi'nin pasaportunu vererek dünyayı elini kolunu
sallayarak dolaşmasını sağlayan Yunanistan, Türkiye'ye karşı düşmanca tutumundan hiç vazgeçmediği gibi halen yaptıklarıyla vazgeçmeyeceğini de
göstermektedir.
Batı Trakya Türk azınlığının topyekun hak arama
mücadelesine başladığı “29 Ocak 1988 Milli Direniş’’ gününü ve iki yıl sonra 29 Ocak 1990’da, Batı
Trakya Türk azınlığına ait 400’e yakın dükkanın
tahrip edilmesini ve onlarca insanımızın, kilisenin
kışkırtması ile ırkçı Yunanlılar tarafından darp
edilişlerini UNUTMAMALIDIR.
Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesinde1988
ve1990 yıllarında Yunanlıların, linç etmek amacıyla Batı Trakya Türkleri’ne saldırdığı,işyerlerini
yakıp yıktığı, insanlığın ve insan haklarının kaybolduğu karanlık 29 OCAK olayları Türk kamuoyunda bilinmez ama Türkiye’de yaşanan 6-7 Eylül
olayları çok iyi bilinir. Halbuki, Batı Trakya Türklüğü’nün sorunları hepimizin ve insanlığın sorunudur. STK’lar başta olmak üzere, aydınların ve
akademik çevrelerin konuyu derinliğine incelemeleri, panel, sempozyum, konferanslarla ve hatta
film veya dizi yapılarak gündeme getirilmesi gerekmektedir. Yaşanan acılar görmezden gelinemez
ve telafisi zamana bırakılarak meşruiyet kazandırılamaz.
‘MEŞUM OLAYLARIN KISA ÖZETİ’
04 Kasım 1987’de “Batı Trakya’da Türk Olmadığı” iddiasıyla “BATI TRAKYA TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ” ve “GÜMÜLCİNE
TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ’nin” kapatılması kararını Yunanistan Yargıtay’ı onaylamış ve Batı
Trakyalı Türkler, 05 OCAK 1988’de durumu öğrenmişlerdi. O tarihlerde Davos’ta yapılacak ÖzalPapandreu görüşmesinin aksamaması düşüncesiyle
Türkiye sessiz kalmış ve tepkilere izin vermemişti.
Yunanistan yerel mahkemelerinin 1983 yılında,
isimlerinde TÜRK kelimesi olmasını gerekçe göstererek Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği hakkında verdiği
kapatma kararını YUNANİSTAN YÜKSEK
MAHKEMESİ’NİN “Batı Trakya’da Türk yoktur”
gerekçesiyle ONAMASI ve tüm derneklerin kapatılmasını günümüzde hiç bir şekilde anlamak
mümkün değildir.
Bu gelişmeler Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Türkleri’ni hayal kırıklığına uğratmış kendi haklarını savunma arzusunu arttırmış ve mücadele kararı
almışlardı. Yürüyüş yapma isteklerine Yunan Hükümeti izin vermeyerek Türklerin herhangi bir şekilde biraraya gelmesinin yasaklandığını duyurdu.
Batı Trakya’nın her tarafında baskılardan bunalan
binlerce Türk Gümülcine’ye geldi. Bunun üzerine
Hükümet tarafından camiler kapatıldı, Milletvekili
Ahmet Faikoğlu’nun itidal tavsiye eden konuşmasının ardından topluluk dağılmaya başladı, fakat
çatışma ve haksız tutuklama haberlerinin ardından
dağılan insanlar yürüyüşe başladı. Polis şiddet kullanarak ve döverek Türklerden oluşan kalabalığı
dağıttı.
Olayların durulmasının ardından geçen iki yıl
sonra Azınlık Yüksek Kurulu’nun olayların yıldönümü nedeniyle eski camide düzenlenecek mevlitle anmak istemesi üzerine, Yunanlılar mevlidi
engellemek amacıyla çeşitli senaryolar üretmeye
başladı. Gümülcine Maronia Kilisesi METROPOLİTİ DAMASKİNOS’un çağrıları, Yunan fanatikleri etkilemiş, Solakadis isimli bir Yunan’ın
saldırıya uğradığı ve öldüğü şeklinde YALAN
HABERLERLE HALK KIŞKIRTILMIŞTI.
Galeyana gelen Yunanlılar, polisin gözleri önünde
Türklere ait işyerlerine ve kahvehaneye taş, sopa,
bıçak ve demir çubuklarla saldırdılar. Müftü
M.Emin Aga ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu’da dahil bir çok Türk yaralandı. Bu olaylarda Baskın Oran’ın ifadesiyle Yunan polisi
olaylara seyirci kalmış ve hatta saldırganlara yer
yer yol göstermiştir. Bu konuda Yunan Resmi Yetkililerin ihmal ve kusurlarıyla olası katkıları unutulmamalıdır. “Batı Trakya’da Türk yoktur”
diyerek yargı kararı ile Batı Trakya Türk azınlığı
hakkında düşüncelerini ortaya koyan Yunanlı yetkililer, bugün de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aleyhte kararına rağmen İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ, RODOP İLİ TÜRK KADINLARI
KÜLTÜR DERNEĞİ ve EVROS İLİ AZINLIK
GENÇLERİ DERNEĞİ’nin açılmasına izin vermemektedirler.
Batı Trakya Türkleri halen, en temel insan ve vatandaşlık haklarından mahrum bir şekilde Yunanistan’ın Batı Trakya’da yaşamlarını sürdürüyor ve
Yunanistan’ın uyguladığı baskılar devam ediyor.
Batı Trakya Türklerinin sorunlarına sahip çıkılmalı
ve kardeşlerimizin insanca yaşama ve insan haklarından yararlanma mücadelesinin önemli bir
dönüm noktası olan 29 Ocak tarihinde kendilerine
yapılan saldırıları, daima hatırlamalıyız.
Batı Trakya Türklerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

6 Araştırma
PİRİNCİN TAŞLARI

YENİ YILDA
KORONA İÇİN
TAVSİYENİZ
NEDİR?
Vahap DABAKAN

B

vahapdabakan@gmail.com

ir yıldır sayısız köşe yazısı
yazdım. Tv. Programlarımda
konuştum. “Bu bir salgındır.
Önce insan sağlığıdır” dedim!
Geçmiş dönemlerde de büyük salgınlar
yaşanmış. Fakat Covid-19 pandemi
salgını, Türkiye’de Doğu da birkaç ilin
nüfusu, Batı da birkaç ilçenin nüfusu
kadar insanı öldürmüş bir salgındır.
Dünya da ise Vatikan, Lüksemburg,
ülkelerinin nüfusunun on katın üzerinde insan hayatını kaybetti…
İtalya’dan Almanya’ya, Rusya’dan ABD’ye ekonomisi zarar
görmemiş bir ülke yoktur. Sağlığı
siyasete ya da ideolojiye kurban edenlerin hali meydanda! İşte İtalya, İtalya
Başbakanı istifa etti. İşte İran’ın hali…
Pandeminin başladığı bir yıldır her
gün lokantaları, restoranları, gece
kulüplerini, kahvehaneleri açın diye
siyaset yapmaya çalışanlar. İnsan
sağlığını göz ardı ederek siyaset yapan
insanlar var aramızda. Siyasi rant elde
etmeye çalışıyorlar...
Avrupa da yaşanan olaylarda AB
ülkeleri vatandaşları Ülke polisinden
cop yerler, gaz püskürtülerek Polis
tomalarıyla su sıkılarak dağıtılırlar. O
insanların gururlarına dokunmaz! Söz
konusu Türkiye olunca Türk Polisine
her fırsatta dil uzatırlar. İnsanlık dersi
vermeye çalışırlar. Asıl İnsanlık dersini AB ve AB ülkeleri Polisleri Türk
Polisinden öğrenmelidir. Türk Polisi
her zaman centilmence davranır.
Ülkesinin birlik ve beraberliği,
insanların sağlık ve huzurlu yaşamaları
için terör elamanlarına karşı da
acımasızca mücadele eder…
İnsanlık ve Sağlık üstünden
siyaset yapmaya çalışanlar, Covid-19
pandemi döneminde Türkiye’den
sağlık yardımları aldıklarını
unutmasın. Türkiye sağlıkta çok ön
planda olmuştur…
Türkiye Sağlık Bakanlığı, Çin ile
yaptığı aşı anlaşmasının ilk parti gelen
aşıları başta sağlıkçılardan başlayarak
aşılır yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
açıkladı. “İkinci parti aşı da
önümüzdeki günlerde geliyor.” Dedi
ve altı milyon aşı önceki gün
Türkiye’ye geldi. Aşılma devam edecek…
Mesele Çin aşısı olunca, “sadece
kötülemek için siyaset yapanlar.” Bu
ayni tipler damarımıza chip koyacaklar
diye, mRNA aşısını da kötülemezlerdi!
Yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve
Sağlık Bakanlığı vatandaşı için her
girişimde bulunuyor ve insanları bu
pandemiden korumak için her tedbiri
alıyor…
Burada mesele Çin aşısı değil.
Mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
karşı çıkmak, Erdoğan’a karşı siyaset
yapmak adına Ülkedeki insanlara
yazık ediyorlar. Milli Davalarda ve
insan sağlığında, siyaset olmaz. Birlik
ve beraberlik içerisinde siyaset
yapılmalıdır. Burada amaç Türk
insanıdır. Türkiye'dir...
Biontech firmasının CEO'su Prof.
Dr. Uğur Şahin, TÜBİTAK ile
görüştüklerini, Türkiye’de temsilcilik
açacaklarmış. Şahin, Türkiye'ye
pazartesi gelecek. Sinovac aşısı
hakkında da, “Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı
diye hiç sakınca görülmesin. Çinliler
de bu aşıyı uzun bir şekilde deneylerden ve klinik testlerden geçirdi. En
önemlisi yeterince sayıda aşının
Türkiye’de olmasıdır. Uzmanlar;
“Bütün aşılar iyi etki gösteriyor.”
Diyor…
Rusya, eyi aşısının” ülkesine
girişini yasakladı! Macaristan da
AB'nin verdiği “eyi aşısı” yetmemiş,
Çin'e sipariş vermiş...
Körün bastona sarıldığı gibi sarılan
Brezilya da komplikasyonların, daha
çok “eyi aşı”da görüldüğünü açıkladı...
Eski Rusçu yeni Alamancılar ne diyecekler? Eski uzmanlar, “eyidir”
demiyor…
Çin aşısına karşı çıkan
siyasetçilere soruyorum; Covid-19 dan
kurtulmak için, Çin aşısı mı olalım?
Yoksa, Hocalara gidip muska mı
yazdıralım? Tavsiyeniz nedir?
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Mübadele anıları
tazeliğini koruyor
ÖÖ Türkiye ile Yunanistan
arasında 98 yıl önce gerçekleştirilen nüfus mübadelesinde yaşananlar, bugün birçoğu hayatta
olmayan mübadillerin yakınları tarafından yeni kuşaklara aktarılıyor - Uluslararası Giritliler ve
Mübadiller Federasyonu
Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap: - "Gemilerde insanların gözünün
yaşına bakılmadı, hasta
da olsa 'sonra gitsin' ya
da 'kalsın' denmemiştir ya
da hamileye 'beklesin'
denmemiştir, zorla bindirilmişlerdi. Zaten binmeseler daha büyük tehlikeli
vardı" - "Yollarda vefat
edenler oldu. Güzel olaylar da oldu gemide. Gemiye binen bir hamile
mübadil, doğumu vapurda yaptı. Kemal Kurul
adında bir mübadil vapurda dünya geldi. Hüviyetinin doğum yeri kısmında 'Vapurda' yazardı"

T

ürkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme uyarınca
gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin anıları, 98. yılında tazeliğini
koruyor. Yaklaşık bir asır önce
yaşanan göçle ana vatana dönen
mübadillerin pek çoğu bugün hayatta olmasa da geride bıraktıkları
anılar ve fotoğraflar çocuklara, torunlara aktarılıyor. Yunanistan'da
güvenle yaşama imkanı
kalmayınca mübadele kapsamında
Türkiye'ye
dönen yüz binlerce kişi
Adana, Balıkesir, Bilecik,
Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli,
Kocaeli, Manisa, Mersin,
Samsun ve Tekirdağ'a yerleştirildi. Gemilerle günler süren zorlu
yolculuklar yapan mübadiller,
yüzyıllarca yaşadıkları topraklardan yanlarına sadece taşıyabilecekleri kadar eşya alarak ayrıldı.
Mübadiller, ana vatanda yeni bir
hayata başlarken yaşadıklarını da
hafızalarında sakladı.

