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"ULUSLARARASI GÖÇ KONFERANSI" İZMİR’DE YAPILACAK

Yunanistan şimdi de
Makedonları reddetti
¥ YUNANİSTAN’DA, Kuzey Makedonya sınırı yakınlarındaki Serez bölgesinde, kendilerini "Yerli
Makedon" olarak tanımlayan vatandaşların kurduğu

dernek, "sınır bölgesinde
farklı dilsel ve kültürel
topluluk oluşturmaya çalışma" suçlamasıyla Yunan
mahkemesince yasa dışı
ilan edildi. n 5’te

‘Kardeşlerimizin FETÖ’den
zarar görmesini istemeyiz!’
¥ TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Arnavutluk’ta FETÖ'ye ilişkin kara para aklama soruşturması yürütüldüğünü söyledi.
Arnavutluk’ta başta olmak

üzere Balkanlar'da FETÖ
yapılanmasıyla ilgili bilgi
ve duyumlarının olduğunu
vurgulayan Şentop, bunlarla ilgili bazı tedbirlerin
alındığını söyledi. n 5’te

Karadağ'daki iki camiye
ırkçı saldırı düzenlendi

Cumhurbaşkanı
İzmİr’e gelİyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenecek ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın
Projeksiyonu ve Ötesi’ başlıklı uluslararası konferans, 22-24 Şubat 2021
tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilecek

¥ DÜZENSİZ göç olgusu ve mültecilik
kavramına bilimsel bir perspektif ile
dikkat çekmek; Türkiye’nin mülteci
sorununa yaklaşımını ve insanı yardım
noktasındaki duruşunu göstermek
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi
Yılın Projeksiyonu ve Ötesi’ başlıklı
uluslararası konferans düzenlenecek.
Alanında önde gelen yerli ve yabancı
bilim insanları ile uzmanların katılacağı konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür
Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Covid19 salgın tedbirlerine uygun olarak
planlanan bilimsel etkinliğin açılışını
ise 22 Şubat 2021’de İzmir’de bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. n 3’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı
konferansta, düzensiz göç sorunu ve mültecilik kavramları ele alınacak; Türkiye’nin insani yardım noktasındaki
çalışmaları uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak

¥ BALKAN ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ile Niksic şehrinde
bulunan iki camiye, bir gün arayla
ırkçı saldırılar düzenlendi. n 5’te

KOSOVA’DA SEÇİMLER
pandemi şartlarında yapıldı

BORİSOV’DAN DİNİ EĞİTİM
VEREN OKULLARA DESTEK…
¥ BULGARİSTAN hükümeti ülkedeki 3 Ortodoks ve 3 İslami eğitim veren okula gelecek eğitim
öğretim dönemi için toplam 2
milyon Euro finansal destek sağlayacak. Başbakan Boyko Borisov,
finansman kararının alındığı hükümet oturumunda, ülkenin
genç ruhani liderlerini yetiştiren
kurumların ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. n 10’da

BALKANLARDAN
TRT’YE TEŞEKKÜRLER
Rifat SAİT

Sayfa 3’te

Dünya Srebrenitsalı
anneleri duymuyor!

¥ 8 BİNDEN fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nın
üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen
1600 civarında kurbana hala ulaşılamadı. Srebrenitsalı anneler, Temmuz

1995'te yaşanan soykırımı hatırlatmak
ve kayıplarına dikkat çekmek amacıyla her ayın 11'inci günü Tuzla şehrinde barışçıl protesto düzenleme geleneğini sürdürdü. n 5’te

¥ KOSOVA’DA, Avdullah Hoti hükümetinin kurulmasının “anayasaya aykırı olduğu” kararının verilmesinin ardından 1,7 milyon seçmen Kovid-19
salgınına karşı alınan sıkı önlemlerin
altında erken parlamento seçimleri
için sandık başına gitti. n 4’te

Bosna’da iptal edilen yerel
seçim 21 Şubat'ta yapılacak
¥ BOSNA Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), Srebrenitsa'da "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle iptal
edilen yerel seçimin 21 Şubat
2021'de yapılacağını açıkladı. n 5’te
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"Ulusararası Göç Konferansı"

İZMİR’DE YAPILACAK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenecek ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi’ başlıklı uluslararası konferans, 2224 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı konferansta, düzensiz göç sorunu ve mültecilik kavramları ele
alınacak; Türkiye’nin insani yardım noktasındaki çalışmaları uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak
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üzensiz göç olgusu ve
mültecilik kavramına
bilimsel bir perspektif
ile dikkat çekmek; Türkiye’nin
mülteci sorununa yaklaşımını
ve insanı yardım noktasındaki
duruşunu göstermek amacıyla
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz
Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın
Projeksiyonu ve Ötesi’ başlıklı
uluslararası konferans düzenlenecek. Alanında önde gelen
yerli ve yabancı bilim insanları
ile uzmanların katılacağı konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı
Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Covid-19 salgın tedbirlerine uygun olarak planlanan
bilimsel etkinliğin açılışını ise
22 Şubat 2021’de İzmir’de bulunacak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan yapacak.
Rektörlükten yapılan açıklamada Konferans için bütün ha-

zırlıkların tamamlandığı ,
“Geçen yıl aynı tarihlerde düzenlemesi planlanan etkinlik,
salgın nedeniyle iptal edilmek
zorunda kalınmıştı. Bu sene ise
pandemi kurallarına uygun
olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bilimsel etkinlik düzenlenecek.
Konferansa, hukuk, ekonomi,
sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları, kültürel çalışmalar,
siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve tarih gibi
farklı disiplinlerde çalışan
yerli ve yabancı bilim insanları katılacak. Üç gün
boyunca devam edecek
etkinlikte, göç olgusunu
kapsamlı şekilde ele almayı; ortaya koyulan fikir ve
paylaşımların
sosyal politikaların oluşturulmasında ve
kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesinde
referans ol-

ması hedefleniyor.
Konferansın uluslararası nitelikte olması farklı noktalardan
ele alınması açısında önemli
görünüyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya göçmen, sığınmacı ve mülteci gibi
kavramlar, Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Buradan hareketle can güvenliği veya
siyasi baskı gibi sebeplerle
yurtlarından ayrılmak zorunda
kalan veya bırakılan insanların
yaşadıkları sıkıntıları; göç edilen ülkede ortaya çıkan sosyal ve hukuki sorunları,
bilimsel veriler ışığında ele
alınması gerektiği düşünülerek çalışma yapıldı. Böylece dünyanın farklı
bölgelerindeki benzer sorunları da
dikkate alınarak,
uluslararası bir
konferansın düzenlenmesinin
doğru bir
adım olacağına
karar ve-

rildi.
Konferansta açıklanan araştırma, fikir, bulgu ve çalışmalar
bir araya getirilerek yayın haline dönüştürülecek. Buradan
elde edilen sonuçlar yayına
dönüştürülecek.

DÜNYACA ÜNLÜ
İSİMLER KATILACAK
Konferansa; E-Kampüs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paola
Todini, Al-Quds Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Ahmad
Khashans, Al-Balqa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saad Al-Basheer, Malezya Uluslararası
İslam Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Farid Sufian Bin Shuaib,
Lebanese Kanada Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehssen
Macary, Sofya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maria Petrova, Taipei Ekonomi ve
Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng,
Djelfa Ziane Achour Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aissa Maizza gibi dünyaca ünlü bilim
insanları katılacak.

SREBRENİTSA YENİDEN
sandık başına gidecek
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), Srebrenitsa'da "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle iptal edilen yerel seçimin 21 Şubat 2021'de yapılacağını açıkladı
SARAYBOSNA
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osna Hersek Merkez
Seçim Komisyonu (CIK),
Srebrenitsa'da "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle
iptal edilen yerel seçimin 21
Şubat 2021'de yapılacağını
açıkladı. Müslüman Boşnaklara yönelik 1995 yılında soykırım yapılması sebebiyle ayrı
bir öneme sahip Srebrenitsa'daki seçimin yeni tarihini
açıklayan CIK, 15 Kasım
2020'de düzenlenen yerel seçimlerin iptal edildiği bir diğer
kent olan Doboj'da seçimlerin
Srebrenitsa ile aynı gün yapılacağını aktardı. Srebrenitsa ve
Doboj'daki yerel seçimin 21
Şubat 2021'de yineleneceğine
işaret edilen açıklamada, Travnik'te belediye başkanlığına seçilen adayın aynı gün yaşamını
yitirmesi üzerine yenilenecek
seçimin ise Nisan 2021'de yapılacağı belirtildi. Bosna Hersek
Savcılığının talimatıyla Bosna
Hersek Araştırma ve Koruma
Ajansı (SIPA) bünyesindeki

BALKANLARDAN
TRT’YE TEŞEKKÜRLER
24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

B

izler Balkan Günlüğü
gazetesi olarak 14
yıldır Balkanları yazmaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
Balkanların ticari, siyasi,
kültürel, sosyal ve stratejik
açıdan bizim için ne kadar
önemli olduğunu duyurmak,
farkındalık oluşturmak ve bu
konuda kurum veya kişileri
harekete geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Gazetemizin sloganında da
yazdığı gibi “600 yıllık aziz
tarihin hatırasına” bir damla
olsun katkı sunmak istiyoruz.

TRT, BALKANLARDAKİ HİZMET
ORTAĞIMIZ
Balkanlardan gelen kimine
göre soğuk bize göre sıcak
havayı kardeş kuruluşların
destekleri ile dağıtmaya çalışıyoruz. İşte bu aşamada
TRT, eskiden olduğu gibi
şimdi de destek vermeye
devam ediyor. Yıllarca TRT
Türk, TRT Avaz ve bizzat
TRT 1 kanallarında yüzlerce
Balkan programları yapıldı.
Balkanlardaki sorunları, çözümleri, tarihini, siyasetini,
farkındalığını TRT ile duyduk ve duyurduk. TRT, Balkanların sesi ve soluğu oldu.

BALKAN GÜNLÜĞÜ
GAZETESİ TRT
EKRANLARINDA
Geçen haftadan itibaren
TRT Haber kanalında sabah
kuşağında Pazartesi günleri
sabah 07.00-10.00 saatleri
arasında Balkan Günlüğü
gazetemiz okunmaya başlandı. Artık gazetemizin birinci sayfasındaki manşet
haberleri TRT vasıtasıyla
milyonlara ulaşabilecek.
Emeği geçen tüm TRT yetkililerine Balkan camiası
olarak çok teşekkür ediyorum. Zira geçen hafta

TRT’de Balkan gazetemizi
seyredenler gözyaşları ile
bizi aradılar ve TRT’ye teşekkürlerini ilettiler.

“TRT BALKANS”
HAYIRLI OLSUN
TRT’ye bir diğer teşekkürümüz ise yeni kurulan “TRT
BALKANS” kanalı için.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te merkez olarak hizmete girecek olan ve
bir adet de Bosna Hersek’te
iletişim şubesi şeklinde hizmet verecek olan TRT’nin
yeni Dijital Haber platformu
TRT Balkans, inanıyoruz ki
çok güzel çalışmalara imza
atacak. Fikri ve emeği geçen
herkese çok teşekkürler. İleriki tarihlerde inşallah TRT
Balkan ismiyle ayrı bir kanal
da açılır. Hayırlısıyla.

BALKAN KÖKENLİ
TRT YAPIMI FİLM
OSCAR ADAYI
Bu arada TRT ile ilgili bir
müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 92. Oscar
Ödülleri için adaylar açıklandı. TRT destekli Kuzey
Makedonya yapımı belgesel
Honeyland, 2 dalda aday
gösterildi.
2017'de Saraybosna Film
Festivali Work In Progress
kategorisinde TRT Ödülü
alan Honeyland, Akademi
Oscar Ödülleri’nde ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ve
“En İyi Uzun Metrajlı Belgesel” dallarında mücadele
edecek.
Honeyland, Oscar için, “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde Güney Kore’den
Parazit, İspanya’dan Acı ve
Zafer, Fransa’dan Sefiller ile
Polonya’dan Corpus Christi
ile yarışacak. Başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir
sonuç alacağız.

Yunanistan Parlamentosu tartışmalı
"eğitim reformu paketini" onayladı

özel polis birlikleri, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı
gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de
Srebrenitsa'da operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi
gözaltına almıştı. Seçim öncesi
ve sonrası Srebrenitsa'daki ana
gündem Sırpların usulsüzlük
yaptığına dair iddialar olurken,
seçim günü Sırbistan plakalı

çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü. Boşnakları tek çatı altında
toplayan "Benim Adresim:
Srebrenitsa" isimli inisiyatif,
seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin
iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, iddialar üzerine CIK de

soruşturma başlatmıştı. CIK, 21
Ocak 2021'de düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim
merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy
kullandığının kanıtladığına
hükmetmiş, oy çokluğuyla seçimlerin iptaline karar verilmişti. (AA)

Meclis üyesi Baysak'tan Hollanda'ya kınama…
H.MERKEZİ
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arşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda
Boşnak olan Atilla Baysak,
İzmir Büyükşehir
Belediyesi‘nin 3.Meclis toplantısında Hollanda hükümetinin
1995 yılında gerçekleşen Boşnak Müslümanların Sırplar tarafından soykırıma
uğramasının üzerinden geçen
26 yıl sonra Hollanda Barış
Gücü'nde görev alan askerlerin her birine 5'er bin Euro
vermesini Mecliste yaptığı konuşmayla kınadı.
İzmir Büyükşehir Belediye
meclisinin 3. birleşiminin sonunda söz alan Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi M. Atilla
Baysak Hollanda Hükümetini

İZMİR MEKTUBU

Atilla
Baysak

ve yetkililerini kınadı:
Hâla toplu mezarlardan cenazeler çıkartılırken Birleşmiş
Milletler bayrağı altında görev
yaptıkları sırada kendilerine

teslim edilen 8 bin 372 Boşnak’ı 11 Temmuz 1995’te korkaklık ve riyakarlıkla Sırplara
teslim eden Hollanda Birliğinin komutanı geçtiğimiz yıl-

larda ödüllendirilmişti. Srebrenitsa Soykırımı’nı inkar ederek Sırplara destek veren
Avusturyalı yazar Peter
Handke’yi 2019’da kınadığımız gibi buna da zamanında
tepkimizi göstermiştik. Maalesef üç gün önce o komutanın
altında görev yapan 400 askerin de Bosna’daki görevleri sırasında gösterdikleri
“yararlılıkları ve üstün başarılarından” dolayı takdir edildiklerini ve para ödülü
aldıklarını üzülerek öğrenmiş
bulunuyoruz. Bu canavarlığı
ve cinayetleri takdir eden Hollanda Hükümetini ve İnsan
Hakları şampiyonu geçinen
ancak buna tepki göstermeyen
diğer ülkeleri de kınıyoruz.
Srebrenitsa Katliamı BM tarafından “Soykırım” olarak
kabul edilmişti.

