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KOSOVALILAR  
‘KURTİ’ DEDİ

¥  ZİK tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, Seçim Kanunu'nun Avrupa Birliği 
(AB) üyesi olmayan ülkelerdeki sandık 
sayısı konusunda sınırlandırma getirdi-
ğini, bu kapsamda Türkiye gibi birçok 
ülkede sadece 35’şer sandık bulunduru-
lacağını duyurdu. Ülkede 2017'de yapı-
lan son parlamento seçimlerinde yurt dı-
şındaki sandık sayısının 371 olduğu 
anımsatılan açıklamada, bu seçimde 
sandık sayısının artırılması için dünya-
daki Bulgar diasporasından 87 bin 216 
oy kullanma talebinin geldiği belirtildi. 
Kayıtlı 6,3 milyon seçmenin bulunduğu 
Bulgaristan’da 30 siyasi parti ve koalis-
yon yarışacak. Kampanyanın başında ya-
pılan kamuoyu araştırmaları, 6 veya 7 
parti ile koalisyonunun yüzde 4 barajını 
aşabileceğini göstermişti. n 3’te

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
BU KODU AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTARAK GAZETEMİZE 
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¥  YUNANİSTAN Başbakanı 
Kiriakos Mitsotakis, Yuna-
nistan Savunma Bakanı Ni-
kos Panagiotopoulos ve Ge-
nelkurmay Başkanı 
Konstantinos Floros ile Girit 
Adası'ndaki Suda Üssü'nde 
bulunan ABD uçak gemisi 
USS Dwight D. Eisenhower'i 
ziyaret etti. Mitsotakis, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) un-
surları ile Doğu Akdeniz'de 
gerçekleştirilen eğitimden 
sonra Suda Üssü'ne gelen 
ABD uçak gemisini ziyareti-
nin ardından yaptığı açıkla-
mada, "ABD ile Yunanistan 
arasındaki askeri iş birliği 
son derece yüksek bir sevi-
yede" dedi. n 3’te

Bulgaristan Hükümeti 4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçim-
lerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için 465 sandık kuracak

KRİAKOS MİTSOTAKİS’TEN  
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¥   KOSOVA'DAKİ Ken-
din Karar Al Hareketi 
(VV) Genel Başkanı Albin 
Kurti, mecliste yapılan 
güven oylamasının ar-
dından ülkenin yeni baş-
bakanı oldu. Kosova'da 
14 Şubat'ta yapılan er-
ken genel seçimi kaza-
nan VV'nin başbakan 
adayı Kurti'nin liderli-
ğinde kurulan yeni hü-
kümet, 120 üyesi bulu-
nan Kosova Meclisi’nde 
67 milletvekilinin desteği 
ile güvenoyu aldı. n 4’te

6 TÜRK HAFIZ  
YENİ PAZAR’DA  

¥   DİYANET İşleri Başkanlığı 
tarafından gönderilen 6 
Türk hafız, Sırbistan'da Boş-
nak nüfusun yoğun yaşadığı 
Sancak bölgesinde görev 
yapmak üzere ülkeye ulaştı. 
Sancak'ın en büyük kenti Ye-
niPazar'da hafızları karşıla-
yan Sırbistan İslam Birliği 

Başkanı Sead Nasufovic, Türk 
hafızların gelişinin Sancak 
için "tarihi" bir gelişme ol-
duğunu ifade ederek, bölge-
nin çeşitli kentlerinde görev 
yapacak hafızların İslam Bir-
liğine bağlı Kur'an-ı Kerim 
kurslarında eğitim verece-
ğini söyledi. n 5’te

BOSNA İLE SIRBİSTAN  
TİCARİ HAMLE İÇİNDE

¥  SIRBİSTAN Dışiş-
leri Bakanı Nikola Se-
lakovic, komşuları 
Bosna Hersek ile geç-
mişten gelen sorun-
ları olduğunu ancak 
ekonominin iki ülkeyi 
birbirine bağlayabile-
ceğini ifade etti. Sela-
kovic, başkent Saray-
bosna'da mevkidaşı 
Bisera Turkovic ile 
görüştü. n 8’de

Yunanistan 1967’den  
beri kural tanımıyor
¥  YUNAN devletinin Batı Trakya 
Türk toplumuna ait vakıfların idare 
heyetlerinin seçimle belirlenmesine 
izin vermemesi Yunan basınında 
haber oldu.  n 5’te
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İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Ens-
titüsü tarafından düzenlenen 
'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' 

programı kapsamında eğitim alan Bal-
kan ülkelerinden 17 eğitmen adayı serti-
fikalarına kavuştu. Okçular Vakfı ve Yu-
nus Emre Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Kemankeş Projesi kapsa-
mında 19 Mayıs tarihinde Makedon-
ya'nın Üsküp şehrinde Uluslararası Bal-
kan Kupası düzenlenecek. Uluslararası 
Balkan Kupası'nda yarışacak sporcuları 
eğitmek üzere 6 Balkan ülkesinden (Ma-
kedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Kara-
dağ, Arnavutluk, Kosova) 17 sporcu, eği-
tim almak üzere 14 Mart'ta İstanbul'a 
geldi. 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' 
projesiyle Balkan sporcular Okçular Vak-
fı'nda eğitimini tamamladı. 17 sporcu 
bugün düzenlenen tö-
renle sertifikalarını 
Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Şe-
ref Ateş ve Beyoğlu 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Erdo-
ğan'ın ellerinden aldı. 
Verilen sertifikalarla 
birlikte ilk etapta 7 
Balkan ülkesinde 
Türk okçuluk kursla-
rının başlayacağını 

dile getiren Yunus Emre Enstitüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Kemankeş 
Projesi'nin birçok sac ayağı var. Bunlar-
dan bir tanesi dünyanın her tarafında 
Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk 
okçuluk kursları açabilmek için ilgili ül-
kelerden getirdiğimiz eğitmenler. Bugü-
nün kıymeti özellikle 1 yıldır bütün dün-
yayı etkisi altına alan salgından sonra 
tamamladığımız ilk sertifika programı 
olması. Balkanlar'da bulunan 7 ülkeden 
getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı bu 
mekanda eğittiler. Bugün sertifikalarını 
alarak ülkelerine dönecekler. Böylelikle 
ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçu-
luk kursları başlayacak. Bu süreç içeri-
sinde sadece eğitmenleri eğitmedik, aynı 
zamanda dünyanın farklı yerlerinde Ok-
çular Vakfı ile birlikte sergiler açtık. Bu 
ilişkiler geliştikçe de Türkiye'nin dün-
yaya farklı açılardan tanıtılması müm-
kün" diye konuştu. (AA)
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İSKEÇE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’da Yeni De-
mokrasi Partisi hükü-
meti salgın 

döneminde gelir kaybına 
uğradıkları gerekçesiyle Vir-
jinya tipi tütün üreticilerine 
“De Minimis” programı 
kapsamında maddi destek 
verileceğini açıklarken, Batı 
Trakya Türk toplumu men-
subu basma tipi tütün üreti-
cileri bu programın dışında 
bırakıldı. Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Yeni Demok-
rasi Partisi hükümeti ikti-
dara geldiği günden bu 
yana bizleri yok saymakta, 
Batı Trakya Türk toplumuna 
karşı ayrımcı politikalar uy-
gulamayı sürdürmektedir. 
Hükümetin çoğunluğa men-
sup çiftçilerin ürettiği tütüne 

maddi destek vermesi ancak 
bizim ürettiğimiz tütüne 
maddi destekte bulunma-
ması apaçık bir ayrımcılıktır 

ve kabul edilemez. Hükü-
met yakın zaman önce de 
koronavirüs salgını hak-
kında vatandaşları bilgilen-

dirme kampanyası kapsa-
mında medya kuruluşlarına 
verdiği maddi destekten 
Batı Trakya Türk azınlık ba-

sınını dışlayarak başka bir 
ayrımcılığa imza atmıştı. 
Anlaşılan o ki Temmuz 
2020’de Yunanistan Mec-
lisi’nde kurulan partiler 
arası Trakya Kalkınma Ko-
misyonu yalnız bölgedeki 
çoğunluğa mensup üreticiler 
için olan bir komisyon. Zira 
Komisyon iyi niyetli olsaydı 
Batı Trakya’ya özel bir eko-
nomik kalkınma modeli 
oluşturulması için İtalya’nın 
Güney Tirol bölgesinin eko-
nomik kalkınma modeli ve 
programının incelenmesi ile 
ilgili önerimizi mutlaka dik-
kate alırdı. Hükümetten ko-
ronavirüs salgını sürecinde 
ekonomik olarak büyük zor-
luklar yaşayan basma tipi 
tütün üreticilerimizi de 
maddi destek programı kap-
samına alarak, bu bariz ay-
rımcılığa derhal son 
vermesini talep ediyoruz.” 
açıklamasında bulundu.

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da Merkez 
Seçim Komisyonu 
(ZİK), 4 Nisan'da dü-

zenlenecek parlamento se-
çimlerinde yurt dışında 
yaşayan seçmenler için 465 
sandık kuracak. ZİK tarafın-
dan yapılan yazılı açıkla-
mada, Seçim Kanunu'nun 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 
olmayan ülkelerdeki sandık 
sayısı konusunda sınırlan-
dırma getirdiğini, bu kap-
samda Türkiye gibi birçok 
ülkede sadece 35’şer sandık 
bulundurulacağını du-
yurdu. Ülkede 2017'de yapı-
lan son parlamento 
seçimlerinde yurt dışındaki 
sandık sayısının 371 olduğu 
anımsatılan açıklamada, bu 
seçimde sandık sayısının ar-
tırılması için dünyadaki 
Bulgar diasporasından 87 
bin 216 oy kullanma talebi-
nin geldiği belirtildi. Açıkla-
mada, 4 Nisan'da oy 
kullanmak istediklerini 
beyan eden Türkiye’de 2 bin 
854, Büyük Britanya’da 16 
bin 159, ABD’de ise 5 bin 30 
kişi yazılı başvuruda bulun-
duğu aktarıldı. Türkiye’de 

yaşayanların Ankara, İstan-
bul, Edirne, Bursa, İzmir, 
Manisa, Eskişehir, Kocaeli, 
Yalova, Kırklareli, Tekirdağ 
ve Çorlu’daki sandıklara gi-
debileceği kaydedildi. Parla-
mentoda grubu olan 
muhalefet Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Par-
tisi, Seçim Kanunu ile ilgili 
parlamento görüşmelerinde, 
AB haricindeki ülkelere ve-

rilen 35 sandık kotasının ar-
tırılmasını talep etmişti. 
HÖH milletvekilleri, kota-
nın, kalabalık Bulgar dias-
porasının bulunduğu 
Türkiye, Büyük Britanya, 
ABD ve Kanada gibi ülke-
lerde vatandaşların oy kul-
lanma özgürlüğünü 
sınırlandırdığını öne sürm-
üştü. 
Buna rağmen Başbakan 

Boyko Borisov hükümetine 
kilit destek veren, ırkçı ve 
aşırı milliyetçi Birleşik Va-
tanseverler (OP) milletvekil-
lerinin baskısıyla kota 
artırımı engellenmişti. 
 