‘TÜRKLERİ
İSTEMİYORLARDI’
Ailesinin bir bölümü mübadele
sözleşmesi kapsamında Girit'ten
İzmir'e gelen Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu
Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, mübadele yıllarında yaşananları anlattı. Kurtuluş
Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Yunanistan'daki
Türklerin huzur ve güven içinde
yaşamlarını sürdürme şanslarının
kalmadığını dile getiren Güzelkasap, o dönemde soydaşlara baskının arttığını, çok sayıda Türk'ün

BEŞPARMAK
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eşparmak Dağları'nın güney yüzünde yer alan dev boyutlardaki
bayrağımız Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve Kıbrıslı Türklerin egemenliğini
sembolize ediyor. Mutlu Barış Harekatı
sonrasında Türk Barış Kuvvetleri Komando Taburu tarafından yapılan dev
KKTC bayrağının Beş Parmak Dağları
üzerine çizilmesine ilişkin resmi hükümet
kararı, 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanmıştı. Dünya rekorlar kitabına da girmiş
olan bayrağımızın boyutları 500 metreye
280 metre olup yüzölçümü 101 bin metrekare.
Bilindiği üzere Rum liderler ve Kıbrıslı
Türklere yıllarca soykırım uygulamış olan
Kıbrıslı Rumlar, bir türlü adanın kuzeyindeki Türk varlığını kabul edemediğinden
olsa gerek bayrak onları deli ediyor. Glafkos Klerides, Dimitris Hristofyas, Nikos
Anastasiadis ve de aramızdaki “Rum Seviciler” Beşparmak Dağları'ndaki bayrağımızın kaldırılmasını defalarca talep etmişler,
üyesi oldukları Avrupa Birliğine, ABD’ye,
BM’ye ve Kıbrıs sorunu ile ilgili, ilgisiz
tüm devlet başkanlarına bu bayrağın kaldırılması için bıkmadan usanmadan yazılar
göndermişler, protestolar ve sözlü talepler
iletmişlerdi.

öldürüldüğünü, bu nedenle göçmek zorunda kalındığını ifade
etti. Güzelkasap, "Evladı-fatihan"
ve "akıncı torunu" dediği mübadillerin birçoğunun bugün yaşamadığını ancak onların
anlattıklarının nesilden nesle aktarıldığını belirterek "Türkleri Balkanlar'da ve adalarda
istemiyorlardı. Bunun için ellerinden geleni, en şiddetli şekilde
yaptılar. Balkan Harbi'yle beraber
orada sorunlar başlamıştı ama
önce mücadele edildi. Saldırıları
püskürttüler ama sonunda çok artınca
dönmek zorunda
kaldılar. Benim
ailemin de bir
tarafı 1900'lülerin başında
göçmen olarak
gelmiştir, kendi
rızasıyla kaçmak
zorunda kalmıştır.
Kaçamayanlar, imkanları
olmayanlar mübadelede devlet tarafından getirilmiştir." diye konuştu. Selanik ve Girit'ten kalkan
gemilerin 6-10 gün süren yolculuklar sonrasında İzmir'e ulaştığını aktaran Güzelkasap, şöyle
devam etti:
"Mübadele sürecinde
3 binden fazla kişi
öldü. Gemilerde
insanların gözünün yaşına bakılmadı, hasta
da olsa 'sonra gitsin' ya da 'kalsın'
denmemiştir ya da
hamileye 'beklesin' denmemiştir, zorla bindirilmişlerdi.
Zaten binmeseler daha büyük tehlikeli vardı. Yollarda vefat edenler
oldu. Güzel olaylar da oldu gemide. Gemiye binen bir hamile
mübadil, doğumu vapurda yaptı.
Kemal Kurul adındaki kişi vapurda dünya geldiği için hüviyetinin doğum yeri kısmında
'Vapurda' yazardı. Bir süre önce

vefat etti. Aramızda sembol olmuştur."

‘500 BİN TÜRK’
Zafer Yusuf Güzelkasap, mübadelede Batı Trakya'nın muaf tutulduğunu, onun dışındaki
bölgelerden yaklaşık 500 bin
Türk'ün göç ettiğini belirterek
mübadillerin dinlerinden ve milliyetlerinde vazgeçmemek için 400
yıl yaşadıkları toprakları terk ettiğini söyledi. Mübadillerin tüm
varlıklarını geride bırakmaları ve
büyük bir savaştan yeni çıkmış bir
ülkeye gelmeleri nedeniyle burada da ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiklerini vurgulayan
Güzelkasap, "Bu, çok büyük bir
fedakarlık, özveridir. Her şeyinizi
orada bırakıp buraya geliyorsunuz, burada sıfırdan başlıyorsunuz ama dönüp de arkanıza
bakmıyorsunuz. Çünkü bizim insanımız milletine ve dinine bağlıdır. En büyük hemşehrimiz olan
Ata'mıza da minnettardır, çünkü
onun sayesinde oradan kurtulduğunu bilir." ifadelerini kullandı.

‘İZMİR’E ANIT TALEBİ’
Güzelkasap, İzmir'de
çok sayıda mübadil ailenin bulunduğunu
belirterek "Mübadeleye dikkati
çekmek, onu gelecek kuşaklara
aktarmak, tekrar yaşanmaması adına hafızalarda tutmak önemli, İzmir'de
mübadelenin unutulmaması için
daha fazla önemli işlerin yapılması lazım. Bu manada bir projemiz var üzerinde çalıştığımız. Bu
insanlar gemilerle gelmiştir, dolayısıyla denizin kıyısında, kentin
tanınan meydanı Atatürk Meydanı'nda bir mübadele anıtı yapılmasını istiyoruz." dedi

Sonucu, asırlardır Avrupalı devletler ve
Batı dünyası tarafından alabildiğine şımartılmış olan Rumlar için büyük bir düş kırıklığı oldu. Hiçbir devlet ve kuruluş bu saçma
talep ile ilgilenmedi, Beşparmak Dağları'nda yer alan dev KKTC Bayrağının kaldırılması için KKTC Cumhurbaşkanlarına
veya hükümetine bırakın talimat vermeyi,
ricada bile bulunmadılar.
Geçen haftalarda (bayrağın boyanması sırasında) Rumların sergilediği olay da bir
başka komedi. Bayrağı boyamak için
KKTC piyasasından satın alınan boyaları
imal eden şirketin Genel Merkezine ulaşarak boya satışını -sözde Kıbrıs Cumhuriyeti
adına- durdurmalarını resmen talep etmeleri de, Rum siyasetinin, Megalo İdea yolunda sergilediği “Ya tutarsa” hedefli bir
başka girişimdi. Neyse ki boya firması bu
saçmalığı dikkate almadı, “kimin nereyi
boyayacağı bizi ilgilendirmez. Siz isterseniz size de boya veririz” diyerek başından
savuşturdu.
Boya işi de tutmayınca başka bir plan hazırlamak gerekti. Fazla düşünmeden buldular.
“KKTC bayrağı altında Kıbrıs Rum kayıplarının kemiklerinin olduğu” fikri Helen
kafasına göre fena sayılmazdı.
Maksat Beşparmaklar’daki KKTC bayrağı
altında Kıbrıs Rum kayıplarının kemiklerinin olduğu iddiasını ortaya atmak, konuyu
tırmandırmak, BM, AB, ABD’ye ve benzeri ilgili, ilgisiz yerlere bıkmadan, usanmadan şikayet etmek ve bayrağın altında
Rum kayıplar olduğuna inandırmaktı.
Sonra da kazı yapma bahanesi ile bayrağımızın olduğu yeri dozerlerle darmadağın
edecekler, siyaseten kaldırtmayı başaramadıkları bayrağımızı olabildiğince uzun bir
süre ortadan kaldıracaklardı. Tabi kazı en
az 8-10 yıl sürecekti!
Bunlar artık çok bayatlamış politik oyunlar.
Genetik olarak hiçbir bağları olmadığı
halde kendilerini Bizanslıların torunları
sanan Rumlar, Bizanslıların neredeyse iki
bin yıldır kıvırdıkları her tür düzenbazlığı
devam ettirme azmindeler.
Beşparmak dağlarında yer alan bayrağımızın olduğu bölgede Mutlu Barış Harekatında çatışma olmadığını, Barış Harekatının
gerçekleştiği 1974 yılında dağın o bölgesine giden herhangi bir yolun bile olmadığını ben dahil, o dönemde yaşamış her
Kıbrıslı Türk ve Rum biliyor. Sormak
lazım; Savaşta ölenleri ateş ve bombardıman altında açık hedef oluşturarak yolu olmayan sarp bir yere yol açıp, hatta dağa
tırmanıp niye gömsünler? Bu saçma fikri
ortaya atanların savaş görmediği, savaşı birebir yaşamadığı açık ancak yalan söylemek, yalan iddialarda bulunmak Rumların
genlerinden gelen bir özellik olduğundan
hiç yüzleri kızarmadan böylesi saçma bir
iddia bulunmaktan hiç çekinmiyorlar.
Aslında esas sorunları; Lefkoşa’nın Rum
kesiminde milli günlerde askeri geçit töreni
yapılırken, ileri doğru bakan Rum askerlerinin, Beşparmak dağlarındaki KKTC Bayrağına bakarak, komutanlarına ve üst
rütbeli Rum siyasilere selam vermek zorunda kalmaları. Sanırım bir türlü kabullenemedikleri de bu.
Prof. Dr. (İnş Müh), Doç. Dr. (UA. İliş.)
Ata ATUN
Akademisyen, Kıbrıs İlim Üniversitesi
KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik
Danışmanı
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“Girişimcilik Merkezi
Y
İzmir” kapıları açıyor

DİYORSUN Kİ;
BİZİMKİLER
YUGOSLAVYA’DAN
GELMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu “Girişimcilik Merkezi İzmir”in açılışı için geri sayım başladı. 5 Şubat’ta açılacak merkezde gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra çeşitli destekler de verilecek
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

zmir Büyükşehir Belediyesi, kentin girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi, girişimciliğe ilişkin
farkındalık ile yetkinliğin artırılması
ve İzmir’in katma değer yaratan
dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla “Girişimcilik Merkezi İzmir”i
hayata geçiriyor. TÜSİAD’ın
Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü
Projesi kapsamında içerik ve uygulama desteği verdiği Girişimcilik
Merkezi’nin açılışı 5 Şubat Cuma
günü yapılacak. Konak Umurbey
Mahallesi’nde kurulan Merkez’de
kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler
geliştirmek amacıyla bir girişimcilik
programı yürütülecek. Program çer-

çevesinde seçilen girişimcilerin iş
geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla girişimcilik eğitimleri
ve etkinliklerinin yanı sıra mentor-

luk, ortak çalışma alanı ve kuluçka
destekleri sunulacak. Süreç içerisinde girişimciler kendilerine potansiyel olarak yatırım yapabilecek bele-

diye birimleri, dış yatırımcı ve risk
sermayedarları (Venture CapitalVC) ile bir araya getirilecek.
Merkez’de yürütülecek girişimcilik
programı her yıl İzmir’in stratejik
öncelikleri dikkate alınarak farklı bir
tema etrafında şekillendirilecek.
2021 yılının teması tüm paydaşların
katılımıyla yapılan çevrimiçi toplantıda İzmir’i bir tarım kenti yapma
hedefi doğrultusunda tarımsal üretimi desteklemeye, çeşitliliği arttırmaya ve alternatif ürünleri teşvik etmeye yönelik olarak “tarım” olarak
belirlendi. Şubat ayında başlatılması
planlanan başvuru sürecinde genç
girişimcilerin İzmir’de gıda arzı,
tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal
kalkınma alanlarında yaşanan
sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler
geliştirmesi planlanıyor.