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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unanistan Parlamentosu, üniversitelere
polis müdahalesine
yol açabileceği ve eğitim kalitesini düşüreceği gerekçesiyle protesto edilen "eğitim
reformu paketini" onayladı.
Ülkede son günlerde üniversite öğrencilerinin yoğun
gösterilerine neden olan
yasa tasarısı, Yunanistan
Parlamentosu’nda kabul
edildi. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi tarafından
hazırlanan yasa tasarısı,
üniversite kampüslerine
üniformalı silahsız özel polislerin yerleştirilmesini öngörüyor. Bu güçlerin,
rektörlüklere değil, Yunan
Polisi'ne bağlı olmasını kapsayan yasaya göre, kampüslere giriş, güvenlik
gerekçesiyle elektronik tarama sistemleriyle yapılabilecek. Üniversitelere kabul
edilecek öğrenci sayısı azaltılacak ve bu sebeple eğitime ayrılan fonlarda da
düşüşe gidilecek. Yasalaşan

reform paketi çerçevesinde
ayrıca, özel yükseköğretim
kurumlarından alınan diplomalar, devlet üniversitelerininkilerle denk sayılacak.
Meclis'te üç gündür tartışılan "eğitim reformu paketi",
muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Akademisyen ve
üniversite rektörlerinin çoğunluğunun karşı çıktığı tasarı, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına karşı
alınan sıkı tedbirlere rağmen başta başkent Atina ve
Selanik olmak üzere ülke
genelinde yoğun protestolara yol açmıştı. Çok sayıda
öğrencinin gözaltına alındığı olaylarda, polisin sert
müdahalesi dikkati çekmişti. Yunanistan'da öğrenciler, dönemin askeri cunta
yönetimine tepki amacıyla
14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmişti. Kısa sürede ülke
genelinde öğrenci direnişine dönüşen hareket sonrası, 17 Kasım 1973'te
tanklar, üniversite kapısını
kırarak öğrencilere müdahale etmişti. (AA)
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Kosova’nın, Kudüs'te tarihi hatası

İLK MÜSLÜMAN
ÜLKE OLACAK

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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TİKA’dan Priştine’de

ProToKol ATAğı

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek ortak projelerle Kosova'daki bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının asgari düzeye indirilmesi hedefleniyor
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osova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) arasında bölgesel kalkınmayı, sosyal ve ekonomik
gelişmeyi destekleyecek alanlarda iş birliği protokolü imzalandı. Bakanlığın konferans
salonunda düzenlenen imza
törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan,

TİKA Kosova Koordinatörü
Cihan Dinçer ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Kervan, gazetecilere yaptığı açıklamada,
TİKA ile imzalanan protokolün Kosova'ya büyük katkı
sağlayacağına inandığını belirterek, Türkiye ile Kosova arasında var olan iyi ilişkilere bir
yenisini eklemekten gurur
duyduğunu söyledi. Kosova'nın bölgesel kalkınmaya
yönelik projeler, faaliyetler ve
sosyoekonomik etkinlikler
hakkında Türkiye'den fayda-

lanacağı çok şey olduğunun
altını çizen Kervan, iki ülke
arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir anlaşma ile bakanlık
olarak hem ekonomik kalkınma hem de bölgelerin dengeli kalkınması noktasında çeşitli ortak projelere imza
atacaklarını ifade etti. Dinçer
ise anlaşma kapsamında Kosova'daki bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını asgari
düzeye indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kosova Avrupa Birliğine (AB) aday bir

ülke. Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları var. Bunu
minimuma indirebilme adına
imalat sanayide, tarımda, altyapı projelerinde Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile çeşitli projelere imza atmak istiyoruz."
dedi. Protokol kapsamında
TİKA ile bakanlık arasında
karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımına yönelik yeni proje ve
faaliyetler üretilmesi, mevcut
imkanlar çerçevesinde ortak
çalışmaların desteklenmesi öngörülüyor. (AA)

Kosova halkı aşı bekliyor
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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eni tip korona virüs
(Kovid-19) aşısının henüz
ulaşmadığı Balkan ülkelerinden Kosova'da halk, bir an
önce aşılama çalışmalarına başlanmasını sabırsızlıkla
bekliyor. Sipariş edilen aşıların şubat
içinde ülkeye
ulaşması
planlanırken,
halk aşılamada çok geç
kalındığını
düşünüyor. Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj,
ülkesinin aşı tedariki, saklanması ve aşılama programına ilişkin tüm süreci tamamladığını

belirterek aşıların bu ay teslim
edileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
da Pfizer/BioNTech aşısı için
500 bin dozluk anlaşma yapıldığı ayrıca Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)
kapsamında 360 bin kişinin aşılanması için gerekli doz miktarının sağlanacağı
ifade edildi. İlk
Kovid-19 vakasının 13 Mart
2020'de tespit
edildiği Kosova'da
halen 6 bin
500 civarında
aktif vaka bulunuyor. Aşılanma çalışmalarına bir an önce
geçilmesini bekleyen Kosova
halkı, yaşanan gecikmeyi ekono-

mik nedenlere bağlıyor. Başkent
Priştine'de yaşayan Alza Kryeziu, aşılama kampanyasına gönüllü olarak başvuracağını
belirterek "Kosova, salgınla mücadelede katı tedbirler aldı ve
bunların olumlu etkisini de
gördü. Aşıların tedarik edilmesinde ise bu etkiden uzaklaştık."
dedi.
Fidan Kozhani ise aşıların gecikmesinde ülkedeki olumsuz ekonomik şartların önemli rol
oynadığını savunarak "İlk aşılananlar arasında olmak isterim.
Gelişmiş ülkeler imkanları dahilinde hemen aşılamaya geçti.
Bizler geç kaldık." diye konuştu.
Aurora Krasniqi, Kovid-19'a
karşı bir an önce aşılanmak istediğini söyleyerek salgınla mücadelede bunun önemli bir adım
olduğunu vurguladı. (AA)

KOSOVA’DA SEÇİMLER
pandemi şartlarında yapıldı
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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osova’da, Avdullah Hoti
hükümetinin kurulmasının “anayasaya aykırı olduğu” kararının verilmesinin ardından 1,7 milyon seçmen
Kovid-19 salgınına karşı alınan
sıkı önlemlerin altında erken
parlamento seçimleri için bugün
sandık başına gitti. Oy kullanma
sürecinde tüm seçmenler için
maske, mesafe ve hijyen önlemleri uygulandı. Dünkü seçimler,
Kosova’da 1999 savaşının ardından yapılacak 8’inci genel seçim
oldu. Kosova seçimlerinde son
anda yasaklı duruma getirilerek
mağdur duruma sokulan ve seçimlerde aday olamayacak olan
ve son seçimleri kazanarak kısa
süreliğine Başbakan olan Albin
Kurti’nin liderliğini yaptığı Ve-

tëvendosje (VV) –Kendin karar
al Hareketi’nin açık farkla kazanması bekleniyor. 120 sandalyeli meclise girmek için 28 siyasi
oluşum yarıştı. Dün yapılan seçimlere Kosova’da iki ayrı Türk
partisi katıldı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi
(YTHP) olmak üzere iki Türk
partisi adeta bir birleriyle yarış-

tılar. Fikrim Damka önderliğindeki KDTP bu seçimlerde 26, Ertan Simitçi önderliğindeki YTHP
ise 12 milletvekili adayı gösterdi. Geçen yıl kurulan YTHP,
ilk kez seçimlere katıldı. Toplam
1 milyon 794 bin 862 kayıtlı seçmen ülke genelindeki 888 seçim
merkezinde oy kullandı. Seçimlerde, 19 binin üzerinde gözlemci görev yaptı.

osova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma,
çevrim içi ortamda düzenlenen törende imzalandı. Anlaşmayı Kosova Dışişleri ve
Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi imzaladı. Törende, iki
ülke arasındaki diplomatik
ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra
iki ülke dışişleri bakanlıkları
arasında siyasi istişare ve
kalkınma iş birliği konularında iki protokol de imzalandı. Kosova Dışişleri ve
Diaspora Bakanı HaradinajStublla, yaptığı konuşmada,
anlaşmayı "Kosova tarihi
için altın bir sayfa" olarak
nitelendirerek, Kosova'nın
İsrail ile diplomatik ilişkiler
kurabilmek için uzun süredir beklediğini ifade etti. İsrailli bakan Ashkenazi ise
imzalanan anlaşma ve protokollerin İsrail ile Kosova
halkları arasındaki ilişkileri
daha da derinleştireceğini
belirterek, İsrail'in Balkan-

lar'ı istikrarlı görmek istediğini vurguladı. Anlaşma
için yaptığı arabuluculuktan
dolayı ABD'ye de teşekkür
eden Ashkenazi, Kosova'nın
Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu
onayladığını aktararak, ofisinde bulunan ve üzerinde
"Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği" yazılı tabelayı gösterdi. Ashkenazi, İsrail'in
Priştine Büyükelçiliği açıldığında tarafların yeniden görüşeceğini de sözlerine ekledi. Bu arada, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı
açıklamada, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açacak
nüfusunun büyük bölümü
Müslüman ilk ülke olacağını
ifade etmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev
sahipliğinde Eylül 2020'de
Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında
normalleşme konusunda
anlaşma imzalarken, bu anlaşma ile Kosova'nın İsrail
ile diplomatik ilişkilerini
başlatması ve Sırbistan'ın da
İsrail'deki büyükelçiliğini
Kudüs'e taşıması noktasında karar alınmıştı. (AA)
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Türkiye’den Arnavutluk’taki
FETÖ artıklarına bir hamle
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk’ta FETÖ'ye ilişkin kara para aklama soruşturması yürütüldüğünü söyledi
İŞKODRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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ürkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Mustafa
Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla ilgili
Arnavutluk’ta başsavcılığın kara
para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü belirtti. Arnavutluk'taki temaslarının ikinci
gününde ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü’nü (YEE) ziyaret eden Şentop,
2012 yılından beri hizmet veren
merkez hakkında Müdür Zafer Kıyıcı'dan bilgi aldı. Şentop, daha
sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk Meclis
Başkanı Gramoz Ruçi’nin daveti
üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, Ruçi’nin
yanı sıra Cumhurbaşkanı İlir Meta
ve Başbakan Edi Rama ile görüştüğünü anımsattı. Şentop, bu ziyaretin
6-7 Ocak 2021'de Rama’nın Türkiye’ye ziyareti ve imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Anlaşması'nın hemen akabinde gerçekleşmiş olmasının önemine değindi. Bu tür üst düzey siyasi
ziyaretlerin yol açıcı yönleri olduğunu belirten Şentop, "Bu ziyaretlerden sonra farklı düzeylerde bu
ziyaretlerin kapsamında başka ziyaretler ve irtibatlar gerçekleşecektir.
Arnavutluk kardeş ve dost ülkemiz
bizim. Yaklaşık 30 yıldan beri çok
yakın ilişkilerimiz ve her yıl, her
geçen gün daha da artan sıcak münasebetlerimiz var her alanda. Bunların daha gelişmesi için de hep

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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unanistan’da, Kuzey Makedonya sınırı yakınlarındaki
Serez bölgesinde, kendilerini
"Yerli Makedon" olarak tanımlayan
vatandaşların kurduğu dernek, "sınır
bölgesinde farklı dilsel ve kültürel
topluluk oluşturmaya çalışma" suçlamasıyla Yunan mahkemesince yasa
dışı ilan edildi. Yerel basındaki haberlere göre, Selanik İstinaf Mahkemesi, "Serez İli Yerlileri Kardeşliği
Kirillos ve Methodios" (Adelfotita Dopion Nomu Serron Kirillos) adında
kurulan ancak itirazlar üzerine tüzüğündeki ifadeler gerekçe gösterilerek
alt mahkemece kapatılması kararlaştırılan derneğin itiraz başvurusunu
reddetti. Mahkeme, derneğin tüzü-

beraber gayret içerisinde olacağız.
Bu konuda gerek Türkiye gerek Arnavutluk makamları bir kararlılık
içerisindedir daima." diye konuştu.