30 SİYASİ PARTİ 
 
Kayıtlı 6,3 milyon seçmenin 
bulunduğu Bulgaristan’da 
30 siyasi parti ve koalisyon 

yarışacak. 
Kampanyanın başında yapı-
lan kamuoyu araştırmaları, 
6 veya 7 parti ile koalisyo-
nunun yüzde 4 barajını aşa-
bileceğini göstermişti. 
Gözlemciler, yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) salgınının 
yarattığı endişelerin, sandık 
başına gideceklerin sayısını 
etkileyebileceğini öne sürm-
üştü.(AA)

Bulgaristan Hükümeti 4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçim-
lerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için 465 sandık kuracak

İŞKODRA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, ülkenin 
kuzeyindeki İşkodra 

şehrinde Türkiye'nin deste-
ğiyle restore edilecek Kur-
şunlu Camisi'ni ziyaret ede-
rek incelemelerde bulundu. 
Kültür Bakanı Elva Margariti 
ile beraber Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından ona-
rılacak camiyi gezen Rama, 
bu ziyarete ilişkin sosyal 
medya hesabından paylaşım 
yaptı. Tarihi cami ile çevresi-
nin restorasyon ve dönü-
şümü projesine başladıkla-
rını aktaran Rama, buranın 
bir mabet olarak sadece ina-
nanlara hizmet etmeyece-
ğini, aynı zamanda İşkod-
ra'nın da önemli turistik 

cazibe merkezi haline gelece-
ğini ifade etti. Olağanüstü 
kültürel anıtlar niteliği de ta-
şıyan bazı camilerin resto-
rasyonunu uzun zamandır 
istediğini belirten Rama, "Bu 
cami (Kurşunlu Camisi) de 
onlarda biri. Sonunda ger-
çekleşecek. İnanıyorum ki 
çok güzel olacak." dedi. Ba-
kan Margariti de  caminin 
restore edilerek şehirdeki 
Müslümanlara tamamen iş-
levsel bir şekilde iade edile-
ceğini kaydetti. Kurşunlu 
Camisi'nin restorasyonuyla 
ilgili protokol,  Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama'nın 
ocak ayında Türkiye'ye ger-
çekleştirdiği resmi ziyarette, 
Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
ile Arnavutluk Kültür Ba-
kanı Margariti tarafından 

imzalanmıştı. 18. yüzyılda 
inşa edilen ve diğer adı Bu-
şatlı Mehmet Paşa Camisi 
olan bu Osmanlı camisi, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’nce 
onarılacak. Restorasyon ça-
lışmaları kapsamında, bölge-
deki nehirlere açılan sulama 
kanallarının meydana getir-
diği taşkınlar yüzünden av-
lusundaki Osmanlı kabirleri 
haftalarca sular altında kalan 
camide geniş çaplı çalışma 
yapılacak. Mimari bütünlü-
ğünü koruyan, fakat taşkın-
ların da etkisiyle giderek 
metruk hale gelen Kurşunlu 
Camisi'nin kurşun örtüsü 
yenilenecek, derz, sıva işleri, 
minber ve ahşap işleri yapı-
lacak. Camide yağmur sula-
rının tahliyesi için taşkın ön-
leme sisteminin de yapılması 
hedefleniyor. (AA)

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkiye'nin 
desteğiyle restore edilecek Kurşunlu Camisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN 
 SEÇİMLERİ  

YAKLAŞIRKEN

4 Nisan 2021 yılında Bulgaris-
tan’da gerçekleşecek olan seçim-
ler için hazırlıklar tamamlandı 

partiler, koalisyonlar milletvekili lis-
telerini açıklayıp seçim 
propagandalarına start verdiler. 
Araştırma şirketi “Galıp internasyonel 
bokları”na göre; iktidar partisi GERB 
oyların % 25,8’i  ile birinci parti 
olurken, ikinci sırada BSP %21,9, 
üçüncü sırada Slavi Trifonov’un par-
tisi oyların %21,9’u lie dördüncü 
sırada, DPS/HÖH oyların % 12,04’i 
ile parlamentoya girebilecek, beşinci 
parti ise %6,8 ile “Demokratik Bul-
garistan Partisi”. Araştırmalara göre 
daha iki parti parlamentoya girme 
hakkı elde edebilecekler bunlar 
“Ayaklan! Mutriler/Yolsuzluk çete 
elemanları/ dışarı” oyların % 4,7, 
VMRO  %4,2’si ile parlamentoya 
girebilecek son parti olarak göster-
iliyor.   
 
Bulgaristan Türkleri bu seçimlerin 
neresinde kaldılar. DPS/HÖH hareketi 
Türklerin yaşamadıkları Kuzey Batı 
Bulgaristan Montana, Vratsa, Vidin 
şehirleinde yolsuzluklarla anılan önde 
gelen kişileri liste başına koyularak 
vekil seçilmiş oluyorlar. Liste başı 
olan milletvekili adayları kanunla 
yasak olmasına rağmen oy satın 
aldıklarını kendilerini milletvekili 
seçtirdiklerini ulu ortada 
konuşulmakta. Oy satın alma olayı 
sadece Kuzey Batı Bulgaristan’da has 
değil ülkenin her yerinde 
konuşulmakta. 
 
“Saksoburgotski” ortak hükümetinde 
DPS/HÖH tarım bakanı yapmış 
Mehmet Dikme “Halkın Birliği 
Hareketini” kurarak yeni bi koalisyın 
oluşturdu. Bu koalisynda HŞHP parti 
başkanı Orhan İsmailov, “Ulusal 
Özgürlükler hareketi” başkanı Güner 
Tahir, Hitrino belediye başkanı Nutet-
tin İsmail yer almaktalar. Mehmet 
Dikme, Kasım Dal ile DOST parti lid-
eri için kapıları açık olduklarını be-
lirtse de yer almayıp dışarıda kaldılar. 
 
Mehmet Dikme koalisyonu GERB 
parti lideri başbakan Boyko Borisov 
ile görüşerek seçimlere birlikte girme 
kararı aldılar. Böylece Mehmet Dikme 
koalisyonu 4 Nisan seçimlerinde 
GERB partisini destekleyeceklerini 
açıkladı. Almış olduğu kararı 
yayınladıkları deklarasyonla seçm-
lerde niye GERB partisini destekleye-
ceklerini açıklık getirmiş oldular. 
Deklarasyonda dikkat çeken GERB 
hükümet olarak Türklerin yoğun 
yaşadıkları bölgelere hiç başka bi par-
tinin yatırım yapmadığı yatırımları 
yaptıklarını, camilerini restore ettik-
lerini en önemlisi etnik barışa GERB 
olarak çok önem verdiklerini birarada 
seçimlere gitmek etnik barışı 
pekiştireceğinin altı çiziliyor. 
 
Kırcaali seçim listelerinde alışık ol-
mayan aday isimleri çıkmakta.  
VOLYA iş adamı Mareşki’nin partisi 
” Kapıkule sınır kapısında Bulgaris-
tan’a oy kullanmaya giden bir yaşlı 
teyzeyi tartaklayan “milliyetçi” NFSB 
parti lideri Valeri Simeonov koalisyon 
Kırcaali milletvakili aday listesinde 
Rıdvan Mehmet Halil Türkün lis-
tesinde yer alması. GERB partisinden 
ayrılan Tsvetan Tsvetanov’un “Bul-
garistan için Cumhuriyetçi” parti 
Kırcaali milletvekili listesinde ikinci 
sırada Raşit Raşit yer alıyor. 
 
30 yıldan bu yana DPS/HÖH monopol 
siyasetinde Türklerin var olma mü-
cadelesi dışında kaldı. Tepki olarak 
ilk defa Bulgarsitan Türkleri gelecek-
lerini belirlemek için Bulgar etnik par-
lerin içinde geleceklerini aramak için 
mucadele edebilecekleri bir maceraya 
sürüklendikleri görülmekte. Bu tür 
olaylar diğer Balkan ülkelerinde 
yaşayan Türklerin parçalanmalarına 
neden olduğu gibi Bulgaristan 
Türklerin parçalanmasına mı neden 
olur düşünceleri endişe vericidir. 
 
Türklerin çoğunluğunu oluşturan 
DPS/HÖH hareketin yönetimi bu 
seçimlerden sonra ders almayıp 
kuruluş amacına dönmezse, Bulgaris-
tan Türklerinin geri dönülmeyecek 
bölünme sebebinin yolunu açmış 
olarak tarihe geçecektir.

Bulgaristan, 4 Nisan'daki  
genel seçime hazırlanıyor

EDİ RAMA, TÜRKİYE'NİN ONARACAĞI  
KURŞUNLU CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Batı Trakyalı soydaşlara bir ayrımcılık daha...



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'daki Kendin Ka-
rar Al Hareketi (VV) 
Genel Başkanı Albin 

Kurti, mecliste yapılan güven 
oylamasının ardından ülkenin 
yeni başbakanı oldu. Koso-
va'da 14 Şubat'ta yapılan erken 
genel seçimi kazanan VV'nin 
başbakan adayı Kurti'nin lider-
liğinde kurulan yeni hükümet, 
120 üyesi bulunan Kosova 
Meclisi’nde 67 milletvekilinin 
desteği ile güvenoyu aldı. Kur-
ti'nin ikinci kez başbakanlık 
koltuğuna oturacağı yeni kabi-
nedeki isimler şöyle: "Avrupa 

Entegrasyonundan Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Besnik 
Bislimi, Dışişleri ve Diaspora 
Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Donika Gervalla, Azınlık 
ile İnsan Haklarından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Emiliya 
Recepi, Maliye Bakanı Heku-
ran Murati, Adalet Bakanı Al-
bulena Haciu, Sağlık Bakanı 
Arben Vitia, Eğitim, Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon Bakanı 
Arberie Nagavci, Kültür, 
Gençlik ve Spor Bakanı Hay-
rullah Çeku, Yerel Yönetimler 
Bakanı Elbert Krasniqi, Altyapı 
ve Çevre Bakanı Liburn Aliu, 
Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı 
Faton Peci, Savunma Bakanı 

Armend Mehay, İçişleri ve 
Kamu Yönetimi Bakanı Celal 
Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve 
Ticaret Bakanı Rozeta Haydari, 
Ekonomi Bakanı Artane Rizva-
nolli, Topluluklar ve Geri Dö-
nüş Bakanı Goran Rakic." 
Bu arada, Kosova Demokratik 
Türk Partisi (KDTP) Genel 
Başkanı Fikrim Damka da yeni 
hükümette Bölgesel Kalkınma 
Bakanı olarak görev yapacak. 
 