Başkan Türkyılmaz Konak’a, ‘Çok Yüksek
Mudanyalı mübadilleri İnsani Gelişme’ ödülü
yalnız bırakmadı H.MERKEZİ

M

udanya'da, TürkiyeYunanistan Nüfus
Mübadelesi'nin
ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller anıldı. Lozan Mübadilleri Vakfı
Mudanya Temsilciliği tarafın-

dan düzenlenen etkinliğe,
Mudanya Belediye Başkanı
Hayri Türkyılmaz, Bursa
Demirtaş Lozan Mübadilleri
Derneği Başkanı Ali Kömürlü
ve mübadil yakınları katıldı.
Lozan Mübadilleri Vakfı

Mudanya Temsilcisi Cumhur
Aksan, sahilde düzenlenen
programda yaptığı konuşmada, mübadiller olarak önceki
yıllarda yapılan ortak açıklamalarda dile getirdikleri
konuları yineledi. (AA)

BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

nsani Gelişme Vakfı
(İNGEV) tarafından
yapılan “İnsani Gelişme
Endeksi” çalışmasında
2020 yılı hizmetleri incelenen Konak Belediyesi,
“Çok Yüksek İnsani
Gelişme” kategorisine girerek ödül aldı. İnsani gelişmişlik sıralamasının en üst
kategorisine giren Konak
Belediyesi, mercek altına
alınan 188 ilçe belediyesi
arasında 11. sırada yer alarak, ödüle layık görüldü.
Çevrimiçi yapılan ödül
törenine bağlanan Konak
Belediye Başkanı Abdül
Batur, incelemenin pandeminin yaşandığı 2020 yılını
kapsadığına dikkat çekerek, “Elbette önceliğimiz
halkımızın, hemşehrilerimizin sağlığı, daha iyi
yaşamaları... Biz de onlara
hizmet için mücadelemize,
çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
İNGEV, “İnsani
Gelişme Endeksi”
çalışmasında,
“Çok Yüksek
İnsani
Gelişme”
performansı
gösteren
ilçe belediyelerini, çevrimiçi
düzenlenen bir
törenle
açıklayarak,
ödüllerini
dağıttı. Konak
Belediyesi, 2020
yılında yaptığı
çalışmaları ve sunduğu
hizmetleri, 7 ana başlık
altında incelemeye alınan
188 ilçe belediyesi arasında
11. olarak, en yüksek insani
gelişim gösteren belediyelerin yer aldığı “Çok
Yüksek İnsani Gelişme”
kategorisine girdi. Konak
Belediyesi’nin ödülünü,
törene makam odasından
bağlanan Konak Belediye
Başkanı Abdül Batur aldı.

‘BİZİM İÇİN ONUR’
Ödülün önemine dikkat
çeken Başkan Abdül Batur,
“Çocuklara, gençlere,
kadınlara, engellilere yönelik hizmetlerimizden, ilçemizde bulunan sinema,
tiyatro, müze salonlarımıza, sokakta yaşayan can
dostlarımıza yönelik çalış-

malarımıza kadar birçok
alanda, çok kapsamlı ve
detaylı bir incelemeden
geçerek bu noktaya gelmiş
olmak gerçekten bizi mutlu
etti. Üstelik bu incelemenin
sadece faaliyet raporlarıyla
sınırlı kalmaması, aynı
zamanda gizli müşteri sistemiyle de yapılması bizim
için çok değerli. Daha
güzel bir Konak’ta, hemşehrilerimize daha iyi bir
hizmeti sunmak, şehrimize,
ülkemize katkı koymak
için çalışırken, çabalarımızın kurumsal bir organ
tarafından takdir edilmesi
bizim için büyük bir onur”
diye konuştu.

‘ÖNCELİK SAĞLIK’
İncelemelerin, tüm dünyanın büyük bir sınavdan
geçtiği pandeminin yaşandığı 2020 yılını kapsamasının ve değerlendirmelerin
bu süreçte sunulan hizmetlerle yapılmış olmasının
ayrıca dikkat çekici ve çok
önemli olduğunu vurgulayan Batur,
şöyle devam
etti: “Elbette
önceliğimiz
halkımızın,
hemşehrilerimizin
sağlığı,
daha iyi
yaşamaları... Biz
de onlara
hizmet
için
mücadelemize, çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Denetlenen tüm
belediyeler arasında,
‘Çok Yüksek İnsani
Gelişme’ olarak adlandırılan en üst sınıflandırmada
yer almak bizleri de çok
mutlu etti, gurur duyduk.
Bu ödül de ışığıyla, daha
aydınlık bir yarına doğru
yürürken daima yolumuzu
aydınlatacak. İnsani
Gelişme Vakfı’na, Konak
Belediyemizi bu ödüle
layık gördüğü için çok
teşekkür etmek isterim. Bu
ödül bizim için ayrı bir
gurur olmuştur.”
Konak Belediyesi 2017
yılında, 150 ilçe belediyesi
arasında 35. sırada yer alarak, Yüksek İnsani
Gelişme, 2018 yılında ise
161 ilçe belediyesi arasında
14. sırada yer alarak, Çok
Yüksek İnsani Gelişme grubuna girmişti.

Doç.Dr. Emin SERİN

azının başlığına bakarak hemen dramatik bir konuya gireceğimi sanmayın, son
söyleyeceğimi başta söyledim sadece.
Okurlarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum
bu yazıma. “Diyorsun ki; bizimkiler
Yugoslavya’dan gelmiş” başlıklı bir önceki
yazımı okuyan birçok kişi, duygu ve düşüncelerini mesaj yoluyla iletmeyi tercih etti, bu sevindirici bir durum. Bunlardan bazılarını sizlerle
paylaşmak isterim.
“Hocam gerçekten çok güzel bir makale.
Anadolu göç almaya tarih boyunca devam
etmiş ve almaya da devam edecek. Son cümlenizde sorduğunuz ‘Genç adam; sizinkiler tam
olarak nereden gelmişler?’ sorusuna katılıyorum. Birçoğumuz da bilmiyoruz. Çünkü yazılı
arşiv ve belge yok.”
“Gazetenizi kutluyorum, güzel bir yazı.
Özellikle günümüzde bu konuları gündeme
getirmenizi çok önemsiyorum. Eşimin ailesi
Selanik Kavala Sarışaban’dan mübadelede gelmişler. İlginç hikâyeleri var. Asılları Osmanlı
döneminde, Karaman bölgesinden gitmişler.
Geçmişine sağlam basmayan geleceğini nasıl
kurtaracaktır?”
“Anneannem Florina, dedem Kesriye, babaannem ve dedem Girit Hanya’dan.”
“Göç almak gerçekten zor…ve insan gerçekten
geçmişini merak ediyor. Zira her davranışımıza
işlenen bir kod var, neden niye yaptığımızı bilmeden. Dobralığı ve savaşçılığı ile bilinen bir
İliryalı olarak yazıyorum, güzel bir yazı olmuş,
tebrikler.”
Köklerini merak eden, öğrenmek isteyen insanların göç haritalarını belirlerken yaşadıkları zorlukları tahmin edebiliyorum. Buna rağmen, ben,
sağlıklı bilgilere ulaşmayı engelleyen en önemli
unsurun motivasyon olduğunu düşünüyorum.
İnsan yeter ki istesin, çözülemeyecek mesele
yok. Nereden mi biliyorum; çünkü yaşadım. Bir
“göç hikâyesi keşfi” hatırasını hala içimde saklarım. Hikâye, bağımsızlığının ilk yılında
Kosova’nın Slatina köyünde bir eve misafir
oluşumuzla başlamıştı. Ev sahibinin kahve ikramıyla devam eden sohbetimiz o kadar derinleşmişti ki, Kosova’dan Türkiye’ye giden akrabalarının akıbetini ara sıra gelen mektuplardan
takip ettiğini anlatmış, hatta bazen bu mektupların içinde kendisine gönderilen siyah beyaz
fotoğrafları, bir kenarı yanmış eski bir bavulun
içinden çıkararak bizlere göstermişti.
Mektuplardan birisinde Polis Mehmet,
Sakarya’daki gelişmeleri yazmış, Kosova
Slatina’daki akrabaları ile hasret gidermiş, aynı
zamanda sarı saçlı mavi gözlü üç küçük kızının
resmini mektuba iliştirmişti. Bu mektubu hiç
unutamamıştım. Önce akrabalardan birisine
ulaştım, sonra diğerine, sonra başkasına. Bir
film senaryosu gibi gelişen olayların neticesinde geçen yıl bu büyük aile Slatina’da bir araya
gelmeyi başardı, bir eksikle. Kızları rahmetli
babalarının izlerini keşfetmeyi sevdiler, şimdilerde hatıralarını canlı tutmaya devam ediyorlar.
Hatta ailenin bir kısmı Kilis’e yerleşmiş, orada
yaşıyorlar, inanılır gibi değil. 80’li yıllarda
“Mardin-Münih Hattı” isimli dizi 6 bölüm olarak çekilmiş ve ilgiyle izlenmişti. “Slatina-Kilis
hattı”, bir dizi senaryosu olsa 6 bölümden fazla
izleneceğinden eminim, ilgilenenlere duyurulur.
Sizlere bu yazımda tavsiye etmek istediğim bir
kitap var. Bildiğiniz gibi Balkan edebiyatı,
Bizans’ın kültürel mirasıyla, sonrasında 19.
Yüzyılla birlikte Fransız edebiyatıyla şekillendi.
Geçen yüzyıl, siyasal ve kültürel olayların etkisiyle ortaya çıkan edebiyat eserlerine sahne
oldu. Kendi kütüphanemde de mevcut olan bir
kitabı sizlere tanıtsam fena olmaz, okumanıza
vesile olurum belki.
Geçtiğimiz yüzyılın en büyük romanlarından
biri, Drina Köprüsü idi. 1961'de İvo Andriç'e
layık görülen Nobel Ödülü, edebiyat dünyasında, özel olarak bu kitaba verilmiş gibi kabul
edildi; kitap o yıllarda Türkiye'de de büyük ilgi
gördü. Drina Köprüsü, eski Bosna'nın, orada
yaşayan herkesin paydaş olduğu hayatına dair,
bu hayatın milliyetçilikler çağında nasıl değiştiğine dair bir roman. Belki de bir romans demek
lazım. Bir millete ya da kesime değil de bir
ülkeye, bir vatana adanmış bir aşk romanı.
Osmanlı'da farklı toplulukların nasıl bir arada
yaşadığını geniş bir görüşle ve incelikle tasvir
ediyor. Anlatılan ne müthiş bir uyum hikâyesi,
ne de mutlak bir zulüm hikâyesi. Kimliklerin,
dinlerin, devletlerin ve de her şeyin ötesinde,
içinde insanların olduğu zengin bir hayat tablosu. Zaten Drina Köprüsü'nü büyük roman yapan
da bu: Osmanlı, Boşnak, Sırplar, Hırvat,
Müslümanlar gibi meseleleri okura tamamen
unutturabilen bir büyük roman. Bu arada; Drina
Köprüsünün o dönemin önemli sadrazamlarından birisi olarak kabul edilen Sokulu Mehmed
Paşa adına Bosna Hersek’in Visegrad şehrinde
Mimar Sinan tarafından yapılan bir eser olduğunu da hatırlatmalıyım.
Son olarak; sizleri Lejla Jusić ve eserleri hakkında bilgilendirmek istiyorum. 1971 yılında
Saraybosna’da dünyaya gelen Prof. Lejla Jusić,
Saraybosna Müzik Akademisi Solo-Ses bölümününden yüksek dereceyle mezun olmuş, bu
başarısı “Gümüş Madalya” ile ödüllendirilmiş.
Sahne Sanatları Akademisi’nde akademisyen
olarak göreve başlamış ve eş zamanlı olarak da
Saraybosna Operası’nda solist olarak çalışmış.
Aynı akademide ses kürsüsünde önce doçentliğe ardından da 2013 yılında profesörlüğe ulaşmış. Saraybosna Filarmoni Orkestrasında solist
olarak görevler almış ve “Allegro” isimli kadın
vokal grubunun kurucuları arasında. Biz Lejla
Jusić’i aşina olduğumuz şarkıları seslendirdiği
konser kayıtları ile tanıdık. Hatta TRT ekranlarında yayınlanan Alija dizisinde de sesi ile yer
almıştı.
Seslendirdiği bir şarkı şöyle başlıyor; “Aydan
ayırt edemiyorum ay yüzünü gördüğümde, çekinip bakamıyorum kaşlarını çattığında.” Sizlere
tavsiyem, “Hasret Çektim” isimli bu Uygur türküsünü Lejla Jusic’in yorumuyla dinlemeniz
olacak. Unutmayalım ki, nerede yaşanırsa
yaşansın hasretin dili hep aynıdır.