‘BALKANLAR’DAKİ
YAPILANMA’
Arnavutluk’ta başta olmak üzere
Balkanlar'da FETÖ yapılanmasıyla
ilgili bilgi ve duyumlarının olduğunu vurgulayan Şentop, bunlarla
ilgili bazı tedbirlerin alındığını söyledi. Burada Türkiye tarafından aranan, iadesi istenen şahısların
bulunduğuna dikkati çeken Şentop,
şunları kaydetti: "Bunlardan iade
edilenler oluyor, oldu zaman içerisinde. Ancak biz bu yapılanmanın,
Fetullahçı Terör Örgütünün uluslararası, yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz.
Bunun birinci hedefi zarar vermek

ğünde bölgede konuşulan ve yerli vatandaşlarca "yerlilerin dili" olarak da
tanımlanan Makedoncaya atıfta bulunulduğu gerekçesiyle yapılan itirazları kabul ederek derneğin yasal
statüsünün iptal edilmesine hükmetti.
İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz
eden dernek yöneticileri, davayı Yunanistan Yüksek Mahkemesi’ne
(Arios Pagos) taşıyacaklarını açıkladı.
Gümülcine’de yayımlanan Gündem
gazetesine konuşan derneğin Genel
Sekreteri Yannis Punios, Yunanistan'da hakim görüşün farklılıkları
kabul etmediğini ve bunları engellediğini belirterek "Ülkede veya bölgede
tek ve temiz bir ırk olduğu, yalnızca
bir dil olduğu, bu dilin konuşulduğu
ve farklılıkları kabul etmeyen bir düşünceyle karşı karşıya bulunuyoruz."
dedi. Punios, Serez İli Yerlileri Kar-

bakımından Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde ve o ülkelerin güvenliği
açısından bir tehdit oluşturduğunu
biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Buna
dair bizim yapmış olduğumuz soruşturmalarda, yargılamalarda Türkiye’de ortaya çıkan bilgiler var,
belgeler var. Bunları da mevkidaşlarımızla paylaşıp değerlendiriyoruz.
Arnavutluk’ta da önemsenecek
miktarda, sayıda şahıs ve kuruluş
var. Eğitim, medya, sivil toplum kuruluşu ve şirketler çerçevesinde örgütlenmiş yapı. Tabii bütün bu legal
yapılanmalar tırnak içerisinde aslında onların gerçek amaçlarını, gerçek faaliyetlerini gizleyen
yapılardır. Nitekim Arnavutluk’ta
da başsavcılığın kara para aklama
bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü de biliyorum Fetullahçı Terör
Örgütü yapılanmasıyla ilgili. Tam

Yunanistan’da
"Makedon"
derneği yasa
dışı ilan edildi

deşliği Kirillos ve Methodios’un,
2017'de tüzüğü Serez Asliye Hukuk
Mahkemesince tescil edilerek kurulduğunu ancak daha sonra tüzüğündeki "yerli dili" ifadesi nedeniyle
yapılan itirazlar sonucunda, "Serez
sınır bölgesinde farklı bir dilsel ve
kültürel topluluk oluşturmaya çalışmakla itham edilerek mahkemece
yasa dışı ilan edildiğini" söyledi. Yerli
Serezliler olarak kültürel değerlerini
korumak için bir dernek kurmak
amacıyla yola çıktıklarını fakat karşılaştıkları zorluklar karşısında şaşkına
döndüklerini dile getiren Punios, şunları kaydetti:
"Derneği kurmakta siyasi bir hedefimiz yoktu. Kültürel değerlerimizi, dilimizi, şarkılarımızı, danslarımızı
korumak, bunları yaşatmak için bir
dernek kurmak istedik. Dernek,

Srebrenitsa anneleri 1600 kaybın bulunmasını istiyor
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osna'daki savaşta 8
binden fazla Boşnak
sivilin öldürüldüğü
Srebrenitsa Soykırımı'nda
çocuklarını ve eşlerini kaybeden Srebrenitsalı anneler
yakınlarının bulunmasını
talep ediyor. Srebrenitsalı
anneler, Temmuz 1995'te
yaşanan soykırımı hatırlatmak ve kayıplarına dikkat
çekmek amacıyla her ayın
11'inci günü Tuzla şehrinde
barışçıl protesto düzenleme
geleneğini sürdürdü. Üzerinde soykırımda öldürülen
ancak aradan 25 yıl geçme-

sine rağmen cesedine hala
ulaşılamayan kurbanların
fotoğrafları olan büyük bir
pankart taşıyan anneler,
arama ve kimlik tespit çalışmalarının artık tamamlanması çağrısında bulundu.
Srebrenitsa Kadınları Derneği’nden Nura Begovic, kurban yakınları olarak
sevdiklerini aramaktan asla vazgeçmeyeceklerini
belirterek, yeni tip
koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle
2020'de arama çalışmalarının yavaşladığına dikkati çekti.

isabetle ortaya konulmuş bir soruşturma adıdır bu. Hakikaten onların
başta ekonomik kaynaklar olmak
üzere her türlü şeyi gerçek amaçları
için kullanırken, eğitim kurumu,
medya, STK gibi yapılanmaları da
birer maske şeklinde faaliyetlerini
örtmek, gizlemek için kullandıklarını biliyoruz. Biz bunları, elimizdeki bilgileri arkadaşlarla, burada
yetkililerle de paylaştık." FETÖ'nün
başta Arnavutluk olmak üzere faaliyet gösterdikleri her ülkede ciddi
bir tehdit oluşturduğunun altını
çizen Şentop, başka ülkelerin bu örgütten zarar görmesini arzu etmediklerini dile getirdi. Şentop, "İkaz
ettik. Bu konuda prensip olarak
hemfikir olduklarını müşahede ediyoruz memnuniyetle, ancak fazla
gecikmeden gerekenlerin yapılmasını da tekrar dile getirmiş olduk."
diye konuştu. (AA)

Kazı ve kimlik tespit çalışmalarının salgına rağmen
yapılabileceğini kaydeden
Begovic, "Soykırımın üzerinden tam 25 yıl geçti. 1600
kurban hala kayıp. Salgını
bahane ederek arama çalışmalarını durdurmuş gibi
görünüyorlar." dedi.(AA)

2017'nin sonunda kuruldu. Derneğimiz kurulduktan yaklaşık bir ay
sonra ne yazık ki saldırılar başladı. İlk
olarak derneğimize ve bize saldırılarda, hakaretlerde bulunanlar Altın
Şafakçılar ve Makedonya Dernekleri
Federasyonu (Yunan) oldu. Saldırılar
başlar başlamaz da derneğimiz aleyhine suç duyurusunda bulundular.
Mahkemeye gittik. Tabii bu süreçte
üst üste ifadeye çağrıldık. Birçoğumuz korkutuldu, ürkütüldü. Bazı arkadaşlarımız o dönemde bu işten
vazgeçerek derneği bıraktı. Yani herhangi bir faaliyet yapamadan aleyhimize dava açıldı. Ve kurulmuş olan
bir dernek, daha faaliyet yapamadan
tüzüğündeki 'yerli dil' ifadesinden
dolayı yasa dışı ilan edildi. Şimdi bu
yanlış kararın düzelmesi için mücadele ediyoruz." (AA)

İSLAMOFOBİ’NİN GÖRÜLMEDİĞİ
BİR PODGORİTSA KALMIŞTI…
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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alkan ülkesi Karadağ'ın
başkenti Podgoritsa ile
Niksic şehrinde bulunan iki camiye, bir
gün arayla ırkçı saldırılar düzenlendi. Niksic'in tek camisi olan
Hacı İsmail Camisi'nin
duvarlarına ve girişine,
Bosna Hersek'te 8 binden
fazla Müslüman Boşnak sivilin
öldürüldüğü soykırıma gönderme yapılarak "Srebrenitsa"
ve "Niksic de Srebrenitsa olacak" ifadeleri ile ülkedeki Müs-

lümanları kastederek "Türkler"
yazıldı. Karadağ İslam Birliği
Niksic Temsilcisi Mirsad Agovic, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, bu saldırının utanç
verici olduğunu belirterek,
"Bizi 1990'lı yıllarda korkutmayı başaramadılar,
şimdi de başaramayacaklar. Bunu yazanlar
kendi yüzsüzlüklerini
kanıtlamış oldu." dedi.
Öte yandan, başkentteki
Osmanagica Camisi'nin avlu
duvarına aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü olan ve "Sadece
Birleşme Sırpları Korur" anlamına gelen "4S" çizildi. (AA)
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tnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan MAKEDONYA, 1371’den 19121913 Balkan Savaşına kadar 542 yıl
Osmanlı idaresinde kalmış olup, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağustos 1913’te imzalanan
Bükreş Antlaşmasıyla yüzde 51’i Yunanistan,
yüzde 39’u Sırbistan, yüzde 9.5’i Bulgaristan ve
yüzde 0.5’i Arnavutluk’a ait olmak üzere ve bu
dört ülke arasında paylaşıldı.
Buna göre toplam 69.000 Km2 olan Makedonya’nın, 34.000 km2’si Yunanistan’a (Ege makedonyası (27.000 km2’si Yugoslavya’ya (Vardar
makedonyası), 8.000 km2’si Bulgaristan’a bırakılmıştır. Balkanlar’ın etnik, dinsel, kültürel ve lisan
açısından en karışık bölgelerinden olup;
Tarihi, coğrafi, akrabalık ve kan bağımızın olduğu,
Stratejik öneme sahip,
İkili ilişkilerimizin üst düzeyde seyrettiği
bir ülkedir.
Kuruluşundan itibaren ilk diplomatik temsilcilik
açan ve Makedonya’yı anayasal adı ile tanıyan ilk
ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye, Makedonya’nın uluslararası platformdaki entegrasyonuna tam ve sürekli desteğini devam ettirerek
göstermiştir.(1)
Makedonya’ya tarih boyunca Traklar, İllirler, Romalılar, Slavlar, IV. asırda Hun Türkleri gelmiş ve
onları Avarlar, Bulgarlar, Kıpçaklar, Peçenekler
takip etmişlerdir.
XIV. yüzyılın ikinci yarısından Balkan Savaşları’na kadar bölge Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin
bölgeden çekilmesiyle çeşitli vesilelerle göç etmek
durumunda kalan Türkler azınlık konumuna düşmüşlerdir. Gerek Krallık Yugoslavyası’nda gerekse Tito’nun başta olduğu dönemde mağdur
durumda olan Türkler, din, dil, eğitim, sosyal ve siyasal örgütlenme gibi hususlarda pek varlık gösterememişlerdir.(2)
Yugoslavya'nın dağılmasının ardından
8.Eylül.1991’de Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nin “MAKEDONYA” adıyla bağımsızlığını
ilan etmesine tepki gösteren Yunanistan, “Makedonya’nın” Yunanistan’a ait olduğunu, bu adı kullanamayacaklarını söyleyerek tüm uluslararası
platformlarda engellemek için elinden geleni yaptı
ve sonuçta istediğini kabul ettirerek “KUZEY MAKEDONYA” olarak değiştirilmesini sağladı. Birleşmiş Milletler, NATO ve AB, Yunanistan’ın
etkisiyle Makedonya Cumhuriyeti’ne ve halkına
karşı haksızlık etmiştir.
Nüfus Yapısı – Göç
Günümüz Makedonyası’nın nüfusunu, Makedon,
Türk, Arnavut, Sırp, Rom, Ulah (Rumen), Torbeş
ve diğer milliyetler oluşturmaktadır. Yüzyıllardır
birlikte yaşayan bu milliyetlerin bölgedeki nüfus
oranı zaman zaman değişikliğe uğramıştır. Bu bağlamda en çok değişiklik Türk nüfusunda görülür.
Osmanlı döneminde, Selanik, Üsküp, Manastır,
Serez, Köprülü, Kalkandelen ve Gostivar… gibi
şehir ve kasabalardaki nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu. Bugün TÜRKLER,
Batı Makedonya’nın Gostivar, Kalkandelen (Tetovo), Ohri, Struga, Manastır (Bitola), Kırçova,
Debre bölgelerinden başka, başkent Üsküp
(Skopje) ile Doğu Makedonya’nın Köprülü
(Velez), Valandova, Ustrumca, Radoviş, İştip bölgelerinde yaşarlar.(3) Türkiye’ye yapılan çok sayıda göç, azalmanın temel sebebidir. Resmi
verilere göre, geçmişte %15 civarında olan Türk
nüfusu bugün %4 civarındadır.
B.
COĞRAFİ KONUMU..:
Denize çıkışı olmayan, dağlık ve küçük ülke
(25.713 km2) yüzölçümüne sahip) olmasına karşın
stratejik açıdan önemli bir Balkan ülkesi olan Makedonya devleti, toplam 838 km sınıra sahip olup
bunun 234 km’si Yunanistan, 181 km’si Arnavutluk, 162 km’si Bulgaristan, 160 km’si Kosova ve
101 km’si Sırbistan ile sınır oluşturmaktadır.(4)
Bugün Vardar Makedonyası’nda Makedonya devleti kurulmuş olup kapladığı alan coğrafi Makedonya’nın yalnızca %38’idir, Ege Makedonyası
Yunanistan, Pirin Makedonyası ise Bulgaristan sınırları içindedir.(5) Bu kısa girişi müteakip esas
konumuz Yunan idialarının aksine “MAKEDONYA!nın YUNAN OLMADIĞI” konusuna
geçelim.
C.
YUNAN İDDİALARI...:
Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti’nin ismine
karşı çıkarak değişitirilmesini sağlamış ve “MAKEDONYA’nın YUNAN” olduğunu iddiasını
halen sürdürmektedir. Yunan iddialarını açıklamak
için öncelikle, Yunan Megali idea’sını bilmek gerekir.
Megali İdea'nın HEDEFİ, batıda Bizans'ın zamanında İyonya Denizi'nde hakimiyet altına aldığı
toprakları, doğuda Küçük Asya ve Karadeniz'i, kuzeyde Trakya, Makedonya ve Epir'i, güneyde Girit
ve Kıbrıs'ı hakimiyet altına alıp; başkenti (İSTANBUL) Konstantinopolis yaparak Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu diriltmekti. KİLİSENİN
kuşaktan kuşağa aktardığı bu ülkü ile yoğrulan
Yunan aydınları, Osmanlı imparatorluğunu parçalamak isteyen İngiltere, Rusya ve Fransa tarafından
verilen destekle, zaman içinde etkili olmuştur.
Haziran 2018'de Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır süren "isim sorunu" konusunda anlaşmaya varılmıştı. Böylece Makedonya'nın, Eski
Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)
olan resmi ismini KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ olarak değiştirmesine karar verilmişti.
Bu süreç, 11 Ocak 2019'da Makedonya'nın adının
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliklerinin Makedonya Meclisinde onaylanmasıyla nihayete erdi.
Ancak Yunanistan'daki tepkiler sürmektedir.
(DEVAM EDECEK)
Süheyl ÇOBANOĞLU
RUBASAM Bşk.V.
K A Y N A K...:
(1) Mustafa DURMAZ, TBMM, Makedonya
Sorunu ve Yunanistan’ın İsim Uzlaşmazlığı
(2) Necati ÇAYIRLI, MAKEDONYA TÜRKLERİ, 10 Nisan 2018
(3) A.g.e
(4) CIA, 2015
(5) Mustafa DURMAZ, TBMM, Makedonya
Sorunu ve Yunanistan’ın İsim Uzlaşmazlığı
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Osmanlı döneminden kalma eserlerin büyük çoğunluğu yıllardır amacı dışında kullanılıyor. Bazı Osmanlı eserleri, restorasyonla dönüştürülmesi için "Bizans" dönemine
ait olduğu şeklinde kayıt edilirken, kaderlerine terk edilen birçok eser de zaman
içinde harabeye döndü. Ülke genelinde camilerin birçoğu ibadete kapalı tutuluyor
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unanistan’da Osmanlı
dönemine ait ve bugüne kadar ayakta
kalmayı başarmış eserlerin
büyük çoğunluğu yıllardır
amacı dışında kullanılmaya
devam ediyor. Bazı camiler
yapılan tadilatlarla kiliseye
dönüştürüldü, kimileri ise
bar-pavyon veya erotik film
sineması olarak kullanıldı.
Ayasofya’nın ibadete açılmasına Yunanistan’dan
yoğun eleştiriler yöneltilirken, bu ülkedeki Türk-İslam
eserlerinin durumu tekrar
gündeme geldi. Yunanistan’da, Türk-İslam mimarisine ait 10 binin üzerinde
eser ve eser kalıntısı bulunduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde inşa
edilen bazı eserler, restorasyon bahanesiyle dönüştürülmeleri için “Bizans”
dönemine ait oldukları yönünde kayıt altına alınırken,
kaderlerine terk edilen birçok eser de zaman içinde harabeye döndü. Halen ayakta
olan ve geçmişte müze, bar,
cafe, sergi salonu, dükkan,
kamu binası, matbaa, kilise, erotik filmler
gösterilen sinema ile barpavyon
olarak kullanılan
onlarca
caminin
çoğu ibadete kapalı
tutulmaya
devam ediyor.