‘ALTERNATİF YOK’ 
 
Başbakan Kurti, mecliste yap-
tığı konuşmada, Kosova'nın 
Avrupa Birliği'nden (AB) 
başka alternatifi olmadığını 

vurgulayarak Kosova ile Sır-
bistan arasındaki diyalog sü-
recinde ise önceliğin kayıp ki-
şiler olacağını söyledi. Ortak 
değerler ve hedefler paylaş-
tıkları için NATO ile AB'nin 
parçası olmak yolunda yorul-
madan çalışacaklarını kayde-
den Kurti, "AB entegrasyo-
nuna giden yol meydan 
okuyucu bir yol olabilir, an-
cak Kosova'nın alternatifi 
yok." dedi. Öte yandan, sabah 
yapılan ilk Genel Kurul otu-
rumunda meclis başkanlığına 
seçilen Glauk Konjufca, Ana-
yasa gereği vekaleten cum-
hurbaşkanlığı görevini de üst-
lendi. (AA)
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ANKARA- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkentte bir araya gelen 
bazı sivil toplum kuruluş-
larının (STK) temsilcileri,  

Kosova Cumhuriyeti'nin Ku-
düs'te büyükelçilik açmasını 
protesto etti. İnanç Özgürlüğü 
Platformu, İHH, Memur-Sen 
üyelerinin yanı sıra Türkiye'de 
yaşayan Filistin ve Arnavutluk 
vatandaşları, Kosova'nın An-
kara Büyükelçiliği önünde top-
landı. Zeynel Özkan, grup 
adına yaptığı basın açıklama-
sında, 1998'de Kosova işgal edi-
lip büyük katliamlar yaşanır-
ken, İsrail'in işgalcilerin 
yanında durduğunu söyledi. 
Kosova şehitlerinin kanı bile 
kurumamışken, İsrail'in fırsatını 
kollayıp iş birlikçileri eliyle 
böyle bir hamle yaptığını ifade 
eden Özkan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:  "Bizler nasıl ki Kosova 
bağımsızlık savaşında canımız 
pahasına Kosova'ya sahip çık-
tıysak bugün ve her zaman ol-
duğu gibi işgal altındaki Filis-
tin'e sahip çıkıyor ve Siyonist 
işgalciler başta Kudüs olmak 

üzere bu toprakları terk edene 
kadar mücadelemizi devam et-
tireceğimizi bu vesileyle bir 
kere daha dile getiriyoruz. 
Unutmayalım ki Müslümanlar 
kardeştir ve bir kardeş bir başka 
kardeşini asla zulme terk ede-
mez. Kosova ve Filistin'in kar-
deş olduğu gibi. Bizler inanıyo-
ruz ki Kosova'nın feraset sahibi 
halkı, Filistinli kardeşlerini asla 
zulme teslim etmeyecek ve yö-
neticilerinin almış oldukları bu 
yanlış karardan dönmeleri için 
yoğun çaba sarf edeceklerdir." 
Özkan, başkenti Kudüs olan Fi-
listin devletinin işgalden kurtu-

lacağı günü sabırsızlıkla bekle-
diklerini vurgulayarak, "Kosova 
hükümetinin yaptığı bu vahim 
hatadan bir an önce döneceğine 
yürekten inanıyoruz. Bizler sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri 
olarak, Kosova hükümetinin 
Kudüs'te elçilik açmış olması-
nın, insanlığın vicdanında ve ta-
rihte kara bir leke oluşturaca-
ğına inanıyoruz." dedi. Memur- 
Sen Ankara Şube Başkanı Zahit 
Şahin de ABD'nin ortaya koy-
duğu sözde "Barış Planı'nın", İs-
rail için zulme destek, Filistin 
içininse ölüm olduğunu belirtti. 
(AA)

Kudüs'te açılan büyükelçilik  
için Ankara’da STK protestosu

Kosova'daki Kendin Karar Al Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti, 
mecliste yapılan güven oylamasının ardından ülkenin yeni başbakanı oldu

Kosova'nın yeni  
başbakanı Kurti 

Yeni Meclis Başkanı  
Glauk Konjufca oldu

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Meclisi’nde 
başkanlığa Kendin 
Karar Al Hareketi 

(VV) Milletvekili Glauk 
Konjufca seçildi. Kosova'da 
14 Şubat'ta yapılan erken 
genel seçimin ardından yeni 
dönem milletvekillerinin ka-
tılımıyla ilk Genel Kurul 
oturumu yapıldı. 120 millet-
vekilinden 113'ünün katıl-
dığı oturumda yapılan baş-
kanlık seçiminde, 69 
milletvekilinin desteğini 
alan Konjufca, yeni Meclis 
Başkanı oldu. Konjufca, 
Meclis Başkanı olarak yap-
tığı ilk konuşmasında,  gör-
evini şeref, sorumluluk ve 
özveri ile yerine getirme 
sözü vererek, milletvekilleri 
arasında parti ayrımı yap-
mayacağını ifade etti. Ko-
sova halkına da seçime katı-
lımlarından dolayı teşekkür 
eden Konjufca, yeni hükü-
metin güven oylamasının 
yapılacağı meclis oturumu 
hakkında da zamanında ge-
rekli bilgilendirmenin yapı-
lacağını söyledi. Bu arada, 
meclis başkan yardımcılıkla-
rına VV'den Saranda Bogu-

jevci, Kosova Demokratik 
Partisi’nden (PDK) Bedri 
Hamza, Kosova Demokratik 
Birliği’nden (LDK) Kujtim 
Shala seçildi. Ülkedeki Sırp 
toplumundan meclis başkan 
yardımcısı Slavko Simic, 
Sırp olmayan diğer azınlık-
lardan da Aşkali toplumun-
dan Bekim Arifi oldu. Arala-
rında Türklerin de 
bulunduğu Sırp olmayan di-
ğer azınlıkların meclis baş-
kan yardımcısı belirli aralık-
larla rotasyonlu şekilde 
seçilecek. Kosova'da 14 Şu-
bat'ta gerçekleşen erken ge-
nel seçimde VV 58 milletve-
kili elde ederken, PDK 19, 
LDK 15, Kosova'nın Gele-
ceği için İttifak (AAK) 8 ve 
Sırp toplumu için ayrılan 10 
sandalyenin tamamını da 
Sırp listesi kazanmıştı. Diğer 
azınlıklardan Kosova Demo-
kratik Türk Partisi (KDTP) 2 
milletvekili elde ederken, 
Vakat Koalisyonu, Koso-
va'nın Yeni Demokratik Gi-
rişimi, Roman İnisiyatifi, 
Yeni Demokratik Parti, Sos-
yal Demokrat Partisi, Birle-
şik Goran Partisi, Aşkali En-
tegrasyon Partisi ve Kosova 
Romanları Yenilikçi Hare-
keti birer milletvekili elde 
etti. (AA)



GÜMÜLCÜNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunan devletinin Batı Trakya 
Türk toplumuna ait vakıfla-
rın idare heyetlerinin se-

çimle belirlenmesine izin 
vermemesi Yunan basınında haber 
oldu. Yunanistan’ın ulusal gazete-
lerinden İ Avgi’de yayımlanan 
10.03.2021 tarihli haberde Albaylar 
Cuntası’nın iktidara ele geçirdiği 
1967’den bu yana Batı Trakya 
Türk toplumuna ait vakıfların 
idare heyetlerinin Yunan devleti 
tarafından atandığı ve bunun so-
nucunda Batı Trakya Türk toplu-
munun vakıfların idaresinden ve 
mülklerinin tasarrufundan uzak-

laştırıldığı ifade ediliyor. Haberde 
ayrıca vakıflarla ilgili bir yasanın 
kabul edilmiş olmasına rağmen bu 
yasanın uygulanmasına yönelik 
genelgelerin henüz yayımlanma-
dığı kaydediliyor. Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “İ Avgi gazetesindeki ha-
berde de açıkça ifade edildiği 
üzere ülkemiz Yunanistan 1923 
Lozan Antlaşması’na aykırı bir şe-
kilde 1967 yılından beri vakıfları-
mızın idare heyetlerini 
atamaktadır. Lozan Antlaşma-
sı’nın 40. maddesi uyarınca Batı 
Trakya Türk toplumu giderlerini 
kendi karşılamak üzere kendine 
ait vakıflar kurma, yönetme ve de-

netleme hakkına sahip olmasına 
rağmen yarım asırdan fazladır bu 
haktan mahrum bırakılmış du-
rumdadır. Batı Trakya Türk toplu-
munun karşı çıkmasına rağmen 
Yunan Meclisi tarafından kabul 
edilen 3647 sayılı ve 2008 tarihli 
yasa ise soruna çözüm getirme-
miş, bilakis vakıf mülklerinin sa-
tışı ve yerel yönetimlere devrinin 
önünü açmıştır. Öte yandan Yuna-
nistan'da yaşayan Yahudiler, Ka-
tolikler ve Ermeniler cemaat 
yapılanmalarının yönetimini öz-
gürce kendileri seçebilmekte, 
Yunan devleti bu cemaatlere ve ta-
şınmazlarına müdahalede bulun-
mamaktadır” açıklamasında 
bulundu.
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos 
Mitsotakis, Yunanistan Sa-
vunma Bakanı Nikos Panagio-

topoulos ve Genelkurmay Başkanı 
Konstantinos Floros ile Girit Ada-
sı'ndaki Suda Üssü'nde bulunan 
ABD uçak gemisi USS Dwight D. Ei-
senhower'i ziyaret etti. Mitsotakis, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsur-
ları ile Doğu Akdeniz'de gerçekleşti-
rilen eğitimden sonra Suda Üssü'ne 
gelen ABD uçak gemisini ziyaretinin 
ardından yaptığı açıklamada, "ABD 
ile Yunanistan arasındaki askeri iş 
birliği son derece yüksek bir sevi-
yede." dedi. Gemide bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu söyleyen Mit-
sotakis, iki ülke arasındaki bağların 
her zamankinden daha güçlü oldu-
ğunu belirterek Yunanistan'ın ba-
ğımsızlığının 200. yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD 
Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti. 
Mitsotakis'e ayrıca gemide, Yunanis-
tan'ın ABD'den satın alacağı MH-
60R tipi helikopterler de yakından 
tanıtıldı. Eisenhower'in Yunanis-
tan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üs-
sü'ne gelişi, 20 Mart günü bazı 
gruplar tarafından protesto edil-
mişti. Üssün bulunduğu Hanya böl-
gesindeki Dikastiria Meydanı'nda 
toplanan göstericiler, ABD karşıtı 
sloganlar atarak ABD ile Yunanis-
tan'ın askeri konularda iş birliği yap-

mamasını istemişti. Grup tarafından 
yayımlanan bildiride, "Eisenho-
wer'in adamıza gelişi bölge halkına 

güven duygusu aşılamıyor. Aksine 
korku ve güvensizlik duyguları do-
ğuruyor." ifadeleri kullanılmıştı. 

Yunan basınında yer alan haberlere 
göre, geminin ikmal yapılması için 
Suda Üssü'ne geldiği ifade edildi. 

Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLUN   
EKOL VE  

STİL YAPISI

Stil; 
Konumuzla ilgisi açısından sözcük anlamı 
olarak stili; üslup, biçim, tarz (The Oxford 
English-Turkish Dictionary, 1986:528) 
olarak tanımlamak olasıdır. Buradan hare-
ketle, sporcular küçük yaşlardan itibaren 
edindikleri motorsal öğrenmeleri esna-
sında kendi vücut yapılarına ve bilişsel 
yetilerine bağlı olarak hareketlerinde ken-
dilerine özgü bazı farklılıklar oluşturmak-
tadırlar. 
Futbolda stil, daha çok oyuncunun tekni-
ğini uygulamada gündeme gelmektedir. 
Pas, top kontrolü, şut vb. teknik beceri-
lerde bazı oyuncuların kendilerine özgü 
bir biçim geliştirmiş olmaları onların stili 
olarak yorumlanır. 
Futbolda, becerilerin öğreniminden ve uy-
gulanmasından sonraki aşamalarda sorun 
yaratmayacak bir şekilde, gençlerin stil 
oluşturulmalarına izin verilmelidir. 
Ancak, stil geliştirmek adına da yanlış 
teknik beceri öğrenimine izin verilmeme-
lidir. 
Stil, bireyin kendine özgü becerisidir. Ak-
tarılamaz ve öğretilemez bir özelliktir. Stil 
ancak kazanılabilir. Yeti ve yetenekle ya-
kından ilgili bir özellik olup, çok çalış-
mayla da kazanılabilecek bir ayrıcalıktır. 
Futbol dünyasında, birçok futbolcunun 
kendisine özgü bir stili vardır ve bu tür 
özelliğe sahip oyuncuların başarılı olma-
ları açısından bu bir avantaj oluşturmakta-
dır. 
Stili sadece görsel estetik açısından değil, 
yapılacak olan işi, örneğin gol atmayı, 
daha kolay ya da daha olanaklı kılmak 
açısından bir özellik olarak değerlendir-
mek gerekir. Yani, salt göze hoş gelen es-
tetik hareketler yapıyor diye bir 
futbolcuyu yararlı saymak ya da böyle bir 
futbolcuya stil sahibi demek yanlıştır. Stil, 
mutlaka amaca dönük pozitif hareketlerin 
özgünlüğüdür. 
 
• Futbol temel eğitiminde ve son-
raki gelişim süreçlerinde belli bir hareket 
ve davranış özgürlüğü sağlama (demokra-
tik tutum) yaratıcılığı, dolayısı ile stili ge-
liştirici bir etkendir. 
• Bir futbol oyun kültüründe, stilin 
önemli yeri vardır. Ekolü doğuran faktör-
lerden birisi de stildir. Pozitif anlamda, 
farklı stildeki oyuncuları bünyesinde taşı-
yan takımların başarılı olma olasılıkları 
daha fazladır. 
• Performans antrenmanları ve mü-
sabakalarda futbolcuların bireysel an-
lamda kendi doğal ve kazanımsal hareket 
kültürlerini oyun düzenini bozmamak ko-
şulu ile müsabakalara yansıtabilmelerine 
olanak sağlanmalıdır. Bu, takım içi de-
mokrasi anlayışının da pratikteki bir yüzü-
dür. Bu davranış, takım performansını da 
arttıracaktır. 
 

EKOL 
 
Ekol; bilim, felsefe alanlarında dünyaca 
kabul görmüş yaklaşımları, bakış açılarını, 
teknik ve yöntemleri ile ortaya konmuş 
düşünceleri ifade eder. 
Ekol bir tavrın, yaklaşım biçiminin, düşü-
nüş ve uygulama biçiminin bir gruba, top-
luma ya da ulusa ait olmasıyla anlamını 
bulur. Stil kavramından ayrıldığı en 
önemli nokta da buradadır. 
Futbol açısından ekol kavramı, belirgin-
leşmiş bazı oyun anlayışlarının futbol 
dünyasında kabul görmesidir. 
Futbol oyuncusunun özelliklerini oluştu-
ran kondisyonel özellikler, teknik özellik-
ler ve taktik özelliklerden birisinin 
oldukça ön plana alınarak futbol oyunu-
nun kurgulanması ve bunun belli ölçüde 
kabul görmesi yine bir ekol kavramı ile 
yorumlanabilir. Görüleceği üzere, günü-
müz futbolunda sadece tekniğe dayalı ya 
da sadece kondisyona dayalı bir futbol an-
layışı geçerli olmamasına rağmen, böylesi 
bir futbol ekol olarak değerlendirilmekte-
dir. Ekol, futbolda “dört dörtlük” bir 
model anlayışı demek değildir. Ekolden 
algılanması gereken, sıradanlığın dışına 
çıkma, farklı bir şeyler ortaya koyma ve 
elbette bu farklılıkların dünya ölçeğinde 
kabul görmesidir. 
Tarihsel bir süreç olarak futbol ve ekol 
kavramlarının ilişkileri incelendiğinde, 
ekol açısından kabul gören tüm ulus ve 
kıta takımlarının başarısından söz etmek 
gerekir. O halde, ekol “en doğru” olan ol-
masa bile, genel olarak bir başarı göster-
gesi olabilmektedir. Ekol, sonuçta, bir 
düşünce biçimini pratikte uygulayabilme-
nin sonucudur. 
Ekol olabilmek, bir düşünceyi (futbol 
oyun anlayışını) seçmek, ulusal özellikler-
den bir şeyler ekleyerek ve öncelikle bu 
anlayışın (felsefenin) çalıştırıcılarını yetiş-
tirerek, yıllarca ısrarlı bir şekilde eğitim-
öğretim ve performans süreçlerinde 
çalışarak, zamanın ve koşulların gereği 
bazı yeniliklere de uzak kalmadan bir fut-
bol kültürü oluşturabilmektir.

ramez.kursunlu@hotmail.com

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Pa-
nagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Girit Adası'ndaki 
Suda Üssü'nde bulunan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti

Mitsotakis, Girit'teki ABD  
uçak gemisini ziyaret etti

’TÜRK VAKIFLARINA  
KARIŞMASANIZ OLMAZ’
Yunan devletinin Batı Trakya Türk toplumuna ait vakıfların idare heyetle-
rinin seçimle belirlenmesine izin vermemesi Yunan basınında haber oldu

Hafızlar Sancak’ta görev yapacak

YENİ PAZAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Diyanet İşleri Başkanlığı ta-
rafından gönderilen 6 
Türk hafız, Sırbistan'da 

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı 
Sancak bölgesinde görev yapmak 
üzere ülkeye ulaştı. Sancak'ın en 
büyük kenti Yeni Pazar'da hafız-

ları karşılayan Sırbistan İslam Bir-
liği Başkanı Sead Nasufovic, Türk 
hafızların gelişinin Sancak için 
"tarihi" bir gelişme olduğunu 
ifade ederek, bölgenin çeşitli kent-
lerinde görev yapacak hafızların 
İslam Birliğine bağlı Kur'an-ı 
Kerim kurslarında eğitim verece-
ğini söyledi. Diyanet İşleri Baş-

kanlığı ile birçok ortak proje yü-
rüttüklerini anımsatan Nasufovic, 
"Hafızların 5 yıla kadar burada 
kalmasını planlıyoruz. Umuyo-
rum sayıları her yıl daha da çoğa-
lacaktır." dedi. Sancak Müftüsü 
Senad Halitovic de Çanakkale Za-
feri'nin 106'ncı yılının anıldığı 
özel bir günde Türkiye'den hafız-

ların gelmesinin kendilerini onur-
landırdığını belirterek, "Hafızlar, 
Sancak'ın her kentinde görev ya-
pacak. Onlar, Kur'an-ı Kerim öğ-
retecek, camilerimizde namaz 
kıldıracak. Bu, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ile yaptığımız projelerden 
sadece biri." diye konuştu. Türk 
hafızlardan Muhammed Emin 
Tok da kardeş Sancak'a gelmek-
ten mutluluk duyduğunu söyle-
yerek, "Türkiye'den ayrılırken 
Sancak'ın bizden bir yer oldu-
ğunu söyledi herkes. Biz burada 
imam ve alimler yok diye değil, 
Türkiye ile Sırbistan arasındaki 
dostluk köprüsüne bir tuğla ola-
lım diye geldik." ifadelerini kul-
landı. Türk hafızların yaklaşan 
ramazan ayı boyunca da birçok 
göreve dahil olacağı kayde-
dildi.(AA)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 6 Türk hafız, Sırbistan'da Boşnak 
nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştı



A.BUĞRA  
TOKMAKOĞLU  
 

Damla sakızı üretimi 
nedeniyle Osmanlı 
Devleti’nin Sakız 

Adası ismiyle andığı bu şirin 
ada, üreticinin bizzat yöneti-
minde bulunduğu sakız koo-
peratifiyle dünya pazarında 
damla sakızı fiyatını belirli-
yor ve yönlendiriyor. 
Sakız Adası Sakız Müzesi 
(The Chios Mastic Museum), 
adanın güneyinde Mastiho-
horia adıyla tanınan orta çağ-
dan kalma damla sakızı 
bölgesine kurulu. Bu bölge 
dünya ticari damla sakız üre-
timinin tamamının karşılan-
dığı bölge aynı zamanda. 
Sakız Müzesi’nin kurulma 
amacı sakız üretimi ve imala-
tının tarihçesini belgelemek 
ve Sakız Adası’nın kültürel 
mirasına olan katkısını sergi-
lemek. Geleneksel damla sa-
kızı üretimi 2014 yılında 
UNESCO tarafından İnsanlı-
ğın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi’ne ek-
lendi. 
Sakız Müzesi’nin sürekli ser-
gisi Piraeus Bank Group Kül-
tür Vakfı tarafından 
hazırlandı. Kapsamlı bir 
araştırmayla, yerel halkın ve 
alanda uzman isimlerin katı-
lımıyla oluşturulan sürekli 
sergide ziyaretçiler 
damla sakızı 
üretiminin 
geleneksel 
uzmanlı-
ğını keş-
fediyor, 
damla 
sakızının 
adanın 
güneyin-
deki tarımsal 
alanları ve yer-
leşimleri nasıl şe-
killendirerek etkilediğini 
gözlemliyor, Yunanistan eko-
nomi ve üretim tarihinin 

önemli bir parçası olan 
damla sakızına yakından ba-
karak, üretim süreçlerini gö-
rebiliyor.  
Müze ziyaretinin son bölü-
münde ise açık hava ziyareti 
var. Ziyaretçiler sakız ağaçla-

rının yer aldığı bah-
çede mevsim 

koşullarına 
göre gözlem 

yapma 
şansı bu-
luyor. 
Müzenin 
iç tasarı-

mında in-
teraktif 

ögelerden 
destek alınmış. 

Ses, görüntü ve 3 
boyutlu objelerle destekle-
nen müzeyi her seferinde ge-
zerken ayrı ayrı keyif aldım. 