8 Ekonomi Haberleri
SEÇİMLER ÖNCESİ
BULGARİSTAN’DA
TÜRK PARTİLERİNİN
DURUMU VE
KOALİSYON
ÇALIŞMALARI

İsmet TOPALOĞLU

1 Şubat 2021
Pazartesi

BORİSOV TÜRKİYE'NİN GÖÇ
YÜKÜNÜN FARKINDAYMIŞ

4

Nisan 2021 tarihinde Bulgaristan’da Parlamento seçimleri
gerçekleşecek. Yüksek Seçim
Kurulu seçimlere hazırlık yaparken
Dışişleri bakanlığı yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının
oy kullanmaları için hummalı çalışmalar yürütüyor. Partiler koalisyonlar bağımsızlar adaylık başvuruları
için hazırlık yapmaktalar. Partiler,
iktidar olsun muhalefet olsun oy potansiyellerini artırmak için koalisyon arayışı içindeler.
DPS/HÖH hareketi seçimlere her
parti gibi hazırlıklar yapıyor. Gönüllerinde tek başına seçimlere
girmek var ama diğer yanda ise
daha dört parti hareket adına seçimlere girebilirler. Bu gerçek yıllardır
saklanmaktadır. Böylece Türk olmayan hatta Roman olmayan bölgelerden milletvekilleri çıkarmaktalar.
DPS/HÖH hareketi nin her geçen
seçimlerde oyları düşmekte. Son
parlamento seçimlerde Kırcaali
ilinde seçmenlerin katılım yüzde 27
kaldı ve bu sayı içinde Bulgar,
Pomak Romanlar da var. İl başkanı
Resmi Murat, seçimlerde Kırcaali
ilinde seçilecek olan 5 milletvekilinin hepsini alacaklarını iddia etmekte. Öyle bir olasılık tabi ki var
ancak hareket 90 ruhuna geri dönerse bu 5 milletvekillerini kazanma ihtimali çok yüksek.
DPS/HÖH hareketi 30 yıldır ülkede
yaşayan Türklerin var olma mücadelesinden uzak durarak suskunluğa
büründü. Hareketin polkasına karşı
gelenler partiden ihraç edildiler.
Zaman içinde HŞHP kuruldu daha
sonra DOST partisi. HŞHP partisi
özellikle yerel il listelerinde güvenilir isimler olmayışı yüzünden yeterince destek göremedi. DOST
partisi ise listelerindeki isimlerin
eski devlet ajanların olması yüzünden yeterince güven sağlayamadı.
4 Nisan 2021 seçimleri öncesi Çar
hükümetinde hükümet ortağı
DPS/HÖH kotasından Tarım Bakanlığı yapmış Mehmet Dikme
“Halkın Birliği Hareketi’ni” kurarak
siyasi alana indi. İniş sebebi
DPS/HÖH hareketinden ayrılanları
küskünleri bir araya getirme isteği.
HŞHP başkanı Orhan İsmailov
DOST partisi başkanı Lütfü Mestan
“Ulusal Hak ve Özgürlükler hareketi” başkanı Güner Tahir, STK
temsilcileriyle görüşmeler yapmaktalar. Ayrıca eski Adalet bakanı
olan Hristo İvanov’un başkanı olan
“Da Bılgarıya” “Evet, Bulgaristan
partisi” lideri ile görüşmeler yapıldığı söylenmekte. “Evet, Bulgaristan” parti lideri İvanov, Edirne ve
Bursa’da Bulgaristan göçmenleriyle
bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. “Halkın Birliği hareket”
lideri Mehmet Dikme’nin de
GERB partisinden ayrılan Tsvetan
Tsvetanov ile görüşmeler yaptığı
iddia edilmekte.
4 Nisan’da Bulgaristan’da gerçekleşecek olan Parlamento seçimlerine
Partiler nasıl ve hangi şekilde girecekleri konusunda hazırlıklar yapmaktalar. Türklerin başını çektikleri
HŞHP, DOST ile yeni kurulan
“Halkın Birliği Hareketi”, ”Ulusal
Hak ve özgürlükler Hareket” liderleri anlaşarak bir araya gelebilecekler mi? Gelirlerse Hristo İvanov’un
hazırladı koalisyonun içinde yer
alacaklar mı? Bunlar zaman içinde
netleşecektir. Türklerin çoğunluğu
yer alan DPS/HÖH hareketi 90 ruhuna dönerek ana muhalefet partisi
gibi mecliste yer alacak mı HŞHP
partisi DOST ile “Halkın Birliği
Hareketi”, “Ulusal Hak Özgürlükler
hareketi” anlaşarak koalisyon ortakları olarak seçimlere girerek dört
olan seçim barajını aşarak meclise
girebilecekler mi? Bütün bunlar şu
anda net değil. Sanırım ilerleyen zamanda Seçim çalışmaları esnasına
netleşecektir.

SOFYA-BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

ulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, yeni tip korona
virüs (Kovid-19) salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz
göçmeni barındırabilen Türki-

ye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını ve bu çabalarına
değer verdiklerini ifade etti. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov, makamında,
ülkesine günü birlik ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Borisov kabulde, Kovid-19'un iki
ülke arasındaki turizmi etkilediğine dikkati çekti. Kovid-19 salgını ortamında risklerle yüzleşen,
topraklarında 3,7 milyon düzensiz
göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını vurgulayan
Borisov, bu çabalarına değer verdiklerinin altını çizdi. Borisov,
Türkiye'nin Bulgaristan’ın yakın
sınır komşusu ve NATO müttefiki
olduğunu anımsatarak, düzensiz
göç, terörle mücadele, enerji,
tarım, hayvancılık, ticaret, ekonomi ve daha birçok alanda Türkiye'nin "kilit ortak" olduğunu
belirtti. Başbakan Borisov, "AB'nin
Türkiye ile diyaloğu daima açık
tutması konusunda ısrarcı olduklarını" vurguladı. Kabulde, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve
Turizm Bakanı Mariana Nikolova
da hazır bulundu. (AA)

BELGRAD BÜYÜKELÇİSİ BİLGİÇ'TEN

Sırp Dışişleri
Bakanı’na veDa
Sırbistan'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'e veda ziyaretinde bulundu
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ırbistan'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola
Selakovic'e veda ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
Bakan Selakovic, Büyükelçi Bilgiç'i makamında kabul etti. Selakovic, iki ülke arasında karşılıklı
saygı ve güvene dayalı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Görev süresi boyunca ikili
ilişkilere aktif bir şekilde katkı
sağlayan Bilgiç'e çalışmalarından
dolayı teşekkür eden Selakovic,
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan arasındaki
kişisel ve profesyonel ilişkinin de
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Selakovic, üst düzey ziyaretlerden büyük
memnuniyet duyduklarını anımsatarak, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Sırbistan'a davet etti.
Türkiye'nin Sırbistan ekonomisine
yaptığı yatırımlara da değinen Selakovic, ülkenin daha az gelişmiş

bölgelerinde de çeşitli yatırım projelerini hayata geçiren Türkiye ile
ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade
etti. Büyükelçi Bilgiç ise Türkiye
ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin,
tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu ifade ederek, yapılan görüşmede, ilişkilerde yakalanan bu ivmenin sürdürülmesi konusunu
ele aldıklarını söyledi. Bilgiç, iki
ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin üçüncü
toplantısının önümüzdeki dönemde yapılacağını ifade etti. Dış-

işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Sırbistan’ı ziyaret etmesinin de gündemde olduğunu aktaran Bilgiç, "İki ülke arasında her
alanda yoğun iş birliği var. Bu iş
birliği salgın döneminde de devam etti. Ulaştırma alanında devam eden iş birliği, örneğin Belgrad- Saraybosna otoyolu inşası
hızla devam ediyor.” dedi. Bilgiç,
iki ülke arasındaki ekonomik ve
ticari iş birliğinin de her geçen
gün arttığını, salgına rağmen ticaret rakamlarının da artış olduğunu söyledi.