BANKA OLDU
Selanik’te 1468 yılında inşa
edilen ve şehrin en eski camisi Hamza Bey Camisi, Yunanistan’ın bağımsızlığını
kazanmasının ardından bir
süre ibadethane olarak kullanıldı. Sonraki yıllarda ise
caminin kesme taştan yapılan minaresi yıkıldı, kubbesindeki kalem işleri, yazı
levhaları silindi ve
içindeki geçmeli ahşap
minberi
yok edildi.
Şehrin
ana caddelerinden
Egnatiya
üzerinde
bulunan
cami
1927’de
Yunan NGB
(National Bank of
Greece) bankasının mülkiyetine geçirildi. Daha
sonra özel şahsa satılan ca-

minin dışa bakan kısımları
bölünerek dükkan yapıldı, iç
kısmı ise sinemaya dönüştürülerek 80’li yıllara kadar
erotik filmler gösterimi için
kullanıldı. Yanya bölgesinde
yer alan Narda (Arta) şehrindeki Faik Paşa Camisi,
mübadeleden sonra
bir ara kiliseye
çevrildi. Daha
sonra terk
edilen caminin
1970’li
yıllarda
barpavyon
olarak
kullanıldığı biliniyor.
Çevresindeki kalıntılardan 15. yüzyılda
bir külliyenin merkezi olarak inşa edildiği anlaşılan
cami, şu anda harabe halde
bulunuyor. Diğer yandan,
başta başkent Atina olmak
üzere Yanya, Yenicei Vardar, Girit, Larisa ve Kavala
gibi birçok önemli şehirdeki
camiler ve tarihi yapılar da
aynı kaderi paylaşmaya
devam ediyor. İbadete açık
resmi camisi bulunmayan
Atina’da, en eski cami
olan Fethiye Camisi, kentin
Osmanlı idaresinden
ayrılmasının ardından
askeri
cezaevi
ve depo
gibi birçok farklı
amaç için
kullanıldı.

KAYITLAR
BİLE SİLİNDİ
Fatih Sultan Mehmet tarafın-

dan 1458'de yaptırıldığı
kabul edilen ve kentin simgesi Akropolis'in eteklerinde, arkeolojik bölge
içindeki Roma Agorası'nda
yer alan camide 2010'a kadar
tarihi eserler depolandı.
Cami, daha sonra başlatılan
restorasyon çalışmalarının
2017’de tamamlanmasının
ardından sergi salonu olarak
kullanılıyor. Fethiye Camisi'nin birkaç yüz metre ilerisinde de Cizderiye Camisi
bulunuyor. Kentin turistik
yerlerinden Monastiraki
Meydanı'nda yer alan ve
yılın büyük bölümünde kapalı tutulan bu cami de
dönem dönem ziyaretçilerine seramik müzesi olarak
hizmet veriyor. Arşiv ve salnamelerde kayıtlı Atina'daki
Türk-İslam eserlerinden Yeni Cami,
Kubbeli Cami,
İç Kale Camisi, Mehmet
Voyvoda
Muallimesi,
Hüseyin
Efendi
Tekkesi
ve Hacı
Ali Hamamı gibi yapıların ise
bugün izine dahi
rastlanmıyor.

İNŞA EDİLEMEYEN
CAMİİ
Öte yandan, 10 yıllar süren
tartışmalardan sonra Atina'da inşaatı tamamlanan ilk
“resmi cami”nin açılış tarihi
halen belirsizliğini koruyor.
Votanikos semtinde Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına
ait kullanılmayan bir alandaki eski yapılar restore edilerek oluşturulan ve açılışı 5
kez ertelenen 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bu-

lunmuyor. Müslüman Türk
nüfusun yaşadığı Batı
Trakya ve 12 adalar dışında
ibadete açık resmi cami bulunmayan Yunanistan'ın
diğer bölgelerinde yaşayan
Müslümanlar, ibadetlerini
apartmanların bodrum katları ve dernek merkezi
gibi kendi imkanlarıyla kurdukları
mekanlarda yapmak
zorunda
kalıyor.
Yunanistan’da,
halen
ayakta olan
onlarca caminin çoğu ibadete kapalı,
kimileri kiliseye çevrildi,
bazıları ise kaderine terk
edilmiş durumda. Ülkede
Osmanlı döneminden kalma
çok sayıda eski yapı da adalet sarayı, vilayet konağı gibi
hizmet binalarına dönüştürüldü. Selanik, Drama, Kastoria, Eğriboz, Kavala,
Dimetoka, Koniça ve Serez
bölgelerinin yanı sıra Rodos
ve Midilli adaları olmak
üzere bazı Ege adalarında
da Osmanlı mimarisine ait
bakımsızlıktan harabeye dönüşen çok sayıda cami,
türbe, köprü ve hamam gibi
tarihi eser kalıntıları bulunuyor. Başta Selanik'teki Yeni
Cami ve Alaca İmaret Camisi olmak üzere ayakta kalanlar ise yine müze ve sergi
salonu olarak kullanılıyor.
Yunanistan'ın ilk başkenti
Nafplio'da bir süre meclis
olarak hizmet veren, günümüzde ise kültür merkezi
olan Ağapaşa Camisi'nin
yanı sıra Vuleftiko Camisi
ise sinema ve konferans salonuna çevrilmiş durumda.
Dimetoka’da 2017’de çıkan
yangın sonucunda çatısı ve
kubbesi büyük hasar gören
tarihi Çelebi Mehmed Camisi hala restore edilmeyi
bekliyor.
1420’li yıllarda inşa edilen

ve Avrupa’da en eski cami
olan Çelebi Mehmed Camisi, Osmanlı mimarisinde
tek kırlangıç kubbeli ahşap
örnek olarak biliniyordu.
Karaferya'da 1716 öncesinde
inşa edilen Eminzade Hacı
Ahmet Ağa Camisi ve Karaferya Musalla Namazgahı,
sonraki yıllarda mimarisinde yapılan değişikliklerle
bir Ortodoks mekanına dönüştürülürken, Kavala'da
1530'da inşa edilen İbrahim
Paşa Camisi ise kilise yapıldı.
Gümülcine'de Sultan Murat
Hüdavendigar zamanında
inşa edilen ve yüzyıllarca
misafirhanesi, aşevi, mescidi
ve sebili ile yolda kalmışlara
hizmet vermiş Poşpoş Tekkesi ise Gümülcine Belediyesi tarafından Türkiye’den
göç etmiş bazı Rumlara
konut yapılmak üzere
1990’lı yıllarda yıktırıldı.
Gümülcine’de en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan
eski mahkeme binasının
kapı ve pencerelerinin dış
kısmındaki oyma ay yıldız
süslemeler bir süre önce Gümülcine Belediyesi tarafından silindi.
Gümülcine merkezinde bulunan Gazi Evrenos Bey
İmareti de duvarı yıkılarak
önce elektrik santraline dönüştürüldü, ardından restore
edilerek girişine eklenen Helenistik dönemden kalma bir
heykel başı ile Bizans damgası vuruldu.

İBADET İZNİ YOK
Yanya, Girit ve Larisa gibi
birçok önemli Yunan şehrindeki camiler de aynı kaderi
paylaşmaya devam ediyor.
Rodos'taki Sultan Mustafa
Camisi de nikah törenlerine
ev sahipliği yapıyor.
Batı Trakya’daki Müslüman
Türk Azınlığa ait din görevlilerinin ülkenin diğer bölgelerinde atıl durumda
bulunan bazı camilerde dua
edip cuma namazı kılmak
için yaptığı başvurular ise
Yunan yönetimi tarafından
reddediliyor.
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MUBADİLLERİ ATAKUM BELEDİYESİ BULUŞTURDU

SAMSUN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

A

takum Belediyesi,
Cumhuriyet Halk Partisi
Balkan Masası’nın
Samsun’da gerçekleştirdiği
Toplumsal Dayanışma Balkan Sivil
Toplum Kuruluşları İstişare
Toplantısı’na ev sahipliğini yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da

katıldığı programa, Karadeniz
Bölgesi’nden Rumeli, Balkan sivil
toplum örgütleri ve mübadiller
yoğun ilgi gösterdi. CHP Balkan
Masası’nın gerçekleştirdiği bir dizi
programla, mübadelenin 98. yıl
dönümü Samsun’da anıldı. Aynı
zamanda 29 Ocak 1988’de
Yunanistan’da yaşanan olaylar
sonrasında Türkiye ve Batı Trakya
Türkleri tarafından Toplumsal

Dayanışma ve Milli Direniş Günü
ilan edilmesi nedeniyle Atakum
Belediyesi’nin ev sahipliğinde
Toplumsal Dayanışma Balkan Sivil
Toplum Kuruluşları İstişare
Toplantısı gerçekleştirildi. Göç
sırasında hayatını kaybeden
mübadiller, 98 yıl önce ilk defa
geldikleri Samsun Tütün
İskelesi’nde denize karanfil
bırakılarak anıldı. (AA)

Doç.Dr. Emin SERİN

Y

MARLENA Projesi’ne
Balkanlar’dan ilgi var

Türkiye'nin de aralarında olduğu Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'nın
işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile deniz ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor

KIRKLARELİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

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.”

K

ırklareli’nin Demirköy
Belediyesi’nce yürütülen
MARLENA Projesi toplantısı
yapıldı. Karadeniz Havzası Sınır
Ötesi İşbirliği programı kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu Yunanistan, Bulgaristan,
Romanya, Moldova ve Ukrayna'nın
işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile
deniz ve çevre kirliliğinin önüne
geçilmesi hedefleniyor. Belediye
Başkanı Recep Gün, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, projenin
başarılı bir şekilde yürütüldüğünü
söyledi. Karadeniz havzasının ortak
bir değer olduğunu ifade eden Gün,
çevre ve deniz kirliliğine karşı
yürütülen projede önemli adımların
atıldığını belirtti. Atık toplama, geri
dönüşüm, atıkların azaltması ve
yeniden kullanımı alanlarında çalışmaların devam ettiğini aktaran
Gün, şunları kaydetti: "MARLENA

HASRET
ÇEKTİM

Projesi'nde son uygulama günlerini
yaşıyoruz. Bu ortaklık ve işbirliği
sayesinde, deniz ve nehir sularının
kirlenmesi, milli parklara ve koruma altındaki alanlara ilişkin kirlilik
sorunlarla ilgili doğa koruma grup-

ları, tabiat parkı müdürlükleri,
çevre kurum ve kuruluşları, yerel
vatandaş ve genç gruplar üzerinde
farkındalık oluşturduk. Biyolojik
çeşitliliğin değeri ve çevrenin
korunması konusunda halkın bilin-

çlenmesini ve eğitimini artırmaya
yönelik çalışmalarda bulunduk."
Toplantıda, konuşmanın ardından
proje kapsamında yapılaması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
(AA)

Boşnak derneklerinden
Başkan Deveciler’e ziyaret
BALIKESİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

urhaniye Balkan
Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman
Eruzunlar ve İzmir Bosna
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül, Burhaniye Belediye Başkanı
Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Rumeli ve Balkan
coğrafyasıyla ilgili fikir
alışverişinde bulunuldu.
Dernek başkanları, pandemi nedeniyle birçok etkinliği ertelemek zorunda
kaldıklarını dile getirdi.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
ziyaretten memnun kaldığını belirterek, "Pandemi nedeniyle yapmak
istediğimiz bazı etkinlikleri biz de ertelemek zorunda kaldık. Pandemi
koşulları umuyorum kısa
sürede ortadan kalkar ve
normalleşiriz, sizlerle birlikte güzel işler üretme
imkanı oluşur" dedi. Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar, Rumeli,

Balkan kökenli göçmen
aileler olarak, gelenek ve
görenekleri gelecek nesillere aktarmak istediklerine değinerek, "Pandemi sonunda
belediyemizle birlikte
projeler üreteceğimizi
düşünüyorum. Sizler gibi
benim de umudum pandeminin biran önce bitmesi ve güzel projeleri
birlikte buluşmamız olacak" dedi. İzmir Bosna
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül de,
pandemi koşulları nedeniyle ziyaretleri ertelemek zorunda kaldıklarını
söyledi. Gül,"Burhaniye
Belediyesi olarak yaptığınız başarılı çalışmaları
Süleyman başkanımızdan
ve basından duyuyoruz
mutlu oluyorum. Burhaniye halkının ve Süleyman başkanımızın şanslı
olduklarını düşünüyorum çünkü sizin gibi başarılı bir belediye başkanına sahip oldukları için.
Siz de Balkan kökenlisiniz. Pandemi sonunda
Burhaniye derneğimizle
birlikte güzel projelere
imza atacağınızı umut
ediyorum" dedi.