Geleneksel, sıkıcı müze anla-
yışından uzak oluşu çok hoş. 
Piraeus Bank Group Kültür 
Vakfı’nın inşa ettiği Sakız 
Müzesi, Sakız Adası Mastiha 
Üreticileri Birliği’nin tahsis 
ettiği arsada kurulu. Av-
rupa‘nın en başarılı ihtisas 
müzeleri arasında gösterilen 
Sakız Müzesi, Sakız Adası se-
yahatinde güney ada turu sı-
rasında rotanıza 
ekleyeceğiniz noktalardan 
biri olmalı. 
 
SAKIZ MÜZESİ ZİYA-

RET SAATLERİ 
 
Sakız Adası, Sakız Müzesi 1 
Mart-15 Ekim döneminde 
her gün (salı hariç) 10.00-
18.00 saatleri arasında, 16 
Ekim-28 Şubat döneminde 
her gün (salı hariç)10.00-
17.00 saatleri arasında ziyaret 
ediliyor. 
Sakız Müzesi, 1 Ocak, Pas-
kalya öncesi cuma 12.00’ye 
kadar, Paskalya günü, 1 
Mayıs, 22 Temmuz (yöresel 
yortu, Azize Markela günü), 
15 Ağustos, 25 ve 26 Aralık 
günlerinde ziyarete kapalı. 
Sakız Müzesi giriş ücreti 
Sakız müzesi giriş ücreti ye-
tişkinler için 3 euro, indirimli 
bilet 1.5 euro. 65 yaş üstü, 18 
yaş altı, engelliler ve basın 
mensuplarının müzeye girişi 
ücretsiz. 18 Mayıs Uluslar-
arası Müzecilik Günü, 5 Ha-
ziran Dünya Çevre Günü ile 
Eylül ayının son haftasındaki 
Avrupa Mirası Günleri’nde 
müze girişleri ücretsiz. Mü-
zede amatör olarak fotoğraf 
ve video çekimi yapılabili-
yor, profesyonel çekimler 
için Piraeus Bank Group Kül-

tür Vakfı’ndan izin almak ge-
rekiyor. 
Sakız Adası Sakız Müzesi 
(The Chios Mastic Museum) 
Adres: Pyrgi, Rachi site (Te-
peki) 82102 Chios, Greece 
Tel: +30 22710 72212 Web: 
www.piop.gr 
Sakız adası müzeleri 
arasında en çok zi-
yaretçi ağırla-
yan 
müzelerden 
biri olan 
Sakız Mü-
zesi, 
Pirgi, 
Mesta, 
Olimpi 
gibi orta 
çağ köyleri-
nin de içeri-
sinde yer aldığı 

adanın güney turları rota-
sında. Ada merkezine 25 km 
uzaklıkta bulunan müzeye 
30 dakikalık bir araç yolcu-
luğu ile ulaşılıyor. 
 
www.egetelgraf.com sitesin-
den alınmıştır…

Damla sakız üretiminin 
başkenti: Sakız Adası
Yunanistan‘ın Sakız Adası, dünyanın en önemli damla sakızı üreticisi. Sakız Adası’nın gü-
neyinde ‘sakız köyleri’ olarak anılan bölgede konumlanan köyler geleneksel damla sakızı 
üretimini sürdürüyor. Adadaki Sakız Müzesi (The Chios Mastic Museum), damla sakızı üre-

timinin tarihine ve günümüzdeki durumuna tanık olabileceğiniz büyüleyici bir durak
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Aslında Batı Dünyası için problem 
1071’de başlamıştı… Bilindiği gibi 
Türklerin Batıya olan  yürüyüşleri sü-

recinde Anadolu’ya girmesine, Rumeli’ye geç-
mesine, Balkanlar’ı almasına  İstanbul’u  
fethetmesine ve Avrupa içlerine doğru ilerle-
mesine engel olamıyan  Batı Düyası (Avrupa-
lılar), 600 yıl boyunca Türkler’in ilerleyişi 
karşısında hep gerilemişlerdi. 
1683  2.nci Viyana kuşatmasında  Osmanlı or-
dusunun yenilmesi sonucu  yeni bir safha baş-
latan Avrupalılar’ın  amaçları; Balkanlardaki  
Hristiyan milletleri Osmanlı Hakimiyetinden 
kurtarmak ve Türkler’i Balkanlar’dan atmak, 
İstanbul’u Türklerin elinden almak, Asya top-
raklarında da azınlıkları bağımsızlıklarına ka-
vuşturmak ve Anadolu’dan Türkleri çıkararak, 
topraklarını paylaşmak, ana başlıklarıyla belir-
lenmişti. 
Batı Dünyası, bu planı adım adım gerçekleşti-
rirken İç isyan ve savaşlarla gücünü yitirmekte 
olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk ve 
Müslüman halkı, 18.nci yüzyıl boyunca Bal-
kanlarda ETNİK TEMİZLİĞE kurban edil-
mekte ve insanlık tarihinin gördüğü en büyük 
vahşetin sonucunda 550 yıllık anavatanların-
dan koparılmaktaydılar.  
 

ETNİK TEMİZLİK 
 
1804 yılında başlayan ve 1812’de Bükreş An-
tlaşmasıyla  muhtariyet kazanan  Sırp isyanın-
dan  sonra ,  1821’de başlıyan ve 1827 Londra 
Antlaşmasıyla muhtariyetle sonuçlanan Yunan 
isyanı, 1820'li - 1830'lu yıllarda Sırp ve Yu-
nanların bağımsızlığı kazanmalarıyla sonuç-
lanmıştı.  1877-1878 (93) Osmanlı-Rus 
Harbinde Rus ve Bulgarların, Türkler’e yaptık-
ları katliamların acısı dinmeden, 1912-1913 
Balkan faciasında da Avrupa Türkiye’sinde 
kalan Türk ve Müslümanların SOYKIRIMLA 
yok edilişinin hedefi oldu. Vatan toprakların-
daki yangının külleri soğumadan kendini I.nci 
Dünya Savaşında bulan Osmanlı’nın Ana-
dolu’da kalan son toprakları da işgal edilip 
Sevr Anlaşmasıyla elinden alınıyordu. O dö-
nemde Türk ulusunun milli ve manevi duygu-
larını Türkçenin billur süzgecinden geçirerek 
haykıran İstiklâl Marşımızın yazarı, millet sev-
dalısı Mehmed Âkif, Halkı basın yoluyla ay-
dınlatma amacıyla “Müdafa – i Milliye” heyeti 
yayın şubesine üye seçilir. Mısır ve Arabis-
tan’da görevliyken Çanakkale zaferinin kaza-
nıldığını öğrenince, önce sevinçten hıçkıra 
hıçkıra ağlar, sonra Mehmetçiğin kahramanlık 
ve vatan sevgisinin gücünü Türkçenin eşsiz 
güzelliği ile abideleştiren “Çanakkale Şehit-
leri” adlı şiirini yazar. 1919’da Yunanlılar İz-
mire asker çıkarınca Balıkesir’e giderek 
Zağnos paşa camisinde toplanan halka bağım-
sızlık için mücadele gerektiğini anlatan hutbe-
sini okur. 
 

SEVR PAÇAVRASI 
 
“Niyetimiz Anadolu ve diğer cihetlerdeki düş-
manı denize dökmek ve sevr paçavrasını par-
çalamaktır” dediği Kastamonu hutbesini okur. 
Konya’da başlayan isyanı  bastırmada görev 
alır. “Tefrika girmese bir memlekete düşman 
giremez, Toplu vurdukça yürekler onu top sin-
diremez” Mısralarıyla ümitsizliğe kapılan hal-
kın milli mücadele çemberi etrafında 
toplanmasını sağlamaya çalışır. Bursa’nın Yu-
nanlılarca işgal haberini alınca “Ne hüsrandır 
ki şarkın ben vefasız, kansız evladı, Serapa 
garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı” diyerek 
kendini kahrettiği “Bülbül” şiirini yazar. “Ası-
mın nesli dedik ya nesilmiş gerçek / İşte çiğ-
netmedi namusunu çiğnetmeyecek” dediği 
asımlar adım adım zafere ulaştılar. Ankara hü-
kümeti bu mücadelenin büyüklüğünü anlata-
cak onu geleceğe taşıyacak bir milli marş şiiri 
yazma yarışması açınca Akif önce “Benim 
milletime satacak malım yok“ diyerek ödüllü 
olan bu yarışmaya katılmadı ancak devrin 
maarif vekili ödül olarak verilecek paranın or-
duya ait bir vakfa bırakılacağını vaat edince, 
İstiklal Marşımızı kaleme aldı ve 12 Mart 
1921’de marş oybirliği ile kabul edildi.  
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde   
vatan topraklarının her karışında işgale karşı 
mücadele verildiği, Kurtuluş Savaşının en he-
yecanlı günlerinde yazılan İstiklal Marşımız, 
ortak sesimiz, ortak vicdanımız, kahramanlık 
destanımızdır, milli mutabakattır... 
Türk milletinin varoluş manifestosu olan İstik-
lal Marşımızın sözleri, savaş koşulları altında 
yazılan ve derin bir telkin gücüyle her okunu-
şunda Türk milletinin, birlik, beraberlik ve ba-
ğımsızlık sevdasını güçlü bir şekilde dile 
getirmesine vesile olmaktadır.  
Mehmet Akif’in, şiirinde, Kurtuluş Savaşı'nın 
kazanılacağına olan inancıyla bağımsızlık, hak, 
iman, vatan, din ve benzeri konuları özenle iş-
lediği, Hamdullah Suphi Bey'in Büyük Millet 
Meclisinde kürsüden okuduğu, ATATÜRK'ün 
"BU MARŞ, BİZİM İNKILABIMIZIN RU-
HUNU ANLATIR" dediği İSTİKLAL 
MARŞI, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi.  
Ciddi maddi sıkıntı içerisinde olmasına rağ-
men, kazandığı 500 liralık ödülü almayarak, 
yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülme-
sai'ye bağışlayan Mehmet Akif ERSOY’u ve 
besteleyen Osman Zeki ÜNGÖR’ü rahmet ve 
minnetle anıyorum.