Batı Trakya Türkleri Derneği’nden
Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki
MANİSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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atı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Yunanistan’da Başpiskopos İeronimos’un İslam dini ve
Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığını, konuyla
ilgili bir özür beklediklerini, Yunanistan yargısını da göreve
davet ettiklerini bildirdi. Dernek
üyeleri, Soma ilçesindeki Cengiz
Topel Meydanında 29 Ocak
1988'de Yunanistan'da "Türk" adı
bulunan derneklerin kapatılmak
istenmesi üzerine gösterilen tepkiler ve bunun ikinci yılında Gümülcine’de Türkleri hedef alan
saldırılar nedeniyle düzenlenen
"29 Ocak Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü" anma etkinliği düzenledi. Dernek Genel
Başkanı Hüseyin, yaptığı açıklamada 29 Ocak'ın Batı Trakya
Türkleri için bir "direniş günü" olduğunu, 33. yılında bu direnişi

BOSNA
ÇIKMAZI !
E.Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı
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018 yılıydı sanırım. İlk çalışmalar
başladığında, katıldığım toplantı
ve programlarda Peljesac köprüsünün Bosna Hersek için ileride sorun
yaratabileceğini söylemiştim.
Başka akl-ı selim sahiplerinin değerlendirmelerini de hatırlıyorum.
Ama..O günlerde bu yorumlar, pek de
dikkate alınmadı.
Ta ki, bugüne gelinceye dek.
Yani ..Yumurta kapıya dayanınca..
Bilen bilir, bilmeyenlere açıklayayım,
Neum; Bosna Hersek’in denize kıyısı
olan tek şehridir.
21 kilometre uzunluğunda nefis bir kıyı
şeridi.
Bu alan Bilge Devlet Adamı Aliya İzzetbegoviç’in Bosna Hersek adına
zorlu süreçlerden sonra elde ettiği bir
kazanımdır.
Bir ‘nefes’tir.
Özgürlük şerididir.
Geçmişte havadan – karadan yaşatılan
acılı coğrafyanın ambargolara karşı bir
‘kurtuluş limanı’dır.
Kolay kazanılmamıştır.
Öyle havadan, keyfe keder elde edilmemiştir.
İleri görüşlülüğüne hayran olduğum,
tanımaktan onur duyduğum Bilge Kral,
Neum’u kazandırarak Bosna Hersek’in
deniz bağlantısını sağlamıştır.
Dayton anlaşması da bu kazanımı teyit
etmiştir.
Hırvatistan’ın Peljesac köprüsü ulaşım
anlamında önemlidir, belki ama Bosna
Hersek’in deniz güvenliği ve bağlantısı
anlamında da bir tehdittir. Tıpkı Bosna
sınırında kurulan Nükleer Atık Deposu
gibi.
Ne yazık ki, bugüne dek özellikle Uluslararası arenada ciddi ve yeterli tepkiler
gösterilmediği inancındayım.
Ortada bir ‘hukuk ihlali’ vardır, ama
çalışmalar devam etmektedir.
Görünen o ki, kaynaklar aktarılırsa bu
köprü 2022, taş çatlasın 2023 yılında
hizmete açılacaktır.
Ondan sonrası daha zordur.
Aslında diplomatik girişimler için geç
kalınmış olsa da, bugün de bir fırsattır.
Daha da geç olmadan.
Türkiye’nin bölgesel gücü de göz
önünde tutularak oluşturulacak yeni bir
‘diplomasi seferberliği’ Bosna Hersek’in ‘ayaklarına zincir vurulmasına’
engel olabilecektir.
İş işten geçmeden.
Yoksa.. Daha sonrası karanlık ve zor
ilişkiler, mücadeleler hatta çatışmalar
sürecidir.
Büyük acılar yaşanmış bu bölgenin
yeni gerginlik, korku ve çatışmalardan
uzak tutulması sadece Türkiye’nin
değil, herkesin görevidir.
Artık biraz sağduyu..
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dünyaya anlatmaya devam ettiklerini ifade etti. Geçen yıl anma
etkinliğini Bosna Hersek'teki
Srebrenitsa'da yaptıklarını, bu yıl
da Soma'da bir araya geldiklerini
anlatan Hüseyin, şöyle konuştu:
"Var oluş mücadelemizi anlatmak
için her yıl farklı yerlerde bir
araya geliyoruz. Sesimizi dünyada duyurmak için bir çok etkinlik ve anma programı
düzenliyoruz. Yunan iradesi her
ne kadar bizi azınlık olarak yok
saysa da varlığımızı sonsuza

kadar sürdüreceğiz. Bizim iki 29
Ocağımız var. Biri on binlerle Gümülcine meydanında tescillediğimiz milli direniş günümüzdür.
Diğeri de 1990 yılında yine 29
Ocak'ta Gümülcine'de cuma namazında okutacağımız mevlidin
provoke edilmesiyle 300'den fazla
Türk'ün iş yerinin talan edilmesi
ve insanımızın kanının döküldüğü gündür. O gün Batı Trakya
Türklerinin Gümülcine'de en
büyük mezalimi yaşandı. Biz
bunları unutturmayacağız." (AA)
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ayata dair pek çok alışkanlığı hatta ihtimali
dahi özlediğimiz şu
günlerde kişinin kendini ifade
edebilmesinde önemli unsurlardan biridir kariyer. Bir işe yaradığını hissedebilmek, ortak
payda buluştuğun kişilerle bir
proje inşaa edebilmek, emeğinin
karşılığını alarak hayatını alıştırdığın standartlarda devam ettirebilmek.
Sevdiklerimizden ayrı, hastalık
ve yas süreçleri yaşanılan, kısıtlamalara ayak uydurarak hayatta kalmaya çalıştığımı bu
süreç neredeyse bir yıldır
devam ediyor. Bu süreçte ekonomik olarak yaşanan kayıplar
pek çok bireyin çalışabilmesini
de engelliyor.
Bu alanlardan ikisi hakkında örnekler vermek istiyorum bugün.
Tüm sektörler kıymetli hele ki
şu günlerde sağlık alanında hizmet veren kişilerin değeri tartışılamaz dahi. Öte yandan bu iki
sektörde var olan dostlarımla
yaptığımız sohbet bu yazının
çekirdeği oldu.
İlki sanat, elbette sanata bir sektör demek yakışık almaz. Çünkü
sanatçı olmak bir meziyetin ve
bilginin ötesinde ruhun bir hediyesidir ve yaşam tarzıdır bunun
ötesinde sanat ilham alınarak
gerçekleştirilirken aynı zamanda ilham da verir. Toplumun farketmesi gereken
mesajlar, bilgiler sanat vasıtasıyla çok daha etkileyici ve
akılda kalacak şekilde de iletilmiş olur. Maalesef son 10 aylık
dönemde sanatçılar da zor durumda. Pek çok sanat merkezi
kapandı, pek çok etkinlik iptal
edildi. Bir sanatçı için, sanatını
icra edememek ekonomik bir
ihtiyacın yanı sıra bir iletişim
şekli. Dolayısıyla sanatçılarımızın uzunca bir süredir soluksuz
kalmış gibi. Oysa hayata dair
fark etmek için, estetik ve güzellikle hayranlık duygusunu
hissetmek için ihtiyacımız var
sanata. Bu nedenle uzaktan ve
online olarak gerçekleştirilen
etkinliklere
katılarak bir nebze de olsa destek olabileceğimizi düşünüyorum.
İkinci sektör de lokantacılık.
Eskiden kutlamalar için, buluşmalar için, kafamızı dağıtmak
için bir cafe ya da restorana giderdik. Farklı bir atmosferde
oturmak, sohbet etmek, bu sohbeti bazen bir çay bazen de
leziz bir yemekle taçlandırmak
ne iyi gelirdi. İyi günde kötü
günde yanımızda olup bize hizmet eden bu sektörün çalışanları
da çok zor durumda, pek çoğu
kepenk indirirken, kalanlar da
günü kurtarmak için çabalıyor.
Ben haftada bir gün dışarıdan
yemek söylemeye çalışıyorum
biraz olsun destek olabilmek
adına.
Pandemi er ya da geç bitecek,
dilerim bizden aldıkları bu kadarla kalsın ve kısa zamanda
eski günlerimize geri dönebilelim. O gün gelinceye kadar da
imece usulü hayatta kalalım ve
diğerlerini de ayakta tutalım.

Sultan II. Mahmud’un Rumeli
seyahati ve bu seyehatin 1
anısına dikilen nişan taşları
Sultan II. Mahmud, Nisan 1837’de Rumeli’ye otuzdokuz gün süren bir seyahat yapar. Büyük devletlerin Tırnova isyanını şiddetle bastırmasından
dolayı kınadıkları padişahın bu seyahati, yabancı sefirlere de bildirilir

DAVETSİZ
MİSAFİR STRES
İsmet ARAS
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epimizin sosyal yaşam içerisinde kendini
gergin, öfkeli ya da çıkmazda hissettiği olmuştur. Bu bazen farkında olmadığımız
kadar kısa, bazen uzun süreli olur ve bazen durağan, sakin olduğu kadar bazen de dışa dönük tepkisel, agresif olabilir. Peki hissettiğimiz, olumlu ya
da olumsuz yaşadığımız bu durumu farkında olup
analiz etme, değerlendirme şansını yakalayabiliyor
muyuz? Her türlü sorunda farkında olmak, kabullenmek, durumu kontrol altına alabilmek; kendimiz
adına kolaylık sağlayacak, daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sağlayacaktır.
STRES NEDİR?

E

sad
Efendi’
nin
Takvim-i Vekâyi’de çıkan
seyahatnâmesine göre
Dr.Neval Konuk sırasıyla
Halaçoğlu-Mimarlık Tarihçisi
Varna,
Şumnu, Silistre, Rusçuk gibi başlıca askerî mevkileri teftiş ettikten sonra Sultan II.Mahmud isyan mahalli olan Tırnova’ya
gelir; Gabrova, Kızanlık, Eski Zağra,
Edirne yoluyla İstanbul’a döner. Seyahati esnasında uğradığı Şumnu, Rahman Işıkları Köyü, Silistre, Rusçuk ve
Tutrakan’a silindir gövdeli, Sultan
Mahmud’un büyüklüğü ve hayırseverliği ile Osmanlı’nın adaletinden
bahseden nişan taşları dikilir. Nişan
taşlarının ve Varna’da açılışını yaptığı
ve padişahın adını taşıyan 46 satırdan
oluşan çeşmenin kitabelerinin hattatı
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’dir.
Sultan II. Mahmud’un 1837’de Rumeli’ye gerçekleştirdiği seyahat esnasında diktirdiği bu nişan taşlarının,
bölgede hakimiyet kurmak isteyen
Rusya’nın emellerine Osmanlı siyasi
erkinin göstergesi ve belki de İstanbul’da Ruslar’ın 1833’te diktikleri
“Moskof Taşı”nın bir rövanşı olarak
düşünülebilir.
Halkla temas ve askerî teftiş mahiyetindeki bu geziye, Padişahla beraberinde Hâssa süvarileri, hâssa çavuşları, bando zabit ve neferleri ile
mühendis Niyazi Bey katılır. Seyahate
çıkmadan önce Sultan, Hendesehâne
Başhocası Ali Bey'den Rumeli'¬nin
haritasını ister. Gezide 1835'ten itibaren Osmanlı ordusunda görevli Prusyalı kurmay subay Helmut von
Moltke de yer alır ve değerlendirmeleri Moltke, Helmuth von, Türkiye
Mektupları (Çev.:Hayrullah Örs, İstanbul, 1969) adıyla yayımlanır.
Gezi dev¬rin vak'anüvisi
Sahhaflar Şeyhizâde Mehmed Esad
Efendi tarafından da günü gününe
ebced hesabıyla gezi tarihi olan 1253’e
tekabül eden Âyâtü'l-hayr adını verdiği kitapçıkta anlatılır. Esad Efendi,
bu eserini padişaha takdim edince Padişah, di¬lini ağır bulduğundan, eserin özeti Takvim-i Vekayi'nin 149. sayısında yayımlanır.
27 Nisan 1837 perşembe günü Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i şerîf'i ziyaret
eden Sultan Mahmud, cuma namazını
Eyüp Cami'nde kılar; Eyüp Sultan'ın
Türbesini zi¬yaret eder; Sadâbad Kasrı'nda kabul törenlerini yapar. 29 Nisan günü saat iki sularında Nusretiye
kalyonuyla, iki Avusturya tüccar gemisinin eşliğin¬de yola çıkar. Ertesi
günü saat altı civarında kale ve gemilerden atılan top sesleri arasında
Varna limanına varır.
neval.konuk@marmara.edu.tr
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VARNA
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda,
Varna’da mevcut 41 cami ve mescid
ile birçok Osmanlı eseri yakılıp yıkılmasına karşılık Sultan Mahmud, şehri
yeniden imar ettirir. 1837’de Rumeli
seyahatinde Sultan, burada birkaç
gün konaklar. Ziyareti anısına Musallâ meydanında şehrin en büyük
çeşmesinin açılışı yapılır. Sultan’ın
imar çalışmalarından övgüyle bahseden 46 satırlık kitabe hakkedilir.
Çeşme, 1921’de Varna Belediye Başkanı Alexander Vasiliyev tarafından
yıktırılır. Kitabeleri halen Varna Müzesi’nde korunmaktadır.
Padişah, Varna Muhafızı Necip Paşa
ile Varna Bina Emini Mehmed Ağa ve
şehrin ileri gelenleri tarafından büyük
bir törenle karşılanır. Muhafız Paşa’nın Kona¬ğı’nda dinlendikten
sonra kendisi için yaptırılan konağa
geç¬er ve aynı gün bina emininin inşa
ettirdiği Kışla, Hastahane ve Demirhaneye giderek incelemelerde bulunur, kalenin ihti¬yaçlarıyla ilgilenir.
Ertesi günü Teşrifiyye adıyla inşa ettirdiği camide na¬maz kılar, büyük
ambarı, sahilde yapılan kaleyi, tabyayı, hendeği ve palankaları dolaşır,
yapılacak istihkâm¬lara dair emirler