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
LASCHET
NEDİR
NE DEĞİLDİR?
Mehmet HASAN

2

021 yılı Almanya’da siyaset
sahnesinin yeniden kurgulanacağı bir yıl olacak. Eylül’de
genel seçimler var. Eylül’den sonra
da yeni bir döneme gireceğiz.
Bu dönemde ülkenin en uzun süre
başbakanlığını yapan Hıristiyan
Demokrat Birliği’nden (CDU) Angela Merkel olmayacak. Onun yerine kimin geleceğini şimdiden
kestirmek ise pek mümkün değil.
Eğer partisi CDU seçimleri göğüsleyen parti olursa muhtemelen yeni
başbakan da bu partiden olacak. Ve
CDU, kısa süre önce genel başkanı
olarak seçtiği Armin Lachet’i aday
gösterirse ki öyle olması bekleniyor, Merkel’in koltuğuna büyük ihtimalle Laschet oturacak. Bu yazıda
size uzun uzun müstakbel başbakan
adayı Laschet’i anlatmayacağım.
Gazetemizin bu sayısında Laschet’i
yakından tanımanız için ayrıntılı
haberlere yeterince yer verdik.
Benim üzerinde durmak istediğim
konu Laschet ile ilgili bazı Türk basınında çıkan yorumlar...
Türk Armin CDU Genel Başkanı
oldu....
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Türk Mezarlığı
restore edilecek

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü mezarlığın düzenlenmesi ve yeni
bir parsel açılması için ortak girişimlerde bulunacak

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T

ürkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da
bulunan Türk Mezarlığı'nın restore edilmesi için ortak girişimde
bulunacak. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Hacı, Sofya'daki Orlandovtsi semtinde bulunan ve
"42. Parsel" olarak bilinen Türk
Mezarlığı'nı ziyaret etti. Mezarlığın durumunu ve yapılabilecek çalışmaları değerlendiren Sekizkök
ve Hacı, Osmanlı padişahlarından
V. Murad'ın 1930'da ölen kızı
Fatma Sultan'ın yanı sıra Bulgaristan'ın önde gelen Müslüman din
adamları, siyasetçileri, sanatçıları
ve edebiyatçılarının da defnedildiği mezarlığın bakıma ve restorasyona ihtiyaç duyduğu noktasında mutabık kaldı. Büyükelçi
Sekizkök, Sofya'da yeni bir Müslü-

man mezarlığı parseli açılması için
belediye ile temasa geçeceklerini
belirterek, Bulgaristan'daki Osmanlı ve Türk tarihine, kültürel
mirasına büyük önem verdiğini
kaydetti. Sekizkök, "Mezarlıklar
bizi geçmişimize bağlayan önemli
kültür hazinelerimizdir. Aynı zamanda onların muhafazası, bakımı
ve restorasyonu da çok önemlidir.
Bulgaristan ile ilişkilerimizde

bunu önemli bir iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini
kullandı. Fatma Sultan'ın mezarı
başında dua eden Büyükelçi Sekizkök, Başmüftü Hacı ve beraberlerindeki heyet, burada defnedilmiş
olan eski Sofya Müftüsü Hafız Bilal Efendi ile ülkedeki Türk politikacı, din adamı ve aydınların mezarlarını da ziyaret ederek dua
etti. (AA)

Peki Armin Laschet Türk mü?
Hayır... O bir Alman siyasetçi...
Neden Türk deniyor peki?
Çünkü Türklere yakın bir insan.
Türk dostu.

Ancak bu onu Türk yapmaz.
Türk dostu Alman siyasetçi yapar.
"Türk denilmesinden niye rahatsız
oluyorsunuz? " diyebilirsiniz.
Çünkü bu lakabı ona Alman ırkçıları taktı. Türklerle yakın ilişkilerinden rahatsızdılar çünkü. Yani "o
bizden değil, o bir yabancı " demek
istediler.
Şimdi biz bu sakat zihniyetin jargonuyla hareket edersek, o çok değerli insana zarar vermiş oluruz.
ürk dostu Armin Laschet’i desteklemek istiyorsak, onu olduğu gibi
kabul edeceğiz.

‘Bulgaristan, Türkiye için
ihracatın ‘toplanma noktası’
İSTANBUL-BALKAN GÜNLÜĞÜ

N

avlun fiyatlarındaki artışlar ve konteynır sıkıntısı
ihracatçıların bir numaralı
gündem maddesi. Türkiye’nin
toplam ihracatının çok önemli bir
bölümü Avrupa bölgesi ülkelerine
gerçekleştiriliyor. Bulgaristan ise
bu noktada Türkiye için bir sınır
komşusu olmaktan çok daha fazla
anlam ifade ediyor. Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Bulgaristan İş
Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir,
“Bulgaristan ülke ihracatımız için
kritik öneme sahip. Toplam ihracatımızın yüzde 50’si Avrupa’ya
yapılıyorsa, bu ihracatın çok
büyük bir kısmı yıllık bir milyon
tır ile bu ülke üzerinden geçiyor.
Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat TIR’larımızı Bulgaristan’dan ve Balkanlardan hızlıca
geçirip Avrupa’da bir lojistik merkezi kurabiliriz. İhracatımızı artırmak için yenilikçi çözümlere

gitmemiz şart” dedi.
Türkiye’nin özellikle Avrupa’ya
gerçekleştirdiği ihracatın Bulgaristan üzerinden yıllık bir milyon tır
ile gerçekleştiğinin altını çizen Sarıbekir, “Kapıkule ağırlıklı olmak
üzere Dereköy ve Hamza Bey sınırlarında Bulgaristan üzerinden
senede bir milyon tırlık bir ticaret
yapılıyor. Bulgaristan bizim için
çok önemli bir ülke. Sadece bir
komşu değil, aynı zamanda Avrupa’ya açılan kapımız. Türkiye’nin
toplam ihracatının yaklaşık yüzde
50’si Avrupa’ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmı Bulgaristan üzerinden geçiyor.
Alternatif lojistik modelleri üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz
toplam ihracatın yüzde 20’lik bölümünü trenle aktarabiliriz. Ro-Ro
taşımacılığı da diğer önemli bir alternatif olabilir. Bulgaristan’ın
Varna ve Burgaz limanları var.
Romanya’nın Köstence limanı var.

İtalya’da Bari de önemli bir nokta
ama asıl olan alternatif kanalları
teşvik etmemiz. Şu anda Ticaret
Bakanlığımız da bu lojistik merkezleri üzerinde duruyor. TIR’larımızı Bulgaristan’dan,
Balkanlar’dan hızla geçirip hızla
Avrupa’da bir lojistik merkezi
oluşturup orada dağıtmamız
lazım. Yıllık TIR geçiş sayısı bir
barkod, ya da HES kodu gibi bir
sistemle geliştirilip iki katına çıkabilir. Bu da ülkemizin toplam ihracatına en az yüzde 20 oranında
katkı sağlar. Avrupa’da özellikle
otomotiv sanayinde ve diğer birçok sektörde ‘Just in Time’, yani
zamanında sevkiyat çok önemli.
Zamanında sevkiyat yapmamız
için çok hızlı hareket etmemiz
lazım. Buna rağmen gelişen ticarette bu kapılar bize yetmeyecektir. Kapıkule’den hızlı geçebilmek
anlamında bir TIR sahası, ya da
tren sahası gibi lojistik merkezleri
kurulabilir” dedi.

Filibeli Ahmed Hilmi Bulgarca’ya çevrildi
ARNAVUTLUK’TAKİ
YEE’DE YÜZ YÜZE
DERSLER BAŞLADI
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

A

rnavutluk'un başkenti Tiran'da
faaliyet gösteren Yunus Emre
Enstitüsü’nde (YEE) yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen
yüz yüze dersler yeniden başladı. Tiran
YEE'den yapılan açıklamada, kültür
merkezinde gerçekleştirilen Türkçe
kurslarına Mart 2020'de ara verildiği,
neredeyse 1 yıldır çevrimiçi ortamda
yapılan derslerin bir kısmının bu hafta
itibarıyla sınıf ortamına taşındığı aktarıldı. Arnavutluk'taki okullarda yüz
yüze eğitimin devam etmesi kararı
alınması üzerine YEE'nin de bu yönde
bir çalışma başlattığı belirtti. (AA)

Adnan FİŞENK

C

ovid - 19 insanlarda geçmişten
günümüze tanımlanmış korona
türü bir virüsdür. Bilindiği
üzere Covid - 19 virüsü 31 Aralık
2019 yılında Çin'in Hubei eyaletine
bağlı Vuhan şehrinde bulunan birçok
evcil ve yabani hayvan türlerinin etlerinin çok iptidai koşullarda gayri hijyenik olarak pazarlandığı, şehir
pazarında çalışan kişilerin yüksek ateş,
öksürük, nefes darlığı, Akciğerlerinde
zatürre tarifi şikayetleri ile doktorlar
tarafından ilk önceleri teşhis konulamayan salgın olarak ortaya çıkmıştır.
Bu virüs insandan insana hızla bulaşması nedeni ile çok hızlı bir şekilde
yayılan virüs bulaşığı, ortaya çıktığı
Vuhan şehrinden kısa bir zamanda yayılarak birçok ülkede ve dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmıştır. Bu
pandemi (Salgın) Mart 2020 yılı itibari
ile hemen hemen her ülkeye ulaşmış,
ulaştığı bu ülkelerin kendi içlerinde de
ayrıca can alarak yayılmaya devam etmektedir. Bu bulaşıcı hastalık konusunda uzmanların müşterek tanısı
genelde hastalık kişiden kişiye değişkenlik gösterse de belirgin olarak hastalığa yakalananların müşterek
şikayetleri ve hastada saptanan belirtileri Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, bazı
hastalarda egzama benzeri kaşıntılı
deri dökülmesi en önemli belirtileridir.
EK BELİRTİLER
Bu belirtilere ilaveten ciddi halsizlik,
iştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı görüldüğü gözlenmektedir. Bu şikayetlerin tespit edilmesine ilaveten ayrıca
hastaların bir kısmında boğaz ağrısı,
karın ağrısı, İshal şikayetlerine de rastlanıldığı yetkililerce belirlenmiştir.
Ağır vakalarda zatürre, ağır solunum
yetmezliği, böbrek yetmezliğine bağlı
olarak ölümler olabilmektedir.

Türk Armin?

Evet, bu doğru bir saptama. Yıllardır basın camiasının içinde olan biri
olarak buna tanıklık etmişimdir.
Türklerle çok yakın ve sıcak ilişkileri olmuştur. Bu özelliği de takdire
şayandır.

BİR MUSİBET
BİN NAHİSAT

FİLİBE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bunların haricinde virüs normal sağlıklı kişilere temas ve ağızdan sıçrayan
salya partikülleri ile bulaştığı gözlemlenmektedir. Temas yolu daha çok ellerle olmaktadır. Ağızdan etrafa
yayılan salya partikülleri genelde bireylerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında, gülmesi esnasında
ağızlarından saçtıkları salya partikülleri olarak belirtilmektedir.

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevilay SAİT

TEMSİLCİLİKLER
SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
ANKARA Adnan FİŞENK
DIŞ TEMSİLCİLİKLER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU

KKTC Mehmet ALDEMİR
KOSOVA-SIRBİSTAN-MAKEDONYA

İsmail Cemalettin Demir-

O

smanlı son döneminin düşünür, yazar, şair ve filozoflarından Filibeli Ahmed Hilmi’nin
kaleme aldığı “Hayalin Derinlikleri”
eseri Osmanlıca’dan Bulgarcaya çevrildi. Ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinde dünyaya gelen
Hilmi’nin 1910 yılında yazdığı Osmanlıca adıyla “A’mak-ı Hayal” kitabının Bulgarca baskısı, memleketinde
tarihi Cuma Camii’ndeki yazarın
adına kurulan kütüphanede tanıtıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) sponsorluğu ve Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu desteği ile yayınlanan
kitabın tanıtımı, kentin kültür sanat
çevrelerinden temsilcileri bir araya
getirdi. Kitabın çevirmeni Aziz Taş,
yaptığı konuşmada, “Bu çeviri sayesinde bence, Filibeli Ahmet Hilmi,

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin Halk
Cumhuriyeti'ne ait korona virüs raporuna göre ölüm vakaları genellikle ileri
yaştaki kişilerde, ya da kronik hastalıkları bulunan, diyabet hastaları (şeker
hastaları), kronik akciğer hastaları,
yüksek tansiyon hastaları, kalp hastası
olan kişilerde çok daha fazla etkili olmaktadır.

balkangunlugu -

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ
BİLGİ İŞLEM
RAMAZAN GÖKSU

balkangunlugugazetesi -

balkangunlugu

YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 14 Şubat 2021
BASKI: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
ADRES: Fatih Mah. 1199 Sk. No:1/7
Sarnıç Gaziemir-İZMİR TEL: 0232 483 96 60
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
700 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.

doğduğu şehre muhteşem bir dönüş
yapabildi.” dedi. Eserin 50’ye yakın
farklı Türkçe çevirisini okuduğunu
anlatan Taş, Ahmed Hilmi’nin edebiyata katkısını göstermek, yazarın
hakkını vermek adına kitabını, orijinal Osmanlıca metninden Bulgarcaya
aktarmayı tercih ettiğini kaydetti.
Taş, bu kitabın günümüz çağdaş
Türkçesinden uzak bir anlatımla yazılmış olmasına rağmen, “derin fel-

sefi düşünceler içerdiğini ve çağ atlayan fikirler ve yorumlar, hatta gelecekle ilgili kimi kehanetler ortaya
attığını” ifade etti. Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani de kitabın hazırlanması ve yayınlanmasına destek vermekten gurur
duyduklarına işaret ederek, “Bence,
'Hayalin Derinlikleri' dünya felsefe
tarihinin kısa bir özetidir, çok akıcı
bir eser.” diye konuştu.(AA)

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66
Bu gazete AA abonesidir
YAYIN TÜRÜ: YAYGIN SÜRELİ YAYIN
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Cengiz TUFAN

B

ir rahibin oğlu olarak bugünkü Hırvatistan topraklarında (Smiljen) dünyaya
gözlerini açan Nikola, kelimenin
tam anlamıyla bir dahi idi. Babası
kendisi gibi onun da bir rahip olmasını hayal ediyordu. Fakat fizik
profesörünün etkisinde kalarak
özellikle elektrik ve onun sihirli
gücüne daha fazla ilgi duymaya
başladı. Çok zeki bir kişiydi ve 4
yıllık okulu 3 yılda tamamladı.
Çok defa salgın hastalık etkisinde
hayatı tehlike atlattı. Üniversite
yıllarında ki kumar tutkusu, onun
çok zeki olmasına rağmen okulu
terk etmesine sebep olmuştur.
1881’de Budapeşte’ye taşınıp telefon şirketinde işe girince ilk icatlarına da başladı. Kablosuz akımlara
karşı kimseyi inandıramasa da özel
ilgisi vardı ve üzerinde çok çalıştı
ne zamanki Londra Fuarı’nı aydınlattı işte akım alanında yeni bir devirde başlamış oldu. Uzaktan
kumanda ile çalışan sistemlerin babası Nikola Tesla’dır. İlk defa kablosuz olarak 1 metrelik bir tekneyi
uzaktan kumanda ile yürütmeyi
başarmıştır. İlerde uzay çalışmalarında önemli yararlar sağlayacak
bu çalışmalara Edison kendi teorilerine aykırı olduğu için ya karşı
çıkmış ya da direnmiştir. Çok
kimse onun buluşlarının Edison tarafından ya çalındığını veya engellediğini ileri sürer.