Süheyl ÇOBANOĞLU

İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜ VE  

MEHMET AKİF
suheylc@yahoo.com
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Konak Belediyesi ile 
Konak Tapu Mü-
dürlüğü, Konak’ta 

vatandaşların işlerini ko-
laylaştırmak ve daha hızlı 
hizmet sunulmasını sağla-
mak amacıyla işbirliğine 
gitti. İki kurum arasında 
bina, arsa ve arazi rayiç 
değerler verilerinin elek-
tronik ortamda paylaşıl-
masına olanak sağlayacak 
protokole, Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur ile 
Tapu ve Kadastro Üçüncü 
Bölge Müdürü Yusuf Meş-
hur imza attı. Protokole 
göre, Konak Tapu Müdür-
lüğü, Konak Belediyesi ta-
rafından sunulan bina, 

arsa, arazi vergi değerle-
rine elektronik ortamda 
erişebilecek. Böylece va-
tandaşlar, vergi değerle-
rini Konak Belediyesi’ne 
gidip belge almalarına ge-
rek kalmadan tapuda öğ-
renebilecek. Taraflar, pro-
tokol kapsamında veri 
iletişim ve paylaşımının 
doğru, hızlı, kesintisiz ve 
güvenli olarak sağlanması 
için gerekli tedbirleri ala-
rak, yatırımlarını yapacak. 
Vatandaş işbirliği saye-
sinde iki kurum arasında 
gidip gelmek zorunda kal-
mayacak. Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, iki 
kamu kurumu arasındaki 
işbirliğinin örnek bir ça-
lışma olduğuna dikkat 
çekti.
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1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin sosyal alan-
daki yansımaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bu-
ca’da dikilen "Memleketin Kapıları" adlı anıtla sembolleşti

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, Türkiye 
ile Yunanistan arasında 1923 

yılındaki nüfus mübadelesi anlaş-
masının sosyal alandaki yansıma-
larını anlatan anıtın açılışını yaptı. 
Buca Kasaplar Meydanı'nda yeri-
ni alan "Memleketin Kapıları” 
(The Doors of The Native Home) 
adlı anıtın açılışında konuşan 
Başkan Soyer, “İzmir bu misyonu, 
kardeşliği, ortak yaşamı ve özgür-
ce bir arada olmayı temsil eden 
bir şehir. Bu anıt da işte bu değer-
leri pekiştiren çok kıymetli bir 
eser” dedi. 1923 Türkiye-
Yunanistan nüfus mübadelesinin 
sosyal alandaki yansımaları İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Buca’da dikilen "Memleketin 
Kapıları" adlı anıtla sembolleşti. 
Belaruslu sanatçı Sergei 
Oganov’un dönemin trajedilerini, 
üzerinde iki ayrı kültürün motif-
leri bulunan ve zincirle birbirine 
bağlı iki kapıyla ölümsüzleştirdiği 
eser, Buca Kasaplar 
Meydanı’ndaki Mübadele ve Anı 
Evi'nin önünde yerini aldı. Bir 
tarihi ölümsüzleştiren ve iki halk 
arasındaki dostluk bağlarını güç-
lendiren anıtın açılış törenine 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir 
Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 
Buca Belediye Başkanı Erhan 
Kılıç, göçmen dernekleri başkan-
ları ile temsilcileri, bürokratlar, 
CHP'li ilçe başkanları ve vatan-
daşlar katıldı. Sanatçı Evrim 
Ateşler açılışta Bir Fırtına Tuttu 

Bizi ve Kai Giati De Mas To Les 
adlı eserleri seslendirdi. 
Soyer, eserin önemine vurgu 
yaptı. Başkan Soyer, “Gerçekten 
mübadele büyük acı, büyük 
hüzünler yaşatan bir olguydu ve 
çok önemli bir kilometre taşıydı 
bu coğrafyada. İzmir tarih boyun-
ca farklı kültür, dil, din, inanç ve 
etnik yapıya ev sahipliği yapmış 
çok ses ve rengin bir arada huzur-
lu şekilde yaşa-
dığı çok özel bir 
şehir olmuş. 
Aynı coğrafyada 
yaşadığımız 
ortak krizler, 
her iki mübadil 
halkın dostluğu-
nu güçlü şekilde 
yeniden hatırla-
tıyor. İşte bu 
durum tüm 

siyasi polemik ve gerilimleri 
aşmamızı sağlayan kültürel bağla-
rın ne kadar kıymetli olduğunu 
bizlere gösteriyor. En büyük 
temennimiz, üzerinde yaşadığı-
mız ortak coğrafyanın geçmişte 
yaşanan acılar ve gerginliklerle 
değil, ortak gelecek ve bir arada 
yaşamanın zenginliği ile anılması-
dır. Bunu sağlamak için de bu bir-
likteliği temsil eden kültürel 

sanatsal eserle-
rin çok önemli 
rolü olduğuna 
inanıyorum. 
İzmir bu misyo-
nu, kardeşliği, 
ortak yaşamı ve 
özgürce bir 
arada olmayı 
temsil eden bir 
şehir” ifadeleri-
ni kullandı.

Memleketin kapıları 
ardına kadar açıldı

MENDERES’E  
YENİ PARKLAR 
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Menderes Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen 
park yapım çalışmaları 

kapsamında son 2 yılda 14 yeni park 
Menderes’e kazandırıldı. Menderes 
Belediyesi tarafından ilçe geneline 
yeni sosyal yaşam alanlarının 
kazandırılması için çalışmalar devam 
ediyor. Bu kapsamda park ve bahçel-
er müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından son 2 yılda toplam 14 yeni 
park Menderes’e kazandırıldı. 
Mevcut parklarında yenileme, bakım 
ve onarım çalışmaları ekipler 
tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni 
parklara oyun gruplarının yanı sıra 
fitness alanı, yürüyüş yolları, basket-
bol sahası gibi çeşitli spor dallarıyla 
ilgili alanlarda kazandırılıyor. 
Projelerde çocukların ve ailelerin 
keyifle vakit geçirebilmesi 
amaçlanırken, yeşile alana da büyük 
önem veriliyor. Tüm parklar çim-
lendirme çalışmasının yanı sıra 
çeşitli çiçek ve ağaçlarla donatılıyor. 

KONAK’TA	TAPUDA		
YENİ	DÖNEM	BAŞLADI

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bornova Belediyesi, ta-
rımı desteklemek ve 
yaygınlaştırmak 

amacıyla vatandaş-
lara ücretsiz 
sebze fidanı da-
ğıtacak. Mayıs 
ayında yapıl-
ması planlanan 
dağıtımlar için 
15 bini atalık olmak 
üzere 30 bin tohum 
toprakla buluştu. Kırsal kal-
kınmanın sağlanması ama-
cıyla çiftçilere destek veren 

Bornova Belediyesi, üretici-
lere yaptığı fidan dağıtımla-
rına devam ederken, tarımla 
uğraşmak isteyen Bornovalı-
lar için de meyve ve sebze fi-
danı yetiştirmeye başladı. 

Karpuz, kavun, do-
mates, biber, sala-

talık ve patlıcan-
dan gibi 
ürünlerin to-
humlarının di-

kimini yapan 
Tarımsal Hizmet-

ler Müdürlüğü ekip-
leri, seralarda yetiştirilen fi-
danları ücretsiz olarak 
vatandaşlara dağıtacak.

Bornova	Belediyesi’nden		
vatandaşlara	30	bin	fidan

Ahmet GÖKSAN

ÇÖZÜMÜN  
TİLKİCESİ 

“Rum liderler, Türk halkının Kuzey’de 
bağımsızlık ilanını istemiyorlar mı? 
İstemiyorlarsa tuttukları yoldan vazgeçme-
lidirler. Çünkü 1963’ten bu yana takip 
ettikleri bu yol, Türk halkını bu yola itmek-
tedir”. 1979 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Doğu Akdeniz’e kıyısı olsun veya 
olmasın nerede ise bütün ülkelerin 
önde gidenleri enerji kaynaklarının 

kullanılmasına ilişkin olarak değerlendir-
melerde bulunuyorlar. Son olarak 
İtalya’nın Ankara’daki işgüderi Massimo 
Galani Diplomasi Muhabirlerince düzenle-
nen çevrimiçi toplantıya katılarak sürekli 
olarak tartışma konusu olan Doğu 
Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşı-
mı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı 
bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını 
vurguluyor. Yaşanmakta olan gerilimin 
aşılabilmesi için karşılıklı görüşmelerin 
yapılması gerektiğini belirtiyor.    
Konuya ilişkin olarak karşımızdaki unsu-
run bazen ikili bazen de üçlü ve daha fazla 
katılımlı anlaşmaları imzalıyor olması 
çözümün önündeki engellerin en büyüğü 
olarak karşımızda duruyor. Buna ek olarak 
arkalarına aldıkları emperyal güçlerin göz 
kırpmasını da fırsata çevirerek oyun oyna-
mayı yeğliyorlar. Bu tutumlarında ısrarlı 
olmaya devam ettikleri sürece enerji kay-
naklarından yararlanma konusunda Kıbrıs 
Türkleri ile Rumların payına pek bir şey 
düşmeyeceğini kaydetmek gerekiyor. 
Bu sıkıntılar yaşanırken çiçeği burnunda 
olan Amerika’nın Dışişleri Bakanı Bay 
Bliken, yönetimlerinin bölgesel sorunların 
çözümü konusunda müdahil olmayacakla-
rını söylüyor. Ülkelere demokrasi getir-
mek gibi bir çaba içinde olmayacaklarını 
tek ayak üzerinde dururken konuşuyordu. 
Bununla da yetinmeyerek  “Türkiye’nin 
Yunanistan’a yönelik eylemler dahil 
olmak üzere Doğu Akdeniz’deki uluslar-
arası hukuk ihlal eden girişimlerinden 
endişeli olduğunu” söylüyor.  
Bununla yetinmeyen Bliken, Türkiye’nin 
Yunanistan’a karşı “kışkırtıcı’ girişimlerde 
bulunduğunu aynaya bakmadan söyleyebi-
liyor. AB ülkeleri ile ilişkilerini de düzelt-
mesi gerektiğini ve bundan mutlu olacak-
larını belirtiyor. 
27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında 
Cenevre’de BM gözetiminde resmi olma-
yan Kıbrıs Konferansına doğru geriye 
sayım devam ederken Amerikan yöneti-
minden “iki bölgeli iki toplumlu bir fede-
rasyon da yeniden birleştirilmiş geniş içe-
rikli çözümü destekliyoruz. Bu yüzden 
Amerikan diplomasisinin devreye girdiği 
görülecek” diyor. Bu durumda karşımızda-
ki unsurun çözüm diye bir sorununun 
olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor. 
Bunca desteğe karşın Rum yöneticiler 
Amerika’nın ne demek istediğini anlama-
dıklarını ayna ile küs oldukları için söylü-
yorlar. Öneriyi özetlersek bize göre var 
olan yapılar devam etmelidir.  
Sınıra dikenli tel çekilmesinden AB’nin 
önde gidenlerinin haberleri olmadıklarını 
söylemeleri de inandırıcılıktan uzaktır. 
AKEL ise sınıra dikenli tel çekilmesini 
“dikenli teller dikmek Kıbrıs 
Hükümeti’nin en son yapacağı iş olmalıy-
dı” açıklamasını yapıyor.  
Çözüm için siyasi eşitlik konusunda 
Türkler, yönetime etkin katılım olarak 
isteklerini söylerken Rumlar ise sayısal 
eşitlikte ısrar ediyor. 7 Rum’a karşı 4 
Türkün yönetimde olmasından yanalar. 
Buna koşut BM DE “Etkin Katılım” ola-
rak tanımlamada bulunurken Genel 
Yazmanın Raporunda 1991 tarih ve 716 
sayılı kararı ile netlik kazandığı belirtili-
yor. Eski Rum başkanlarından Yorgo 
Vasiliu ise “Siyasi eşitliğin siyasi eşitlik 
anlamına geldiğini” vurguladıktan sonra 
“önemli olanın federal devletin yetkileri-
nin belirlenmesidir” diyor.  
Kıbrıs sorunu konusunda uzman olduğu 
belirtilen Kostas Apostolidis, “siyasi eşit-
lik ezelden beri Kıbrıs Türklerinin mesele-
sidir. Şimdi en sonunda bizim de ilgilen-
memiz gereken bir husus haline geldi” 
diyor. 
TRT 1’de yayınlanacak olan “Bir 
Zamanlar Kıbrıs” dizisi konusunda başlatı-
lan tartışmalar devam ediyor. Yapılan iti-
razlara karşın Kıbrıs Türkünün onur ve var 
olma mücadelesinin önderi Dr. Fazıl 
Küçük’ten senaryoda yok diye söz edilme-
mesi çekilecek diziyi eksik bırakacaktır. 
Konuya ilişkin olarak TRT’nin arşivinde 
Kıbrıs’a ilişkin olarak t-onlarca bilgi ve 
belge olduğu yadsınamaz.  
Cenevre’de yapılacak olan resmi olmayan 
görüşmelerden gerçekçi çözüm çıkmasının 
beklenilmemesi gerekiyor.