Stres, olumsuz ya da alışılmadık bir durumda
vücutta ortama uyum sağlama çabasıyla ortaya
çıkan doğal bir tepkidir. Bu durum anlık, dönemlik
ve süreli de olabileceği gibi, sadece düşünce ile
oluşturulan veya olabilme ihtimali olarak düşünülen bir olay karşısında da gerçekleşebilir. Bazen ani
gelişen çok sevdiği birinin ağır hastalığı veya
ölümü, eşinden yada nişanlısından ayrılma, işini
kaybetme, ekonomik sorunlar, platonik aşk gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi, bazen de beklentilerinin olduğu fakat hiçbir şeyin değişmediği
ancak belirsizliğin ortaya çıktığı durumlar da strese
sebep olabilir. Stresli olma durumu, çoğunlukla
olumsuz gibi düşünülse de, kronik bir hal almadığı
sürece, vücudu algılara karşı açık tutar ve bazen kişinin iş veya özel hayatında olumlu ve radikal kararlar almasına da neden olabilir. Ancak, sosyal
hayatını etkileyebilecek olumsuz, kronik bir hal
almış ve süreç kontrol edilemiyorsa, durumu iyileştirmek için çareler aranmalıdır.

verir, tahsisatlar ayırır. Varna’da bir
hamam, Eski Kal'ada bir cami inşası
için emir verir. 3 Mayıs Salı günü
Köprü, Gümrük ve Yeni Kal'a palankalarındaki top atışlarını seyretmek
için Galata Burnu’na gider. Atışlardan
çok memnun kalan padişah Muhafız
Paşa'ya mirâhurluk payesi ve nişanla
harvanîler giydirir. Varna naibi, belde
ileri gelenleri, azınlık metropoliti, kocabaşı ve çorbacılarını da kabul eden
padişah, her birine değerli kaftanlar
hediye eder. Padişah daha sonra Müslim, Gayrimüslim fukaraya, mektep
çocuklarına dağıtılmak üzere para verilmesini em¬reder, bazı terfiler yapar. Varna'daki Peynirli Çiftliği’nde
dinlenen padişah kalede incelemelerde bulunur ve Moltke'den Varna'nın plâ-nını yapmasını ister.

ŞUMNU
Padişah üç gün Varna'da kaldıktan
sonra 3 Mayıs çar¬şamba günü top
atışları ve halkın coşkulu kutlaması
ile Şumnu’ya doğru yola çıkar. İlk
olarak Yassıtepe’de kalır, halka paralar dağıtır. Buradan Şumnu'ya yarım saat mesafedeki gölgelikte biraz
dinlenilir ve şehre girerken top
atış¬ları ve halk tarafından karşılanır. Ertesi günü cuma namazını kılmak üzere murassa fes, mücevher
yaka ve harvanîli olarak tö¬renle askerler ile halkın «padişahım çok
yaşa» duaları ve top atışları arasında
Şerif Halil Paşa Camii’ne gider.
1871’de kurulacak olan Alman İmparatorluğunun Başvekili olan Helmuth von Moltke Şumnu ile ilgili intibalarını şöyle anlatır:
“Beş Mayıs 1837 günü Şumnu’ya
geldik. Yolun iki tarafında şehrin
ileri gelenleri selama duruyorlar,
sağda Müslümanlar, solda Hristiyanlar...Müslümanlar, ellerini karınlarına kavuşturmuş dik duruyorlar.
Fakat, Hristiyanlar, hatta yüksek
rütbeli papazlar ve piskoposlar yerlere kapanıyorlar ve padişah önlerinden geçinceye kadar kıpırdamıyorlar...
Padişah halka hitabetti:
"Siz Rumlar, siz Bulgarlar, siz Yahudiler, hepiniz Müslümanlar gibi Allah’ın kulu ve benim tebeamsınız."
Padişah, seyahatin bütün masrafını
kendi parasından ödüyordu. Duyduğuma göre yanına 2,5 milyon altın lira ve birçok kıymetli eşya almış.
Bu paranın çoğunu fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaktı. Hiçbir
fakirin veya sakatın yanından geçmedik ki, padişah, adamları vasıtasıyla bir altın göndermiş olmasın.
Bilhassa Şumnu fakirleri için 10.000
altın bıraktı ve bu paranın fakirlere
ve bilhassa adları kendisine bildirilmiş olanların ellerine geçmesi, dağıtanların parmakları arasına pek fazlasının yapışıp kalmaması için kat’î
emirler verdi. İmamlar bu hususda
malumat vereceklerdi.
Geçen gün padişah, pek maharetle
bizzat sürdüğü 4 atlı faytonu ile gidiyordu. Fakir bir kadın, değneğin
ucuna taktığı istidayı, elinden geldiği kadar ileri uzatmıştı. Fakat pek
hızlı gidildiği için onu kimse farketmedi. Yalnızca padişah gördü. Atları durdurdu ve subaylarından birini gönderip kağıdı aldırdı, sonra
yine arabasını sürdü.
Birer Osmanlı Eyaleti olan Eflak’ın

Prensi Sturdza ile Boğdan’ın Prensi
Ghika’da padişahı görmek için Şumnu’ya gelmişlerdi. Padişah onları kabul etti. Bu yarı hükümdarlar, iki
saat güneşin altında ayakta bekledikten sonra padişahın huzuruna
kabul edildiler. İki dizleri üzerine
çöktüler ve Şevketmeâb’ın eteğini
öptüler. Kendilerine birer şeref
kürkü ile şal hediye edildi”.
Şumnu’da padişahın ziyareti anısına
12 satır kitabesi olan nişan taşı, ziyaretin hatırası olarak Otağ-ı Hümâyunun kurulduğu yere dikilir. İlk olarak Şumnu’daki kışlanın avlusuna
dikilen nişan taşı; günümüzde, Şerif
Halil Paşa (Tombul) Camisi avlusundadır. Şumnu’lu ve orduda kâtip
Şair Yusuf Akif Efendi’nin yazdığı
kaside Yesârizâde Mustafa İzzet tarafından talik olarak mermer nişantaşı üzerine yazılır.
Namazdan sonra Şumnu'daki çeşitli
mekânları ziyaret eden Sultan,
Kamçı suyu üzerine bir köprü yapılmasını em¬reder. Ertesi gün, şehir
dışındaki Çal, Medayi ve Çengel
tabyaları gezilir. Silistre'den ge¬len
redif askerleri Otağ-ı hümâyunun
karşısında savaş manevraları yapar
ve padişahın takdirini kazanır. Vali
Said Paşa'ya yakası sırmalı harvanî
giydiril¬ir ve mücevherli bir kutu
hediye edilir. Bina emini olan Mühendishâne-i berriye muallimi Abdülhalim Efendi'ye de Dördüncü derece nişan verilir, naibe ve öteki ileri
gelenlere, kocabaşılara hil'atler ve
hediyeler ihsan edilir. Her milletten
mektep çocuklarına, özellikle Asâkir-i Mansûre zabit ve neferlerinden
olup hâlen Trablusgarp'ta bulunan
30'dan fazla Şumnulu gencin çocuklarına hediye ve bahşişler verir.
Şumnu'da yayınlanan nutkunda
Sultan Mahmud, tebaasının durumunu görmek için geldiğini, şehirlerini ve kalelerini yeni¬den inşa ettirmek ülkede nizam ve refahı bizzat
sağlamak arzusun¬da olduğunu,
kanun ve adaletin sadece İstanbul'da değil, memleke¬tin her yerinde uygulanması gerektiğini söylemiş ve devamla;
«Siz Rumlar, siz Ermeniler, siz Yahudiler hepiniz Müslümanlar gibi
Al-lah'ın kulu ve benim tebaamsınız.
Dinleriniz başka başkadır. Fakat hepiniz kanunun ve irade-i şahanemin
himayesindesiniz. Size tarh edilen
vergileri ödeyin, bunlar sizin emniyet ve rahatınız için kullanılacaktır”
der. Halktan şikâyeti olanların, kiliselerinin tamire ihtiyacı olup ol¬madığını da sorar. Şumnu'da yeni yapılan Piyade Kış¬lası’na giden
padişah, gerekli ikazlarda bulunur.

RAHMAN IŞIKLARI KÖYÜ
8 Mayıs günü Şumnu'dan Silistre'ye
hareket eden Padişa¬hı görmek için
yollara dökülen civar köyler halkı
nakit ve hediyeler¬le sevindirilir.
Günümüzdeki adı Grancharovo
olan, Rahman-ışıkları Menzili’nde
geceler ve köy halkına çeşitli hediyeler verir. Köyde Sultan’ın bu ziyareti
anısına bir nişan taşı dikilir. Silindir
gövdeli nişan taşı, günümüzde köyün camisinin haziresinde bulunmaktadır.
DEVAM EDECEK...