EDİSON REDDETTİ
Edison tarafından çok kıskanıldığı
için ekonomik buhran içinde yüzen
ve tüm parasını buluşlara harcayan
Tesla’yı Nobel Barış Ödülü’ne
Edison’la birlikte çağırdıklarında
aynı ortamda bulunmaktan uzak
olmak için olsa gerek, Edison bu
ödülü almayı reddetti. Edison’la
bazı konularda ters düşmesi bir çatışmayı doğurdu ve dünyanın ilk
hidroelektrik santralini kurmakla
Edison’un tezlerini çürütmüş oldu.
Bundan dolayıdır ki Edison tarafından hep kıskanılmış biri olmuştur. Edison’da ise Tesla’da
olmayan bir ticari zeka vardı. Mesela ampulü keşfetti diye ders kitaplarında bize okutulan bilginin
aslı öyle değildir. Edison kendisinden önceki 22 çalışmayı derleyip
toplamış ve ticari bir ürün haline
getirmiştir. Bu çekişmenin aslında
tek bir galibi Nikola Tesla’dır.
Edison hep Tesla’nın görüşlerine
karşı çıkarak ve çok güzel reklam
pazarlaması yaparak genelde başarılı olmuş fakat haklı çıkan Tesla
olmuştur. Nikola Tesla 86 yaşında
New York’ta bir otel odasında ölü
olarak bulundu. Ölümünden sonra
ABD hükümeti Tesla’nın dokümanlarına el koydu. Batının kovboyları, sadece kızıl derilerin
altınlarını değil, dünyanın beyinlerini de sömürmeyi gayet güzel başarmıştır. Bir halkın uğraşı alanı o
devletin genel işlevini belirler.
Japon insanlarının genel anlamda
teknoloji ile uğraştıklarını düşündüğümüzde Japon devletinin de
teknoloji alanında liderlik yaptığını söylemek hiç zor değildir. Almanya’da insanların sanayi
dallarındaki yoğunluğu doğal olarak Alman devletini ağır sanayi
devleti olarak görmemize sebep
olur. ABD’nin; at hırsızlarının,
gemi korsanlarının ve Avrupa kaçkınlarının temelini oluşturduğu bir
devlet olduğu göz önüne alınırsa,
emperyal davranmasına şaşırmaya
gerek olmadığı çok rahat anlaşılacaktır. Hırsızların vazgeçilmez suç
aracının da silah olduğu varsayıldığında dünyayı kasıp kavuran bu
güçlerin dünyanın dün olduğu gibi
bu günde beyinlerini, değerli madenlerini, topraklarını işgal gerekçelerini demokratik anlayışla değil
hırsızlık emperyalleri ile açıklamak gerek.

Sultan II. Mahmud’un Rumeli
seyahati ve bu seyehatin 2
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
neval.konuk@marmara.edu.tr

EMPERYAL
BATININ
ÇALDIĞI DAHİ:
NİKOLA TESLA

Dr.Neval Konuk

Halaçoğlu-Mimarlık Tarihçisi

Silistre’deki nişan taşının ilk dikildiğ yer

ERTESİ günü yola çıkılıp Silistre'ye
yarım saat kala dinlenilir. Padişah,
«aleyke avnullah (Allah’ın yeryüzündeki görüntüsü» sâdâları arasında
şehre gir¬er. 11 Mayıs gecesi topçuların renkli fişenk şenliği seyredilir,
gündüz ise kale gezilir. Moltke kalenin plânını çıkarır. Eflâk ve Boğdan
voyvodaları kabul edilir, harvanîler,
murassa kutular, takkeler, âlâ şallar;
beraberindeki Eflâk başruhbanına,
tercümanlarına harvanî ve hilatler ihsan edilir. Belçikalı bir cambazın hünerlerini seyreden Sultan Mahmud,
bu canbaza ve hanımına murassa kutular, hediyeler verir; Silistre naibi Siyahîzâde Sadık Efendi ve şehir ileri
gelenleri değerli hil'atlerle taltif edilir;
mektep çocuklarına, geçim için evini
terk edip öteki ülkelere giden Silistrelilere paralar verir. Aynı gün İngiltere'nin, Eflâk'ın Yaş kasabasındaki konsolosu kabul edilir ve mücevher bir
kutu hediye edilir. Sultan Mahmud,
Silistre’yi ziyareti anısına bugün bir
evin avlusunda bulunan nişan taşını
diktirir.

padişah, Avusturya Başvekili Prens
Metternich'e de özel teveccühlerini ileterek, üzeri ve etrafı pırlanta ile çevrili
tuğra ile mühürlenmiş bir kutu
gön¬derip, elçi ve beraberindekilere
de değerli hediyeler verir. Daha sonra
padişah, elçi ve konsoloslarla birlikte
Rusçuk'taki topçu neferlerinin Ordukapısı Ovası’ndaki savaş talimlerini
seyreder. Atışları çok beğenen padişah Topçu Miralayı Mehmed Bey'i
huzuruna kabul eder ve ödüllendirir.
Silistre sancağında birkaç yıldır ferik
rütbesiyle hizmet eden Said Paşa'ya
vezirlik verir. Aynı gün Rusçuk naibi,
ileri gelenleri huzura kabul edilir ve
değerli hil'atlerle sevindirilir; her milletten fukaralara para ve hediye vererek onların da gönüllerini alır.
Rusçuk’ta Sultan Mahmud’un şehri
ziyareti anısına dikilen nişan taşı, bugün Rusçuk Şehir Parkı’nda yer almaktadır.

TIRNOVA

18 Mayıs günü halkın ve çocukların
coşkun selâmları ile yola çıkan PadiTUTRAKAN
şah ertesi gün Tırnova'ya varır, cuma
namazı Ulu Cami'de kılınır. Vidin VaCuma namazını Silistre Selim Paşa
lisi’ne ve Sofya Muhafızı’na iltifatCami'nde kılan padi¬şah, top atışları
larda bulunulur, voyvodalar ve diğer
arasında bir Avusturya tüccar gemiileri gelenler hil'at ve harvanîlerle sesiyle Tuna üze¬rinden Rusçuk'a hare- vindirilir. 21 Mayıs Cumartesi günü
ket eder ve Tutrakan Menzili’nde geaynı uğurlama ve merasim¬lerle Tırceler. Burada Sultan Mahmud’un
nova'dan ayrılan padişah ertesi günü
diktirdiği nişan taşı, şehrin ana cadŞıpka Balkanı dağlarında geçirir. Kıdesi üzerinde, Tuna nehrine hakim bir zanlık'a iki saatlik yerdeki Şıpka Kömeydanda yer alır. Taşın kaide üzeyü’ne var¬ır ve bir süre dinlenir. Burinde yüksekliği 1.80 m., çapı 0.33
rada Çirmen Müşiri ve padişahın
m.’dir. Nişan taşı üzerinde, 18 sıra ya- ya¬kınlarından Mustafa Nuri Paşa
zılmış kitabesi bulunmaktadır.
taltif edilir, belde halkı sevindirilir, fukaraya paralar dağıtılır, ardından KıRUSÇUk
zanlık'a gelinir. Kızanlık'ta bir süre
dinlenen Sultan, nâib, âyân, voyvoda
Er¬tesi günü padişah Rusçuk'a varır,
ve her dinden tebaaya ihsanlarda buVidin eyâleti va¬lisi Ağa Hüseyin
lunur.
Paşa tarafından karşılanır. GüzergâMoltke'nin gül ve gül yağlarını anlathın iki yanında çalınan bandolar, redif makla bitiremediği Kızan¬lık gezipiyade askerlerinin ve topçu tabur¬la- siyle ilgili gözlemleri özetle şöyledir:
rının nâib, âyân ve halkın «padişahım «“Şumnu’dan Silistre’ye, oradan Rusçok yaşa» alkışları her yeri inletir. Erçuk’a, oradan da Tırnova’ya gelindi.
tesi günü Vidin Valisi Hüseyin Ağa
Nihayet 21 Mayıs günü Kızanlık’tayve Silistre valisi Said Paşalar, süvari
dık. Burası harikulade yeşil bir yer.
askerleri ve piyade zabitleriyle Topha- Minareler bile iri ceviz ağaçları arasınne’ye giden Sultan Mahmud top ve
dan zor farkediliyordu. Her tarafta pısavaş mühimmatları ambanarlar fışkırıyor ve dereler
rında inceleme¬lerde
akıyor. Bütün bahçebulunur ve ilgililer bu derelerle
lere teşekkür
sulanıyor.
eder. ArHer türlü
dından
mahsul
tersaburada
neye
yetişigideyor.
rek
Fakat
amhepbarı
sinden
kontrol
mühimi,
Silistre Dulova Graniçorova Koyu Camisi
eder, Vihava son
din, Silistre
derece güzel
ve Rusçuk önlekokuyor. Burin¬de kullanılmak
nun sebebi, her taüzere küçük gemi¬ler inrafta gül bahçeleri olması.
şası için emirler verir, hububat ambar- Burası Osmanlı Devleti’nin Gülistanı.
larında incelemeler yapar. Özellikle
Burada gülleri sadece koklamıyorlar,
mısırı 25 yıl koruyabilen ambar padionları yiyorlar. Gül reçeli İstanbul’da
şahın ilgisini çeker ve aynısından İsçok makbul tutulur. Bilhassa kahvetanbul'da da yapılmasını emreder.
den önce bir bardak serin su ile gül reSultan Mahmud Rusçuk'ta iken Avus- çeli yenir, sonra kahveler içilir.
turya İmparatoru’nun teb-riklerini bil- Yakın köylerin halkı, hükümdarlarını
dirmek üzere gönderdiği elçi ile Efselâmlamak için yolda sıralanıp durulâk'taki Avus¬turya, Rusya, İngiltere,
yorlar. Alayın gerisinde Darphane
Fransa ve Prusya devletlerinin konso- Emini ağır yüklü bir araba ile geliyor.
losla¬rını kabul eder. Avusturya İmHer halk topluluğunun önünde duruparatoru’nun mektubuna cevap veren yor ve gümüş paraları köylülere da-

ğıtı-yordu. Şahsî verginin indirileceği,
bilhassa angaryanın azaltılacağı söyleniyordu. Şimdiye kadar hükümdarlannı kendilerine eziyet eden, vergiler
alan ve angarya isteyen biri olarak
görmüş olan bu memleket halkına,
padişahın gezisi pek iyi tesir yapmakta¬dır. Padişah geçerken çınlayan
ve küçük tombul çocukların avazları
çıktığı kadar bağırdıkları «hoş geldin»
ve «âmîn» nidalarının arasına çoğu
kez «maşallah», «Allah seni
korusun»lar karışıyor. Padişah özellikle kadınlardan iyi not almışa benziyor. Bu da, çocukların bü-tün terbiyesi
annelerin elinde olan bu memlekette
çok iyi bir şey”.
24 Mayıs günü Kızanlık'tan Zağra-i
Atîk (Eski Zağra)'e gider. Ayanlardan
Hacı Faris'in evinde kal¬ır, ayan Hacı
Mehmed Ağa, nâib, ileri gelenler, kocabaşıları kabul eder ve halka hitap
eder. Buradan talika denilen faytonla
yola çıkan padişah, Karapınar Köyü’nde geceler. Ertesi gün, halkı
se¬vindirdikten sonra yola çıkar ve
Cisr-i Mustafapaşa'ya varır. Oradan
da Edirne'ye hareket eder ve saat yedide şehre girer. Halk, Çirmen redif
askerleri ve çocuklar tarafından coşkun tezahüratla karşılanır. Cuma namazını Çelebi Mehmed'in inşa ettirdiği Eski Cami'de kılan Sultan
Mahmud, yapılan köprü ve kışlayı incele¬r, askerlerin talimlerini seyreder,
halkın ve çiftçinin durumu hakkında
bilgiler alır, redif askerlerinin manevralarını seyreder. Memnun kalan padişah ilgililere teşekkür eder ve ihsanlarda bulunur. Cuma namazını II.
Bayezid Camii'nde kılar, döndükten
sonra Mustafa Nuri Paşa'yı vezirlik
rütbesi ve murassa kutu ile, bazı paşaları, voyvodaları vb. ileri gelenleri hediyelerle sevindirir. Silistre valisi Said
Paşa’ya İşkodra'daki hizmetlerinden
dolayı, ferik rütbesinde olduğundan,
imtiyaz nişanı ile taltif edilir.
Edirne’den top sesleri arasında şehirden ayrılan Padişah Burgos'ta geceler.
Ertesi günü Silivri'ye gelir. Her gittiği
yerde halka ihsan¬larda bulunan padişah, Silivri'deki emlâk-i hümâyûndan Yapağcı Çiftliği'nin nâzırı Atâ
Bey'e de kapıcıbaşılık payesi verir.
Sad¬razam Mehmed Rauf Paşa, Şeyhülislâm Mustafa Âsim Efendi ve bazı
devlet ricali ve halkın karşılamaları
ara¬sında 23 Mayıs günü İstanbul'a
varır. Halkın alkışları, duaları arasında Lâleli Camii'ni, Sultan III. Mustafa'nın türbesini ziyaret eder, atlı olarak Bâb-ı Seraskerî'ye gider. At
Meydanı'ndan toplar atılır. Hırka-i Şerîf'i ziyaret eder, buradan da kayıkla
Beylerbeyi Sarayı'na geçer. Sultan
Mahmud'un İstanbul'a dönüşü münasebetiyle Boğaziçi cami, mescid, mabed minareleri süslenir; yalılar, köşkler, evler kandillerle donatılıp,
şenlikler yapılır.
Sultan Mahmud bu seyahatinde, birçok abideyi ziyaret etmiş ve
ilgilen¬miştir. Böylece, bir yandan
başlattığı yenilik hareketlerinin İstanbul dışındaki yansımalarını bizzat
müşahede etmek isterken, bir yandan
da,gerek halka hitabı sırasında gerekse cuma selâmlıklarına çıkarken
giydiği yeni kıyafetiyle tebaasına örnek olmak istemiştir. Mehterin yerini
alan bandoya verdirdiği konserlerle
de halkı buna sevdirip alıştır¬mayı
hedeflemiş olmalıdır.
Sultan Mahmud’un bugünkü Bulgaristan sınırları içinde diktirdiği nişan
taşları, Osmanlı tarihi ve Osmanlı sanatında tespit edilen tek örneklerdir.
Osmanlı padişahlarının ok atmaları
sonucunda diktirdiği nişan taşları bulunmaktadır. Ancak, Osmanlı hükümdarlarının yaptıkları seyahat anısına diktirdiği nişan taşlarının ise,
başka örneği bulunmamaktadır.
19.yüzyıl başlarında reformcu padişah olarak tarihe geçen Sultan II.Mahmud, Rumeli seyahati esnasında yaptığı bu uygulamayla da bu yönünü bir
kez daha pekiştirmiştir. 1846’da Sultan II.Mahmud gibi Sultan Abdülmecid de, bu coğrafyaya bir seyahat gerçekleştirir.