ahmetgoksan45@gmail.com
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ni-
kola Selakovic, komşuları 
Bosna Hersek ile geçmişten 

gelen sorunları olduğunu ancak 
ekonominin iki ülkeyi birbirine 
bağlayabileceğini ifade etti. Bosna 
Hersek'e iki günlük resmi ziyaret 
gerçekleştiren Selakovic, başkent 
Saraybosna'da mevkidaşı Bisera 
Turkovic ile görüştü. Selakovic, 
görüşmenin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında, Bosna 
Hersek'in istikrarının Sırbistan için 
çok önemli olduğunun altını çize-
rek, "Sırbistan, Bosna Hersek'in 
toprak bütünlüğüne ve Dayton Ba-
rış Anlaşması temelinde oluşturu-
lan idari yapısına saygı duyuyor." 
dedi. Sırp Bakan, Sırbistan'ın Bal-
kanlar'da barıştan yana olduğunu 
kaydetti. Selakovic, Sırbistan ile 
Bosna Hersek'in geçmişten gelen 
sorunları olduğunu ancak ekono-
minin bu iki ülkeyi birbirine bağla-
nabileceğini vurguladı. Mevkidaşı 
ile İstanbul'da bulunan Bosna Her-
sek-Sırbistan Ortak Ticaret Ofisi 
hakkında da konuştuklarını akta-
ran Selakovic, bu ofisinin mayıs 
ayında tam kapasiteyle faaliyet 
göstermeye başlayacağını söyledi. 
Selakovic, Bosna Hersek tarafının 
bölgesel girişimlere ilgisini de 
görme fırsatı bulduğunu belirte-
rek, bölge ülkelerini kapsaması 

planlanan "Mini Schengen" girişi-
minin, insanlar ve ticaret malları 
için gümrük ve sınır prosedürlerini 
kısaltacağını anımsattı. Yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgınının, 
bölge ülkeleri arasında dayanışma 
ve yardımlaşma örneği de ortaya 
koyduğunu belirten Selakovic, tüm 
bölge ülkelerin farklılıklarına rağ-
men beraber hareket ederek Av-
rupa Birliği (AB) üyeliği hedefinde 
ilerlemesi gerektiğini sözlerine ek-
ledi. Turkovic ise Sırbistan hükü-
metinin, Boşnak nüfusun yoğun 
yaşadığı Novi Pazar'da Bosna Her-

sek'in başkonsolosluk açmasına 
onay vermesini memnuniyetle kar-
şıladıklarını belirterek, bunun iki 
ülke arasındaki komşuluk ilişkile-
rinin geliştirilmesine katkı sağlaya-
cak bir adım olduğunu ifade etti. 
Sırbistan'a salgınla mücadelede 
Bosna Hersek'e sağladığı destek 
için de teşekkür eden Turkovic, 
her iki ülkenin de ekonomik ilişki-
leri geliştirmekten yana olduğunu 
ve Türkiye'nin desteğiyle yapıla-
cak Saraybosna-Belgrad Otoyol 
Projesi'nin bu noktada büyük 
önem arz ettiğini söyledi. (AA)
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Türk Hava Yolları'nın alt 
markası Anadolujet yeni 
uçuş noktaları açmaya ha-

zırlanıyor. Anadolujet'in İstan-
bul Sabiha Gökçen Havalima-
nı'ndan Saraybosna uçuşlarına 
başlayacağını daha önce duyur-
muştuk.  1 Nisan 2021'den itiba-

ren başlatılması planlanan ve 
haftada 3 frekans olarak icra 
edilmesi beklenen İstanbul-Sa-
raybosna uçuşlarının yanısıra 
Anadolujet, İstanbul'dan Koso-
va'nın başkenti Priştine'ye sefer 
düzenlemeye hazırlanıyor. Sefer-
lerin 10 Mayıs 2021'de başlaması 
planlanıyor. Anadolujet, Türki-
ye'nin turizmde en önemli iki 
noktasından da yeni hatlar aça-

cak. Antalya-Saraybosna uçuşla-
rına 19 Mayıs 2021'de başlamayı 
hedefleyen Anadolujet, 3 Hazi-
ran 2021'den itibaren de Antal-
ya'dan Kuzey Makedonya'nın 
başkenti Üsküp'e sefer düzenle-
yecek. Bodrum-Saraybosna ara-
sındaki seferlerinin 7 Haziran 
2021'de Bodrum-Priştine uçuşla-
rının ise 19 Haziran 2021'de baş-
latılması planlanıyor. (AA)

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, komşuları Bosna 
Hersek ile geçmişten gelen sorunları olduğunu ancak eko-

nominin iki ülkeyi birbirine bağlayabileceğini ifade etti

BOSNA İLE SIRBİSTAN 
EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ 
GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Vahap DABAKAN

REFORM  
ÇAĞRILARINI 

NASIL  
ANLIYORUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Kasım 2020'de “ekonomide ve 
hukukta yeni bir reform 

başlatıyoruz” açıklamasından sonra 
çalışmalar hız kazandı. 2019'da 
başlayan yargıda reform süreci bu 
hafta İnsan Hakları Eylem Pilanı'nı da 
içeren dördüncü paketle devam etti. 
Vatandaşlarında beklediği bu paket 
kadına karşı şiddet, evre ve hayvan 
hakları ve adil yargılama gibi birçok 
alanı kapsıyor…  
 
       Bu reform dalgasının neden 
başlatıldığına yönelik olarak şu sebep-
leri sayabiliriz. Öncelikle, AK Parti 
ülkede demokratikleşmeyi sahiplenen 
ve bu nedenle farklı toplumsal tale-
plere seslenmeyi ve toplumsal kesim-
lere yönelik kuşatıcılığını artırmaya 
çalışan bir parti kimliği taşıyor. Re-
form paketi enflasyonla mücadele, cari 
açığın kapatılması, doğrudan yatırımın 
çekici hale getirilmesi, mali disiplinin 
tavizsiz uygulanması ve kalıcı fiyat 
istikrarının sağlanması gibi maddelerin 
olacağı tartışılıyor…  
 
       Son reform çağrıları da daha önce 
ortaya konan reformist politikalarının 
bir devamı niteliğinde olacak. 
Demokrasinin değişim olgusuyla olan 
varoluşsal ilişkisi nedeniyle ülkenin 
ileriye taşınması için uğraş verilmesi 
ve değişim ateşinin canlı tutulması AK 
Parti  açısından çok mühim bir mesele, 
AK Parti’nin ajandasında ülkede re-
form yapılması hiç eksik olmadı…           
 
       Ülkede AK Parti başta olmak 
üzere reformist siyasi aktörlerin daha 
başarılı olmasının başka bir açıklaması 
olamaz. Özellikle hukuk alanında re-
form yapılmasının gayet gerçekçi ve 
zorunlu sebepleri var. Hukuk kuralları 
belli bir tarihi dönemin kabullerini ve 
dünya görüşünü yansıtır. Bu yönüyle 
hukuk kuralları ölüdür, yazıya 
dökülmesiyle birlikte solmaya başlar. 
Toplumsal hayat ise canlıdır. Sürekli 
bir devinim ve değişim içerisindedir. 
Toplumda zamanla yeni talepler ve 
sorunlar ortaya çıkar…   
 
       Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK 
Parti'nin sıklıkla reform çağrısı 
yapmasının arkasındaki en önemli ne-
denlerden birisi hiç şüphesiz bu 
değişen dünya şartlarında değişime 
ayak uydurmaktır…   
 
       Türkiye'de siyaset 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi ve ülkenin güney 
sınırlarındaki terör tehdidi nedeniyle 
güvenliğin çok daha ön planda olduğu 
bir çizgi tarafından belirlendi. Karşı 
karşıya olunan siyasi gerçekler ne-
deniyle bu kaçınılmaz bir durumdu. 
Güvenliğin ön planda olduğu siyaset 
özellikle ekonomi ve hukuk alanında 
kaçınılmaz olarak belli tahribatların 
oluşmasına yol açtı. Hukuk ve 
ekonomi ülkede her şeyin yerli yerinde 
olduğu ve hayatın normal akışında 
seyrettiği dönemlere göre değişmesi 
gerekir…  
 
       AK Parti bir süredir birçok ne-
denin bir araya gelmesi sonucunda 
siyasette savunma pozisyonunda 
olmuştu. Seçim çağrılarının daha yük-
sek sesle dillendirildiği ve 2023 seçim 
sürecine doğru yol aldığı bir noktada 
AK Parti'nin bir atak yaparak savun-
madan saldırı durumuna geçmesi 
gerekiyordu…  
 
      Reform çağrıları bir boyutuyla da 
iktidar ile muhalefetin pozisyonlarını 
değiştirmeye yönelik iktidar tarafından 
gelen bir hamle olarak 
değerlendirilebilir. Muhalif siyasi ak-
törlerin çeşitli söylemlerle bu çağrıları 
değersizleştirme çabaları bu durumdan 
kaynaklanmaktadır. Savunmada 
kalmak özellikle de seçime yakın bir 
dönemde siyasi aktörlerin hiç 
istemeyeceği bir şeydir…  
 
       Hukuk ve ekonomi istikrarı ve 
düzeni arzular. Çatışma, değişim ve 
belirsizlik bu iki alanı endişeye sürük-
ler. Hem toplumun hem de küresel 
dünyanın endişeleri göz önüne 
alındığında AK Parti iktidarı üzerinde 
daha özgürlükçü bir siyasete geçilmesi 
kaçınılmazdır… 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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İSLİ KURU ET 
KÜLTÜRÜNÜ 

DOĞU  
KARADENİZ’E 

TAŞIDI
ARTVİN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Artvin’in Kemalpaşa ilçe-
sinde Balkanlar’a ait isli 
kuru et kültürü tanıtılmaya 

çalışılıyor. Metin Bayrak isimli 
esnaf ilçede isli et kültürünü Artvin 
halkına sunmaya başlarken, Boş-
nak usulü meşe odununun isinde 
hazırlanan kuru etler Artvin yöre-
sinde yeni yeni tanınıyor. www.ti-

mebalkan.com’a göre; Metin Bay-
rak ”İsli et, hava sirkülasyonuna 
daha az maruz kalacağı için uzun 
ömürlü olur. Boşnak eti, dana füme 
et, isli et olarak da adlandırılan 
kuru et Balkan mutfağının dünyaca 
bilinen tatlarındandır ve neredeyse 
uygarlık tarihi kadar eski bir lez-
zettir. Usta kasaplarımızın yağdan 
ve sinirden ayırdıkları birinci kalite 
etleri Avrupa usulü geleneksel 

yöntemlerle hazırladıkları ve meşe 
odunu tütsüsü ile kuruttukları özel 
tatlardandır. Kuru etin besin ve 
protein değeri yüksek, yağ oranı 
çok azdır. Dolayısıyla son derece 
sağlıklı bir lezzettir. Yemeklere tat 
vermesi için kullanılabileceği gibi 
ara öğünlerde, kahvaltılarda ve 
sandviçlerde rahatlıkla tüketilebilir. 
meze olarak da tüketilmektedir” 
ifadelerini kullandı.