STRESİN VÜCUTTAKİ
ZARARLARI NELER?
Kişide stres yaratan bir durum oluştuğunda,
sinir sisteminiz, bütün nöronları uyandıran bir stres
hormonu salgılar. Bu hormon, kan basıncınızın
yükselmesine, kalbinizin hızlanmasına, kas sisteminizin gerilmesine ve duygu durumunuzun sertleşmesine sebep olur. Bu durumda, kişinin hayat
kalitesi düşer, çevresiyle olan ilişkileri bozulur,
uyku düzeni ve sağlık durumu dahi etkilenir. Strese
maruz kalan kişide güvensizlik, öfke ve daha ileriki
safhalarda depresyon belirtileri baş gösterir, bu ise
ciddi bir durum oluştur. Stres, her ne kadar psikolojik sorun olsa da iyi yönetilmediğinde, sağlıklı
çözüm bulunmadığında, kronik hale gelmesiyle
birlikte, daha büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecektir.
İş hayatınızda bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, yükselme, başarılı olma gibi beklentileriniz
olabilir. İstekleriniz olmadığında veya başkasına
verildiğinde haksızlığa uğradığınızı düşünüp veya
iş arkadaşınızla veya yöneticinizle anlaşamayıp,
strese girebilirsiniz bu sizi mutsuzluğa sürükleyip
başarısız olmanıza neden olabilecektir. Bu durumu
pozitif düşünüp iyi yönetmeniz, sizin ve geleceğiniz için çok daha sağlıklı olacaktır. Her şeyden
önce sizi mutsuz eden şey neyse ilgilileriyle konuşarak çözüm yolları bulmaya çalışılmalıdır. Bazen
izin veya rapor almak suretiyle iş ortamından uzaklaşmak size iyi gelecektir.
NE YAPMALI NE YAPMAMALI?
Hiç bir zaman stresin etkisiyle aç kalınmamalıdır.
Bu durum sizi güçsüz bırakır, sağlıklı düşünmenizi
engeller. Her zaman yeterli ve dengeli beslenmeli
özellikle sabah kahvaltısı atlanmamalıdır. Unutmayın; aç kalmanız sorununuzu çözmeyecek aksine
çözümsüzlük yaratacaktır.
Sizi mutlu eden ve hoş vakit geçirmenizi sağlayan
bir hobi edinin. Bunun için illa bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Sakin bir ortamda imkanınız
varsa temiz havada spor yapın, yapamıyorsanız,
koşun, koşamıyorsanız yürüyüş yapın. Arabanız
seyir halindeyken hoşunuza giden müzik dinleyin,
kitap okuyun hatta rastgele açılan bir şarkıda dans
etmek bile mutluluk hormonu salgılamanıza yardımcı olacağından size iyi gelecek ve bedeninizdeki stresi kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır.
Beyninizi ve ruhunuzu dinlendirmek için kendinize
günlük en az 5 dakika sessiz bir alanda dinlenme
ve sakinleşme fırsatı yaratın. İmkanınız varsa deniz
kıyısına gidip çayınızı yudumlayıp denizin maviliklerini seyredin, dalgaların sesini dinleyin. Ormanlık alan varsa, doğayla baş başa kalın,
yeşillikleri seyredip kuş seslerini dinleyin. Hatta çimenlere uzanıp gökyüzünü ve bulutları seyredip
hayaller kurun size iyi gelecektir. Böylelikle kontrolsüz olan mutluluk hormonunu bedeninizde kontrol edilebilir bir seviyede kalmasına yardımcı
olabilirsiniz.
Uyku bozuklukları sonucunda da stres görülebilir. Uyku düzeni, bu gibi durumlarda çok daha
önem arz eder. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak,
öğleden sonra özellikle yatmadan önce kafeinli içeceklerin tüketimini azaltmak ve kaliteli bir uyku
ortamı yaratmak, uyku kalitenizi artırmanızda yardımcı olabilir.
MANEVİ DESTEK
Güvendiğiniz bir arkadaşınızla veya özellikle ailenizle sorununuzu paylaşmak ve bol bol sohbet
etmek stresle baş etmekte yardımcı olacaktır. Var
olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmek ve sevdiklerinizle düzenli görüşebilmek için vakit ayırmaya çalışın. Unutmayalım ki; en zor anlarınızda en iyi
destek, en güvenilir dost ve en güvenli liman ailenizdir.
Stresli olduğunuzda bazen çaresiz hissedip çare
olabileceğini düşünüp, kolay yollar seçebilirsiniz.
Bu genellikle alkol olur. Stresli anlarınızda alkol
almak çözüm değildir. Stresin etkisiyle aldığınız
alkol ilk anlarda size kendinizi iyi hissettirecek
sizin daha fazla alkol almanızı sağlayacak ve mutlu
olmanızı sağlayacaktır. Fakat bu geçici bir mutluluktur. Sabah uyandığınızda kendinizi daha kötü
hissetmenize neden olacak, hatta sizi huzursuzluğa
sevk edecektir. Stres, baş edilemeyecek bir sorun
değildir, önce kabul edilmeli sonra durdurulmalı ve
iyi yönetilmeli, üstesinden geleceğinize inanılmalıdır. Zamana bırakılırsa bir sonraki aşama depresyondur. Bu aşamadan sonrada iş daha da zorlaşır.
Eğer stresle baş edilemiyorsa “ben deli değilim”,
”boşa para harcayamam” önyargılarından kurtulup
psikolojik yardım alınmalı. Sakın unutmayın, en
doğru iyiliği insan her zaman kendine yapar.

1 Şubat 2021
Pazartesi

'TE
BOSNA HERSEK

HOLLYWOOD'UN
OSCAR ÖDÜLLÜ
YÖNETME…
Şükrü ÇALIŞKAN

B

alkan Günlüğü
Gazetesi’nin çok kıymetli
okuyucuları, bugünkü
yazımda çok saygı duyduğum ve
sevdiğim arkadaşım, büyüğüm ,
ağabeyim , hocam Dünya çapında ünlü Türk Yönetmen METİN
GÜNGÖR ile ilgili yazımı paylaşmak istedim.
Harry Potter, Da Vinci Şifresi ve
Gladyatör gibi Amerikan filmlerinin Dijital efekt dalında ödüllü ve
imzası olan Ressam, Oyuncu,
Yönetmen Dünya çapında özel
mütevazi şahsına münhasır biri
METİN GÜNGÖR...
Amerikan Sinemasının iddialı
filmlerinden "Tom Raider,
Karayip Korsanları, Kamikaze,
Dönüşüm, Hugo, Conan, Da
Vincinin Şifresi, Cindirella, Man,
Harry Potter, Yıldız Tozu,
Yarından Sonra, Ben Robot "gibi
50'ye yakın filmde görsel efekt
uzmanı olarak görev alan Metin
Güngör 1964 yılında Van da
doğdu.
Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar fakültesinde Resim üzerine eğitim aldı ve Mimar Sinan
Üniversitesinde yüksek lisans
yaptı. 1987'de yurtdışına gitti.
Londra'da ressam olarak çalıştı.
Oyunculuk okulu Lee Strasbeg
Stüdyosunda üç yıl oyunculuk
dersleri aldı. İngiliz televizyonlarında bazı filmlerde rol aldı. 1997
yılında Kanada' da bilgisayar
Animasyon ve özel efektler bölümünde de yüksek lisans yaptı.
Görsel efekt dalında
Hollywood'un ünlü şirketlerinde
popüler filmlerde Matte Painter
ve süpervizör olarak çalıştı. Los
Angeles’ta, New York Film
Akademisinde yönetmenlik
okudu. Amerika'da ilk uzun metrajlı Sinema Filmi " Fist Of
Righteous Harmony " 2008 yılında Amerika'da gösterime girdi...
Ressam Fikret Mualla'nın filmi
Renklerde Kaybolan Hayatlar filminin senaristi, başrol oyuncusu,
yönetmeni olarak ünlü sanatçılardan Bedri Baykam, Okan
Bayülgen, Bülent Seyran, Şebnem
Schaefer, Bora Gencer, Selen
Görgüzel, Mehmet Tokat, Tayfun
Sav, Bülent Seyran, Onur Kula,
Korkmaz Polat, Hakan Vardar,
İlhami Assak, Hakan Karaman,
Metin Avşar gibi birçok ünlünün
rol aldığı 2020 yılında Türkiye'de
muhteşem gala ile tanıtımını
yaptı...
Metin Güngör "Da Vincinin
Şifresi ve Ben Robot" filmlerinde
iki defa Oscar'a aday gösterildi...2000 yılında "Ridley Scotun
Gladyatör filmiyle" ve 2011 yılında "Martin Scersesse' nin Hugo"
filmiyle efekt dalında Oscar ödülünü kazandı...2009 yılında çok
uğraş verdiği " Fikret Mualla
Saygı' nın "' Renklerde Kaybolan
Hayatlar " hikayesini kaleme aldı.
Kendisinin başrolde olduğu kendi
projesinde oyunculuk konusunda
ne kadar tecrübeli bir Aktör olduğunu da tüm sinemaseverlere göstermiş oldu. Kendisini tanımaktan
onur ve şeref duyduğumu belirmek isterim.
Türkiye’nin en iyi sanatçılarından
ve Türkiye'yi dünya çapında en
iyi temsil etmiş olan Ressam,
Aktör, VFX Uzmanı ve
Yönetmen Metin Güngör'ü kalemime almış olmaktan ayrıca onur
duyduğumu belirtmek isterim.
Yazılarımda bana desteğini esirgemeyen Sayın; Rifat Sait bey' e
ve okurlarımıza sonsuz saygı ve
selamlarımı sunarım.

Eğitim Sağlık 10

aşının tedarik
edilmemesi
O
endişelendiriyor

İKTİSADİ
GÜÇLER VE
TÜRK SİYASAL
HAYATI

Mustafa KÖKMEN

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı hala aşı tedarik etmemesi, halkın yetkililere tepki
göstermesine ve durumdan endişe duymasına neden oluyor
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

alkan ülkesi Bosna Hersek'in
yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı hala aşı tedarik etmemesi, halkın yetkililere tepki
göstermesine ve durumdan endişe
duymasına neden oluyor. Gerek
karmaşık siyasi yapısı gerekse ülkedeki bitmek bilmeyen siyasi krizler
nedeniyle aşı siparişinde oldukça
geciken Bosna Hersek, henüz aşının
ulaşmadığı nadir Avrupa ülkelerinden biri oldu. Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Sağlık Bakanlığı, aşı
tedarik etme noktasında Kovid-19
Aşıları Küresel Erişim Programı
(COVAX) ile anlaşma sağlandığını
açıklarken, bu aşıların ne zaman ülkeye ulaşacağı konusunda bilgi vermedi. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija da
COVAX kapsamında alınacak 1
milyon 232 bin doz aşının ülkedeki
entiteler arasında dağıtılacağını
ifade ederek, "Şubat başı gibi aşıların gelmesini bekliyoruz. Para yatırıldı ancak aşıların ne zaman ulaşacağı bilgisi paylaşılmadı." dedi.
Diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde
(RS) ise Rusya'nın geliştirdiği
"Sputnik V" aşısından şubat ayında

tedarik edileceği açıklanırken, aşı
görüşmelerinin sürdüğü ifade
edildi. Salgının başından beri Kovid-19 bulaşanların sayısının 120
bine ulaştığı yaklaşık 3,5 milyon
nüfuslu Bosna Hersek'te insanlar,
aşılamanın hala başlamamasından
endişe ve güvensizlik duyuyor.
Başkent Saraybosna'da yaşayan Sulejman Skenderagic, aşının gelmesinden önce insanların sürü bağışıklığı kazanacağını savunarak,
"Bize ilk aşı gelene kadar muhtemelen nüfusun hepsine virüs bulaşacaktır" dedi. Risk grubunda yer
alan Fikra Dikic de yaşı gereği aşı

olmak istediğini ancak henüz aşı
gelmediğinden yaptıramadığını belirterek, yetkililerin açıklamalarına
da inanmadığını söyledi. Nermina
Kurtovic ise yaşanan gecikmeye şaşırmadığını dile getirerek, "Biz her
zaman her şeye geç kalırız" ifadesini kullandı. Bir başka Saraybosna
sakini Predrag Radak ise dünyada
herkes aşı temini için çaba sarf
ederken Bosna Hersek'te sadece
sözde toplantılar yapıldığını ifade
ederek, "Zamanında anlaşma yapılsaydı şimdi sağlık çalışanlarımız
aşılanmış olur ve sıra bize gelirdi."
diye konuştu. (AA)