BİTTİ...

POLİSİN HAYALİ
SENDİKA
İsmet ARAS

B

ilindiği üzere ülkemde işçi kesimini
ve devlet memurlarını temsil eden
birçok kurulmuş sendika vardır bunlar her iş kolunu ve çeşitli devlet memurlarını
meslek mensuplarını temsilen ayrı ayrı başlık
altında kurulmuşlardır. Fakat bazı meslek ve
Devlet memurları teşkilatları yasal düzenlemeleri yapılmadığı hatta yasak olduğu için
sendikal kuruluşu halen mevcut değildir.
Bunlardan biriside Emniyet teşkilatıdır.

SENDİKA NEDİR?
İşçilerin, memurların ya da işverenin ayrı
ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve
kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da
geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birliktir. Ülkemizde 1936 yılında ilk iş kanunu çıkarıldı.1947 yılında ise
Sendikalar Kanunu çıkarıldı. İlk kez yasal zeminde sendikalar kuruldu ve faaliyet çabasına girildi.1980 öncesi çeşitli dernek ve
sendikalar kuruldu bunlardan birçoğu ülkenin
siyasi şartlarından etkilenerek kuruluş amaç
tüzüklerinin dışına çıkarak çeşitli faaliyetlerde bulundular ve birçok acılar yaşandı,
bunlardan biriside Emniyet teşkilatıdır. Pol-1
ve Pol-Der gibi dernekler kurularak faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu nedenle 12 Eylül
1980 Askeri İhtilali sonrası daha önceki birlik ve beraberliği bozucu şartlar düşünülerek
1982 tarihli Anayasa ile başta polis ve askeri
yargı mensuplarının sendikalaşma benzeri
teşkilatlanmaları yasaklandı.

4688 SAYILI KANUN
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre,
1. Savcı ve yargıçların ve bu meslekten sayılanların sendikalaşması yasak,
2. TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve MGK Genel Sekreterliğinde çalışan sivil kamu görevlilerinin sendikalaşması
yasak,
3. Fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcılarının
sendikalaşması yasak,
4. Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı
Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlar ve kamu görevlilerinin sendikalaşması
yasak,
5. Ceza infaz kurumlarında çalışan sivil
kamu görevlilerinin sendikalaşması yasak,
6. Polis ve silahlı kuvvet mensuplarının sendikalaşması yasak
7. Ayrıca emeklilerin, öğrencilerin ve işsizlerin de sendikalaşmasını engelleyen çeşitli
mevzuat hükümleri var.
Asker, yargı ve diğer meslek kuruluşlarının
sendikal faaliyetleri yasaktır. Fakat bu meslek grupları, polis teşkilatı gibi kamu görevini ifa etmelerine rağmen 657 Devlet
Memurları Kanuna dahil değildirler. Hakim
ve Savcılar 2802 Sayılı Kanuna, Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne mensup subay ve astsubaylar
926 Sayılı Kanuna, Yükseköğretim Personeli
ise 2914 Sayılı kanuna tabidir. Birçoğunun
özlük hakları polis teşkilatından çok daha iyidir ve 3600 ek göstergeye sahiptirler. Günümüzde dünyada polislerin sendikalaşması
yaygın bir uygulamadır. Avrupa’da 27 ülkede toplam 35 Polis Sendikası vardır. Polis
Sendikasının olduğu ülkeler arasında komşularımız Yunanistan ve Bulgaristan da yer almaktadır. Kurulmuş olan sendikalarda her
ülke kendi toplum düzenini ve çalışma şartlarını düşünerek çeşitli kısıtlama ve düzenlemeler getirerek, kurulmalarına izin
vermişlerdir. Bunlardan bazıları; grev ve lokavt yasağı, tek sendika ya da iki sendika
gibi koşullardır. Polis sendikası sadece polislerin çalışma koşulları ve özlük hakları açısından değil, hukuksuz uygulamaların
sınırlanması açısından da önem taşımaktadır.
Polis sendikası polisin kanunsuz-hukuksuz
emirlere karşı çıkması açısından da bir güvence oluşturacaktır. 1980’lerin ortasında İstanbul’da düzenlenen bir sendikal toplantıya
katılan bir İsveç Polis Sendikası yöneticisi
“işkenceyi önlemek için polisin sendikalaşması şart” demiştir. Polis sendikası yöneticisinin cümlesi bile sendikanın ne kadar gerekli
olduğunu ortaya koymaktadır.
Pek çok kamu görevlisinin sendikalaşmasının
engellendiği, işçilerin sendikalaşmasının
önüne dahi çok sayıda engelin çıkarıldığı koşullarda polisin sendikalaşması ilk bakışta
afaki gibi gelebilir. Ancak unutulmamalıdır
ki, polisin de sendikalaşma hakkı vardır ve
onların da haklarını aramaları son derece
önemlidir. Polislerin ve diğer kamu çalışanlarının sendikalaşması önündeki yasaklar kaldırılmalı, polis ve tüm kamu çalışanlarına
sendikalaşma hakkı tanınmalıdır. Çok zor koşullarda, aşırı yüklü mesailerle, fedakarca
görev yapan polis teşkilatı kendisini daha
güçlü, güvende ve değerli hissedecektir. Halkın can ve malını korumak için yağmurda,
çamurda, karda, kışta bazen aç, bazen uykusuz bazen de evine günlerce gitmeden fedakarca çalışan hatta hiç düşünmeden ülkesi
için güzünü kırpmadan ŞEHADETE
(Ölüme) giden polisimiz, yasal ve sosyal hak
olan SENDİKA istemiş. Çok mu ?
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osyal medya artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden oldu. Hatta yakın
zamanda televizyon, radyo, gazete
gibi klasik medyada harcadığımız sürenin toplamından fazlasını da sosyal medyada geçirmeye başladık. Peki ama
neden? Çünkü artık birey olduğumuzu
fark ediyoruz. Çünkü artık kendi zevklerimizi, duygularımızı, anılarımızı paylaşmak istiyoruz. Görünür olmak, paylaşmak istiyoruz.
Belki burada “iyi de sosyal medyada
görülenlerin yarıdan fazlası aslında ilüzyon, kişiler hayatlarından bir anı kesip
paylaşıyor ve bu bir an sanki hayatlarının
tamamı böyleymiş gibi anlaşılıyor”
diyenleriniz olabilir, günün sonunda her
şeyin fazlası ya da şeffaf olmayanı zarar.
Öte yandan dengeli ve uygun şekilde
kullanıldığında sosyal medya aktif olabileceğiniz, paylaşabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz bir alan. Düşünsenize
evlerde geçirdiğimiz bu uzun süreçte
sosyal medya araçları olmasaydı ne
kadar pasif ve tek başına hissederdik
kendimizi.

YENİ MECRA
Gelelim sosyal medyanın çiçeği burnunda mecrası Clubhouse’a. Şu an için sadece Apple ürünlerinde çalışan bu mecra
pek çok yönüyle diğerlerinden ayrılıyor.
Öncelikle kişiler profil fotoğrafları dışında fotoğraf ya da video paylaşımında
bulunamıyor, yazı olarak da biyografi
bölümü hariç iletti paylaşabileceğiniz bir
alan yok. Sadece farklı konuların tartışıldığı odalarda tamamen sesiniz ve fikrinizle var olabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne
kadar düşünürsen o kadar varsın bu mecrada. Elbette geyik muhabbetlerinin
yapıldığı, desti izdivacın dijital versiyonlarının olduğu odalar da var ancak tercih
senin elinde. Yaklaşık bir haftadır ben de
bu uygulamayı kullanıyorum. Dijital
pazarlama, tüketim alışkanlıkları, astroloji gibi konuların konuşulduğu odalara
katıldım, yeni bilgiler edindim, konusunda uzman kişilerle tanıştım. Hatta Elon
Musk bile kendine oda açtı ve soruları
cevapladı. Radyo günlerinin nostaljisinde
yormadan, dingin ve yalın bir tasarımla
keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor bu
uygulama. İlerleyen günlerde elbette
markalar birer birer bu alanı da keşfetmeye başlayacak ancak görsel olmadığından sanırım diğer mecralarda olduğu
gibi algı oyunları ve reklamlara o kadar
fazla maruz kalmayacağız.
Dolayısıyla keyifli sohbet etmek, yeni
kişilerle tanışıp fikir alışverişinde bulunmak için değerlendirilebilecek bir alan.
Artık canlı yayınlarda kıyafet değiştirip,
süslenmemize gerek kalmadı, sadece
sesim ve fikrimizle var olabileceğiz :)

‘KUŞLAR?’
Sizlerle paylaşımda bulunmak istediğim
diğer konuda sevgililer günü…
Araştırdığım kadarıyla bu tarihin
Sevgililer Günü olarak seçilmesinin
sebebi kuşların eşlerini seçtikleri gün
olmasaymış. Ayrıca Antik Roma’da
baharın gelişi ve doğurganlığın sembolü
olarak da yine bugün seçilmiş ve kutlamalar yapılmış. Biliyorsunuz Hıristiyan
aleminde bu günün ismi Aziz Valentine
Günü. Çünkü Aziz Valentine,
M.S.270’te Roma’da Hıristiyan bir çiftin
evlenmesine yardımcı olduğu için
İmparator 2. Claudius’un ömrüyle öldürülüyor. Bin yılı aşkın süre sonra ise
bugün onun ismiyle anılıyor. Sevginin,
aşkının, birlikteliğin sembolü olan bugün
genelde “Ona ne alsam?” Sorusuyla gündeme oturuyor. Eğer sevgi ve aşk maddi
olan her şeyin üstündeyse pahası ne olursa olsun materyalle sevgiyi anlatmak
mümkün olabilir mi? Bazen tek bir
çiçek, bazen tek bir cümle bile çok daha
kıymetli değil mi? İngiltere’deki bir
çiçekçi dükkanı bu sene Sevgililer
Günü’nde kırmızı gül satmamaya karar
vermiş, çünkü aşk ve sevgi ezberlenmiş,
alışılmış hediyelerin, standartların çok
daha üzerindedir demiş. Sizce de çok
haklı değil mi? Tüketmekten çok üretmeye, kendimizi fotoğraflarla, süslü
karelerle ifade etmekten çok düşüncelerimizle var etmeye odaklandığımız günlerimiz olsun.
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Eğitim Sağlık 10

İslami ve Ortodoks
eğitim veren 6 okula
B
2 milyon Euro destek

TOPLUMSAL
CİNSİYET
TEMELİNDE
EĞİTİM

Mustafa KÖKMEN

Bulgaristan hükümeti ülkedeki 3 Ortodoks ve 3 İslami
eğitim veren okula gelecek eğitim öğretim dönemi
için toplam 2 milyon Euro finansal destek sağlayacak
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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ulgaristan hükümeti ülkedeki 3 Ortodoks ve 3 İslami
eğitim veren okula gelecek
eğitim öğretim dönemi için toplam 2 milyon Euro finansal destek
sağlayacak. Başbakan Boyko Borisov, finansman kararının alındığı
hükümet oturumunda, ülkenin
genç ruhani liderlerini yetiştiren
kurumların ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Borisov, "Savaş değil barış öğretisini benimseyen din
okulları devlet desteğini sonuna
kadar hak etmiştir. Bu finansman
sadece rutin öğretim programına
sıradan bir jest değil, dinlerin birbirlerini tanıyıp hoş görmesi, etnik toleransın geliştirilmesine yapılan bir yatırımdır" dedi. Eğitim
Bakanı Krasimir Vılçev de din
okullarına verilen desteğin önceki
yıllara göre "önemli ölçüde artırıl-