Sırbistan’da Covid-19'un
yeni türü tespit edildi
BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

S

ırbistan Devlet Başkanı
Aleksandar Vuçiç yaptığı
açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra'dan gelen bir kadında, korona virüsün yeni türünün
tespit edildiğini duyurdu. Korona
virüsün İngiltere’de ortaya çıkan
ve daha bulaşıcı olan yeni türü
Sırbistan’a sıçradı. Sırbistan
Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç
yaptığı açıklamada, İngiltere’nin
başkenti Londra'dan Sırbistan’a
gelen bir kadında, Covid-19’un
yeni türünün tespit edildiğini
duyurdu. Vuçiç, yeni türün tespit
edildiği kadın ile temaslı olan herkesin karantina altına alındığını
aktarırken, “Yeni tür zamanında
tespit edildi ve herhangi bir kilitlenme olmayacak. Aşılamaya
devam etmek önemli” dedi.
Sırbistan’da şu ana kadar PfizerBioNTech, Sputnik V ve
Sinopharm’ın geliştirdiği Covid19 aşıları ile yaklaşık 172 bin kişi

aşılandı. Balkanların batı bölgesinde aşılama sadece Sırbistan ve
Arnavutluk'ta başladı, Bosna
Hersek, Kosova, Karadağ ve
Kuzey Makedonya’da ise henüz

Covid-19’a karşı aşılamalar başlamadı. 7 milyonluk nüfusa sahip
Sırbistan’da toplam vaka sayısı
383 bin 603’e, toplam can kaybı ise
3 bin 886’ya ulaştı. (AA)

KOMŞU’DA
ÖNLEMLERİ
GEVŞETME
KARARI ÇIKTI
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

ulgaristan'da hükümet, ülkede
yeni tip korona virüs salgınının yayılmasına karşı alınan
bazı tedbirlerin gevşetilmesine karar
verildi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni
önemler ile ilgili yayımladığı kararnamede, 30 Ocak'ta sona ermesi
planlanan "olağanüstü salgın durumu" 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Kararnameye göre ülkede 1

Şubat'tan itibaren sinemalar ve bazı
toplu etkinlik yerleri yüzde 30 kapasiteyle hizmete başlayacak. AVM
ve spor salonları da aynı tarihten itibaren yüzde 50 kapasiteyle faaliyet
gösterebilecek. Restoran ise 28
Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle tekrar
hizmete açılacak. 28 Ocak'tan itibaren yurt dışından ülkeye gelecek
kişilerden sınırda PCR test zorunluluğu getirilirken, Bulgaristan'da ikameti olanlar ise korona virüs testi ile

10 günlük karantina arasında tercih
yapabilecek. Kapalı kamusal alanlar
ve toplu taşıma araçlarında maske
zorunluluğu uygulaması devam
edecek. Başbakan Boyko Borisov
hükümet oturumunda yaptığı
konuşmada "Avrupa'da sokağa
çıkma yasakları dahi uygulanırken,
biz önlemleri gevşetiyoruz. Biz, vaka
sayısı, ölüm oranı ve iyileşenlerin
sayısı bakımından Avrupa'da en iyi
parametrelere sahibiz." dedi. (AA)

smanlı Devletindeki güçlü
merkezi otorite ve güçlü
devlet fikri Türkiye
Cumhuriyeti’nin de sahip olduğu
bir özelliktir. Osmanlı imparatorluğunda İsrafat kanunu iktisadi gücün
istenildiği gibi kullanılmasını
engelliyor ve dolayısıyla iktisadi
gücü elinde bulunduran kitlenin
siyasal bir güç kazanabilmesi mümkün olmuyordu. Devlet kendisi
dışında bir güç odağına siyasal bir
yetki fırsatı vermemiştir. Ekonomik
güce sahip kitlelerin de çok fazla
devlete etki edecek siyasal bir güç
talebi yoktu. Osmanlı Devletindeki
merkezi yönetim anlayışı ile beraberinde Türkiye Cumhuriyeti’nin
merkezi yapılanması da Siyasal bir
yapılanma ile şekillenmiştir.
Devletin ekonomik gücü elinde
bulunduran gruplara, iş adamlarına,
girişimcilere müdahalesi her
zaman sınırlı ölçüde baskı altında
ama ılımlı denetleme etrafında
şekillenmiştir. Yeni kurulan
Cumhuriyet Türkiye’sinde tek partili bir dönem mevcuttu ve sadece
gelişme, kalkınma, modernleşme ve
Statükoyu koruma politikaları sürdürülüyordu. İş ve Ticaret çevreleri
devletle karşı karşıya gelmemeleri
gerektiğini düşünüyordu ve Devlet
ile uyum içerisinde işlerini yapıyorlardı. Bilinen aksine Özel sektör
yönlendirici etkin bir baskı grubu
olarak kullanılmıyordu. Liberal bir
ekonomi ve politika anlayışı yoktu
ve Devletin piyasayı, iş insanlarını, iktisadi gücü olan grupları
denetleyebildiği bir düzen söz
konusuydu. Özel sektör her zaman
hükümetler ile iyi geçinmesi gerektiğinin farkındaydı. Şayet iktisadi
gücü olan gruplar dönemin hükümeti ile bir anlaşmazlık yaşarsa
uyum içerisinde çalışamazlarsa bu
kendileri için bir sorun teşkil edecektir anlayışı söz konusudur.
Devlette ekonomik gücü elinde
bulunduran bir tekele siyasal düzeni değiştirme fırsatı tanımamıştır.
Poggi “Gerektiğinde kişisel çıkarları aşabilen ve toplumun genelini
ilgilendiren konularda kamuoyu
oluşturabilen vatandaşlardan oluşan
birliğe “ kamu çıkarını gözeten burjuvazi” olarak nitelendirmiştir.
Ekonomik katmanlar Türkiye’de
uzun yıllar ezilmiş ve statü olarak
altta kalmıştır. Kıta Avrupası’nda
sivil toplum ve burjuvazinin etkin
olduğu coğrafyalarda bu durum çok
farklıdır. Batıda yerel güçler devlet
ile daha iyi bir ilişki kurabiliyor ve
çok fazla merkezi otoritesi olmayan
devletler içerisinde aktif siyasal
düzene etki edebilmektedir.
Süreklilik içeren Osmanlı –
Türkiye geçiş dönemi statükoyu
koruma ve Eski Devlet aklı anlayışı
ile siyasal birliği koruma çerçevesinde şekillenmiştir. Türkiye,
Liberalizm etkisi altında gelişen bir
ülke olsaydı iktisadi gücü elinde
bulunduran kitlenin daha özgür ve
daha rahat bir yapı ile beraberinde
Türk Siyasal Hayatına çok daha
fazla etkisinin olacağını düşünüyorum. Türkiye’de bu süreçte çok
partili döneme geçiş döneminde,
toplumsal katmanlardan bağımsız
olarak hareket eden siyasal partiler
etkin olmuştur. Bu dönemde
Türkiye’de bir siyasal meşruiyet
krizi söz konusudur. Dolayısıyla
siyasal hayatın gelişmesi pek mümkün olmamıştır. Türkiye’de geçmişten bugüne tarihsel olarak siyasal hayatı etkileyebilen bir iktisadi
güç grubu, özel sektör ve sivil toplum grubu yoktur. Batıdaki gibi
girişimci bir orta sınıf bulunmadığı
için toplumsal katmanların devlete
bağlılığı devam etmiştir ve etmektedir. Osmanlı’dan gelen güçlü
devlet geleneği ile beraberinde
Türkiye Cumhuriyeti’nde
Patrimonyal Devlet yapısı devam
etmektedir.
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Hasret bitti, Balkanlar
televizyonuna kavuştu
İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

u; Balkanların en çok izlenen Türk
Televizyonu, Tek Rumeli Televizyonu’nun hikâyesi... Tek ekran, tek ses,
tek eğlence, tek adres… Kurulduğu günden beri anavatanın dört bir yanına, Rumeli’nin, Balkanların köşe bucağına,
Avrupa’ya ve sesimizin ulaştığı her yere
önce insan dedik, önce siz dedik ve sizin
sesiniz olmak için gece gündüz çalıştık.
Tek Rumeli TV. Öncelikli Balkan coğrafyasına yönelik yayınları ile Balkan-Rumeli
toplumunun yakından takip ettiği ve o bölgenin nabzını günü gününe tutan bir
kanal. Aynı zamanda 7 balkan ülkesinde
uydu ve kablo yayınları üzerinden en çok
izlenen kanallar arasında yer almakta. Tek
Rumeli TV, devletimizin balkan politikalarına ters düşmeyen yayın anlayışı ile o coğrafyayı adım adım gezip bölgenin
kültürünü, yaşam biçimini, sosyal durumunu ekranlara yansıtarak Balkanlar ve
Türkiye arasında adeta köprü vazifesi görmektedir.

TEK RUMELİ TELEVİZYONU
Osmanlı Devletini bir İmparatorluk haline
getiren şüphesiz Rumeli'de gerçekleştirilen
fetihlerdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti
açısından "güneşin doğduğu yer olan Balkanların" fethedilmesinin ne denli önemli
olduğu imparatorluğa dönüşme sürecinde
çok daha net anlaşılmıştır. Rumeli fethedil-

miş ve Osmanlı İmparatorluğu etrafına
büyük bir ışık saçmıştır. Yüzyıl kadar önce
örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin bir
uyum içinde yaşandığı, hoşgörü imparatorluğunun gölgesinde fırtınalar kopmuş,
düzen dağılmış, yeniden sınırlar çizilerek
topraklarımız bu günkü halini almıştır.
Büyük acılar ve göçler sonucunda bir yarımız Evladı Fatiha’n dediğimiz topraklarımızda bir yarımız, ana babalarımız,
kardeşlerimiz, akrabalarımız, çocuklarımız
sınırın ötesinde anavatanda kalmıştır. O
vakitler yazılan mektuplar vardı, gelen
giden akrabalar, konu komşularla gönderilen selamlar, hediyeler vardı. Oralara gitmek, oralardan gelmek zordu… Zaman
geçti sarsıla sarsıla yerine oturmaya başlayan taşlarla birlikte Türk milleti tekrar
uyanışa geçti. Birlik olmak, tek bayrağa
gönül vermek andımız oldu. Özellikle Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan Rumeli insanı birbirine kol kanat gerdi, güçlendi…
Güçlendikçe bizlere yadigâr kalan topraklara borcunu birer birer ödemeye başladı.
Bir şekilde yardım elini uzattı Artık sınırları kaldırıyoruz… TEK RUMELİ TV olarak bu amaçla yola çıkıyoruz. Var olan
değerlerimizi sadece kendi içimizde yaşamak yerine bu kültür alışverişini hızlı ve
doğru bir yolla harekete geçirmenin vakti
geldiğine inandığımızdan, sadece Rumeli
ya da Anavatan’da değil, dünyanın en uç
noktasında bile var olan soydaşlarımızı kucaklayabilmek adına, belirlediğimiz ve asla
ödün vermeyeceğimiz, dürüst ve tarafsız
yayın ilkelerimizle yayındayız.
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