BANJA LUKA
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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osna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), yeni tip
korona virüs salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı. Bosna
Hersek hükümetinin sipariş ettiği
aşılar henüz ülkeye ulaşmazken,
Sırp nüfusun yoğun olduğu
RS’te, ülkeye, RS Sağlık ve Sosyal
Koruma Bakanlığı’nın siparişi
üzerine 1 Şubat’ta ulaşan 2 bin
doz Rus Sputnik V aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Banja Luka şehrinde bulunan Sırp Cumhuriyeti
Üniversitesi Klinik Merkezinde
RS Sağlık Bakanı Alen Seranic'in

dığını" dile getirdi. Din okullarındaki öğretmenlerin maaşlarının
laik okulların öğretmenleri ile eşit
olacağının altını çizen Vılçev, din
okullarında görevli öğretmenlerin

maaşlarının da artık devlet tarafından ödeneceğini söyledi. Vılçev, söz konusu okulların tüm
ulusal eğitim sistemi için de önem
taşıdığını kaydetti. (AA)

Bosna
Hersek'te
sağlık
çalışanlarına
aşı başladı

katılımıyla düzenlenen aşılama
programı kapsamında, ilk aşı,
merkezin genel müdürü Vlado
Djajic’e yapıldı. Seranic, yaptığı
açıklamada, kitlesel aşılamanın
şubat ayının ikinci yarısında başlayabileceğini belirterek, Kamu
Sağlığı Enstitüsü tarafından toplamda 400 bin doz sipariş edilen
"Sputnik V" aşısının kalan kısmının en geç mart ayına kadar ulaşacağını vurguladı. Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyinin
Sırp üyesi Milorad Dodik ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında yapılan anlaşmaya istinaden, RS'te 5 bin sağlık
çalışanının daha aşılanacağını
anımsatan Seranic, bunun, sağlık
sistemi açısından oldukça önemli

olduğunu ifade etti. Djajic de ilk
aşının kendisine yapılmış olmasından memnuniyet duyduğunun altını çizerek, her gün Kovid19 hastalarıyla temas halinde
olduğunu ve aşı sayesinde virüsten korunabileceğine inandığını
söyledi. Bosna Hersek hükümeti,
Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim
Programı (COVAX) ile yaptığı
anlaşma kapsamında 1,2 milyon
doz aşı sipariş etmişti. COVAX
aracılığıyla alınacak aşıların da
şubat ortasında ülkeye gelmesi
bekleniyor. Salgının başından bu
yana Bosna Hersek'te tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı
125 bin 123'e ulaşırken, 4 bin 868
kişi de virüs nedeniyle yaşamını
yitirdi. (AA)

Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı
kitlesel aşılama yavaş ilerliyor
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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ulgaristan’da yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele sürerken, hükümetin
yürüttüğü kitlesel aşılama sürecinde şu ana kadar sadece 58 bin
888 kişi aşı olabildi. Sağlık
Bakanlığı yetkilileri, göreceli olarak yavaş ilerleyen kampanyanın
düşük temposunu bir yandan aşı
miktarlarındaki tedarik sorunları
diğer yandan ise vatandaşların
seçebilecekleri aşı türleri konusundaki tereddütlerine bağlıyor.
Bakanlık yetkilileri, BioNTech ile
Moderna ile başlatılan aşılamaya
AstraZeneca’dan beklenen 4 milyon dozla ivme kazandırmayı
umduklarını belirtirken,
AstraZeneca’dan etap etap gelecek tüm miktarların "ilk doz olarak" verileceğini duyurdu.

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede
şu ana kadar sadece 58 bin 888
kişiye aşı yapıldı. Uzun vadede
ülkeye ulaşması beklenen toplam 18 milyon 116 bin
926 doz için yaklaşık 150 milyon
Euro bütçe
ayrılmıştı.
Ülkede 5 faz
olarak yürütüleceği açıklanan kitlesel
aşılama sürecinin girdiği 3.
fazda, 4
Nisan'daki parlamento seçimine katılacak 80 bin kişilik görevli
personelin yanı sıra aralarında
basın mensuplarının da bulunduğu kamu sektöründe kilit
görev yapan kişiler de yer ala-

cak. Kampanyanın ilk 2 fazına
sağlık, askeri ve emniyet personelinin yanı sıra sosyal hizmetlerde çalışanlar dahil edilmişti.
Kovid-19 Kriz Masası,
günlük vaka sayısında sınırlı artış
olduğunu aktarırken, önlemleri önemli
ölçüde gevşetmişti. Bu
kapsamda
kapalı mekanlarda maske
kullanımı zorunluluğu dışında
hemen hemen tüm
alanlardaki sınırlandırılmalar kaldırılmıştı. Sadece eve
paket hizmeti verebilen restoranların da martta normal çalışmalarına dönmesi bekleniyor. (AA)

oğaziçi Üniversitesi içerisinde son dönemlerde
arka arkaya gelen olaylar
meselenin sadece bir rektör
olmadığını göstermiştir.
Öncesinde DHKP-C marşları ile
halay çeken zavallılar akabinde
ise LGBT’li sapkınlar,
Müslümanların kutsal değeri ve
kıblesi olan Kâbe-i Muazzama’
ya hakaret etmiş ve yerlere sermişlerdir. Sözde saygı ve özgürlük isteyen bu grubun üyelerinin
bu şekilde kutsal değerlere saygısızlık yapması bir kez daha
saygıyı hak etmediklerini göstermiştir. Dünyada yüzlerce
dinde yasaklanmış olmasına
rağmen sadece İslam’a saldırmalarının nedeni nedir? Yeni
bir neslin milli kimyasını, inandığı değerleri değiştirmek ve
asimile etmek amacı taşıyan bu
grubun Türkiye içerisinde hareket alanı bulması ne yazık ki
gene bizim kendi içimizde bir
eğitim eksikliğimizdir. İşte tam
da bu noktada temel eğitimde,
cinsiyet eğitiminde, milli şuur
ve kutsal değerlerin bilincinde
bir nesil inşası için hem ailelere
hem devletimize düşen bir
görev vardır.
Toplumsal cinsiyet mevzusu
içerisinde LGBT’ye ait bir
resmi cinsiyet yoktur. LGBT
bilimsel olarak da bir biyolojik
durum değildir. Tam anlamıyla
psikolojik çöküntü ve bir yozlaşmadır. Kur’an-ı Kerim’de
lanetlenmiş olmalarına rağmen,
helak olmuş Lut kavmine rağmen, bugün Türkiye’de yaklaşık
200 LGBT derneği bulunmaktadır. Bu rakam sizlere her şeye
rağmen istediğiniz özgürlük ve
saygının verildiğini ve çalışmalarınızı yapabilmeniz için gerekli ortamın bile hazırlandığını
kanıtlamaktadır. Dolayısıyla
Müslüman bir ülke içerisinde
bile ciddi anlamda özgür bir
hareket alanınız varken İslam’a
ve Kutsal sembolü Kâbe-i
Muazzama ’ya hakaretinizin
açıklaması nedir? Bu ülke içerisinde her Türk ferdi, milli
değerlerini, kutsal değerlerini,
toprağını, vatanını, insanlarını
sevmek durumundadır.
Dolayısıyla, bu kitlenin üyelerinin ciddi bir çalışma ve eğitim
ile beraberinde topluma kazandırılması gerekmektedir.
Dezavantajlı her grup gibi iyi
bir eğitimle LGBT’li insanlara
da farkındalık kazandırılabilir.
Görüş ayrılıkları ve farklılıklar
her dünya ülkesinde her toplumda elbette ki vardır. Ancak bu
sorunu karşılıklı saygı ve kaliteli bir eğitim ile çözebiliriz.
Eğitim kavramının ne kadar
etkin bir kavram olduğunun farkında olmak gerekmektedir.
Bugün bu sorunu yaşadığımız
yer gene eğitim ve irfan yuvası
üniversitelerimizden biridir.
Kanaatimce tahsilli olmak eğitimli olmak anlamına gelmemektedir. Her bireyin kendini
yetiştirmesi, okulların yetmediği
kişisel gelişim ve karakter eğitimlerinde kendini tamamlaması
asıl gereken mevzudur. Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde olan üzüntü verici bu
olayları şiddetle kınıyorum.
Saygısızlık bir özgürlük alanı
değildir! Sevgi ve saygıda birleşmek ümidiyle...
Selam ve dua ile..
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HASAN HÜSEYİN ÇELİK
SIRBİSTAN'DA FM OLDU
SIRBİSTAN'IN Paraçin bölgesinde düzenlenen Döner
Sistem IM Turnuvası'nda, 2
bin 300 ELO puanına ulaşan
genç milli satranççı Hasan
Hüseyin Çelik, Uluslararası
Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası

(FM) unvanını elde etti. Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,
"Dört galibiyet ve beş beraberliğin ardından 127 ELO
kazanarak 2300 ELO’ya ulaşan 13 yaşındaki oyuncu,
turnuvayı 6.5/9 puanla Ka-

radağlı FM Tomiç'in bir
puan arkasında ikinci sırada
tamamladı" denildi. Açıklamada, 2 bin 438 ELO performansıyla IM normunu yarım
puanla kaçıran Hasan Hüseyin Çelik, başarısından dolayı tebrik edildi. (AA)
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Hasan Özer, FC Shkupi'nin
yeni teknik direktörü oldu
Ümit Karan'ın yerine Kuzey Makedonya ekibinin teknik direktörlüğüne eski futbolcu Hasan Özer getirildi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

uzey Makedonya Birinci Futbol
Ligi (Prva Liga) takımlarından
FC Shkupi'de Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Özer, basın mensuplarına tanıtıldı. Başkent Üsküp'teki bir otelde
düzenlenen basın buluşmasına, FC
Shkupi temsilcilerinin yanı sıra yeni teknik direktör Hasan Özer ve yardımcıları
Metin Akçevre ve Harun Özcan Çakmak katıldı. Daha önce Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'nın teknik
direktörlüğünü yapan Özer, yeni kulübü FC Shkupi'deki hedefleri hakkında
değerlendirmede bulundu. FC Shkupi
ile 1,5 yıllık anlaşma yaptığını aktaran

Özer, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un başına geçen Ümit Karan'ın
yerine bu göreve geldiğini hatırlattı.
Türk antrenörlerinin ne kadar başarılı
olduğunu göstermek için burada olduklarını belirten Özer, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.
FC Shkupi'nin ligin en önemli takımlarından biri olduğunu kaydeden Özer,
"Ülkenin köklü takımlarından. Son zamanlarda UEFA'ya katılan bir ekip.
Ligde şu anda ikinci sıradayız ve lider
Shkendija ile aramızda 6 puan fark var."
dedi. Antalya'da 20 günlük çok verimli
bir kamp yaptıklarına işaret eden Özer,
ligde önlerinde 4 maç bulunduğunu ve
ilk maçı kazanıp lideri yakalamanın hesaplarını yaptıklarını aktardı. (AA)

PROBLEM ÇÖZME
VE FUTBOL -1ramez.kursunlu@hotmail.com

Ramazan KURŞUNLU
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roblem çözme ve karar verme, insan yaşamının tümünde etkili olan ve basitten karmaşığa
bütün etkinliklerde yer alan en önemli yaşam
becerilerinden biridir. Birey duruma uygun, yerinde
verilen kararlar sayesinde yaşamında olumlu değişimlere neden olurken hatalı verilmiş kararlarla da
yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bütün bu
durumlar sporcular için de söz konusudur. Sahada,
sporcu kendi pozisyonunu, yapacağı hareketi, hem
rakip sporcuların konum ve hareketlerine göre ve
hem de takım arkadaşlarının durumlarına göre
ayarlayabilmelidir. Sportif performansı futbolcunun ne kadar potansiyele sahip olduğu ile değil, bu
potansiyellerini amaca dönük olarak doğru bir
şekilde açığa çıkarabilme yeteneği ile ilişkilidir. Bir
futbolcu ne kadar yüksek motorik, teknik ve taktik
rezervlere sahip olursa olsun bunu futbol oyunu
içinde ortaya çıkartamıyorsa bu hiç bir anlam ifade
etmez. Bu nedenle futbolcunun performansını ortaya koyabilmesi sadece fizyolojik bir olgu olamaz.
Futbolcunun potansiyellerini kullanabilmesinde
onun psikolojik durumu oldukça önemlidir.
Futbolcunun performansını başarıyla ortaya koymasında sahip olduğu problem çözme becerisi, bu
nedenle çok önemli olmaktadır. Hemen hemen
bütün takımlar benzer fiziksel ve teknik kapasitelere sahip olmalarına karşın her maçta sonuç farklılık
göstermektedir. Bir hafta yendiğiniz bir takıma
diğer hafta yenilebilirsiniz, bunun sebepleri düşünüldüğünde sporda psikolojik faktörlerin önem
kazandığını görebiliriz.
Futbolcunun daha iyi performans sergileyebilmesi
için fizyolojik, psikolojik ve sosyal özelliklerinin
futbola ve futbolun gerekliliklerine göre geliştirilmesi gerekir. Futbolun fizyolojik açıdan gereklilikleri dendiğinde kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon, denge, esneklik, teknik, taktik gibi özellikleri anlamaktayız.
Psikolojik açıdan ise motivasyon, kişilik, dikkat,
konsantrasyon, atılganlık, kararlılık, problem
çözme gibi özellikleri ve sosyal potansiyellerden de
liderlik, birlikte hareket etme, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi özellikleri anlamaktayız.
Futbolcunun bu boyutlar içinde psikolojik hazırlığı çok önemli bir yer tutmaktadır. Futbolcunun psikolojik durumu ve sergileyeceği performansı, onun
problem çözme düzeyiyle yakından ilgilidir. Oyun
içinde sergilenen performansta belirtilen faktörlerin
sınırlı ve yetersiz şekilde değerlendirilmesi özellikle takım sporlarında problemlerin yaşanmasına yol
açmaktadır.
Modern futbol, alan, zaman ve rakibin baskısı
altında kalan oyuncularda, süratli karar verebilme
yeteneğini zorunlu kılmaktadır.
Futbolcuların, özellikle önemli ve gerilimi yüksek
maçlarda, yanlış kararlar vererek pasları rakip
oyunculara attıklarını görürüz. Bu koşullarda futbolcuların üzerindeki baskılar onların yanlış kararlar almalarında önemli olmaktadır. Yanlış kararlar
vermek demek, bir futbolcu için topun rakibe daha
çok kaptırılması ve avantajın el değiştirmesi
demektir.
DEVAM EDECEK..