Mustafa KÖKMEN

TÜRKİYE  
MONTRÖ’DEN  

ÇEKİLMELİ  
MİDİR? 

Son günlerde gündeme gelen 
Türk boğazların statüsü konusu 
Türkiye’de uzun süredir konuşu-

lan ve literatürde yer bulan bir konu-
dur. Peki nedir Montrö? 
 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936’da 
imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve 
Çanakkale boğazları  üzerinde kontrol 
ve savaş gemilerinin geçişini düzen-
leme hakkı veren bir uluslararası söz-
leşmedir. Lozan müzakereleri 
sonrasında boğazların hakimiyeti bir 
süre  Türkiye’ye ait değildi. Ancak 
Montrö ile beraberinde Türkiye boğaz-
lar üzerinde daha net söz hakkına ve 
statüye sahip olmuştur. Bilinenin ak-
sine Montrö Sözleşmesinin süresi 1956 
yılında dolmuştur ve şuan da Türkiye 
istediği takdirde Montrö mutabakatın-
dan ayrılabilmektedir. Ancak bu nok-
tada Türkiye’nin Montrö 
anlaşmasından ayrılması sonucunda 
olacaklar ve Türkiye’nin boğazlarda ne 
gibi bir statüye sahip olacağı önem arz 
etmektedir. Montrö elbette sınırlayıcı 
bir anlaşmadır, ancak Lozan’daki Bo-
ğazlar maddeleri göz önüne alındı-
ğında daha kabul edilebilir ve uygun 
görülebilecek bir mutabakattır. 20 se-
nelik sözleşme genel hatlarıyla barış 
ve savaş süresinde boğazlardan geçiş 
prosedürlerini öne çıkartmıştır. Mavi 
Vatan olarak kodladığımız sınırlarımız 
ve egemenliğe verdiğimiz önem göz 
önüne alındığında bilinmelidir ki; Tür-
kiye sahip olduğu topraklar üzerinde 
bir başka devlete söz hakkı tanımaya-
caktır. Montrö maddeleri Türkiye’yi 
belirli çerçevede sınırlamaktadır. Tür-
kiye istediği takdirde Uluslararası Sis-
tem içerisinde tepkilere maruz kalsa da 
sözleşmeyi sona erdirebilme yetkisine 
sahiptir. Jeopolitik bir öneme sahip 
olan Türk boğazları neredeyse tüm 
Dünya ülkelerinin kullandığı bir du-
rumdadır. Türkiye kısa vadede Mon-
trö’den çekilerek ilişkilerinin olduğu 
devletleri karşısına almak ve ilişkileri 
çıkmaza sokmak istemeyecektir. El-
bette boğazların bütünüyle  hakimiye-
tinin Türkiye elinde olması Türkiye’ye 
çok şey katacaktır. Ancak böylesi bir 
kilit konuda karar alırken bir çok 
sonuç ele alınmalıdır. Türkiye hangi 
anlaşma ve sınırlama içerisinde bulu-
nursa bulunsun, Mavi Vatan olarak 
kodladığımız sınırların farkında olarak 
politikalarını belirlemelidir.



Önce-
likle 
28 Şu-

bat Post Mo-
dern Darbe 
olarak da bili-
nen, ciddi 
mağduriyet-
lere neden 
olan bu olayı dilerseniz bilgisi 
olmayanlar için kısaca ne ol-
duğunu hatırlayalım. Türkiye 
tarihine “post modern darbe" 
olarak geçen ve toplum ile si-
yaset üzerinde derin izler bı-
rakan 28 Şubat 1997 yılında 
MGK toplantısının üzerinden 
24 yıl geçti. Hakkında duruş-
maları devam eden davalar 
açıldı. Nasıl gelindi o günlere. 
 

HÜKÜMET  
KURULDU 

 
Necmettin Erbakan'ın genel 
başkanı olduğu Refah Partisi, 
tüm medya baskısına rağmen 
1995 seçimlerinden birinci 
parti olarak çıkmayı başar-
mıştı. Dönemin Cumhurbaş-
kanı Süleyman Demirel, hü-
kümet kurma görevini 
Necmettin Erbakan'a verme-
mek için çok uğraşsa da so-
nunda mecbur kaldı. Refah 
Partisi hükümeti kurdu ve 
Necmettin Erbakan Başbakan 
oldu. 26 Haziran 1996 tari-
hinde 54.  Hükümeti Tansu 
Çiller (DYP) ile birlikte kurdu. 
11 aylık 54. Hükümet neler 
yaptı ekonomik olarak bir göz 
atalım. 
- 1996 yılı sonunda 20 milyar 
dolar olması beklenen bütçe 
açığı 15 milyar dolara, 45 mil-
yar dolar olması beklenen iç 
borç ise 22 milyar dolara dü-
şürüldü. 
- 54.Hükümet devraldığında 
yüzde 76‘lar seviyesinde olan 
repo oranı, Şubat 1997 tari-
hinde yüzde 50‘ler seviyesine 
çekildi,  
- Yüzde 170 seviyelerinde 
devralınan hazine borçlanma 
faizi, Şubat 1997 tarihinde 
yüzde 83‘ler seviyesine düşü-
rüldü. 
-Toplumun tüm gelir grupla-
rına enflasyon üzerinde 40-50 
puanlık bir reel gelir sağlandı 
- 28 Haziran 1996 tarihinde 
550 puan olan borsa endeksi, 
Şubat 1997‘de 1700 puana 
yükseltilerek rekor kırıldı. 54. 
hükümet 26 Haziran 1996 ta-
rihinde kuruldu. 
- Kaynak paketlerden Ocak 
1997 itibariyle 11,78 milyar 
dolar, Nisan 1997 itibariyle 
13,33 milyar dolar bir gelir 
sağlandı. Yani, toplam 25,11 
milyar dolar zamsız, vergisiz 
bir gelirin havuza aktarılması 
sağlandı. 
- 1995 tarihinde işbaşında bu-
lunan 53. hükümet döne-
minde bütçeden tarımı des-
teklemek için ayrılan pay 19 
trilyon iken 1996 yılı içinse 
önceki hükümet tarafından 
öngörülen destekleme fonu 

sadece 38 trilyon TL idi. 54. 
Hükümet, 1996 yılı ikinci ya-
rıda yaptığı hamle ile 
1996‘daki desteklemeyi, 60 
trilyon TL‘ye çıkardığı gibi, 
1997 yılı içinde de 95 trilyona 
yükseltti. Aradaki fark 57 tril-
yona ulaştı. 
- TMO 1995 yılında 48 milyon 
dolarlık hububat alımı yapıl-
mışken, 54. hükümet 329 mil-
yon dolarlık alım yaparak, 
köylüye 7 misli fazla para 
ödedi 
- Köylülere yüzde 50 gübre 
sübvansiyonunun alımda 
derhal ödenmesi esası geti-
rildi. 
- Et ithalindeki fon, önce 
yüzde 3‘ten yüzde 30‘a çıka-
rıldı. Daha sonra da canlı hay-
van ve et ithalatı yasaklandı. 
Böylece hayvancılık sektörü 
korunmuş oldu. 
- Bağ-Kur emeklilerinin maaş-
ları yüzde 300 artırıldı. 
- Esnafa verilen krediler 
1996‘nın ikinci yarısında 57 
trilyondan, 80 trilyon YTL‘ye 
çıkarıldı. Yani, 53. hükümette 
57 trilyon olan esnaf kredisi, 
54. hükümette 80 trilyona çı-
kartıldı.  
- 54. hükümet döneminde fın-
dık üreticisine, buğday üreti-
cisine, pancar üreticisine en 
yüksek taban fiyatları verildi.  
- Fon kredisi imkanı tanınan 
teşvik belgesi verilmeye baş-
landı. Böylece, fon kredisin-
den yararlanmak üzere 8036 
KOBİ sahibi müracaatta bu-
lundu. 2.5 trilyon TL kredi 
kullanıma açıldı. 
- Asgari ücrette yüzde 100 ar-
tış sağlandı. 
- 54. Hükümet döneminde 
memurlara yüzde 102,5 maaş 
zammı yapıldı. 
- Kamu toplu iş sözleşmeleri 
ilk defa 54. Hükümet döne-
minde, 3 ay gibi kısa bir za-
manda sağlandı. Kamu ke-
simi ortalama giydirilmiş 
aylık ücretlerinde büyük bir 
artış sağlanarak, ücretler 50 

milyon TL‘den, 107 milyon 
TL'ye, dolar bazında 655 do-
lardan, 993 dolara çıkartıldı. 
- Bütçeden Bağ-Kur emeklile-
rine 866 milyar TL, memur 
emeklilerine 985 milyar TL 
destek sağlandı. 
- Emeklilerin maaşlarında en-
flasyonun üstünde yüzde 51 
reel artış sağlandı. 
- Körfez savaşı sonrası Irak‘a 
uygulanan ambargo sonucu 
kapalı tutulan "Kerkük-Yu-
murtalık" boru hattı, Ame-
rika‘nın tehditlerine rağmen, 
54. Hükümetin gayretleriyle 
açtırıldı. Ekonomiye büyük 
katkı sağlandı. 
-  1997 tarihinde denk bütçe 
yapıldı. 
- ABD, İngiltere, İtalya, 
Fransa, Japonya, Kanada, Al-
manya‘nın oluşturduğu G-
7‘lerin karşısında, Türkiye, 
İran, Pakistan, Bangladeş, 
Endonezya, Malezya, 
Mısır ve Nijerya‘yı 
içine alan D-8‘ler ku-
ruldu. Bu bir nevi İs-
lam ekseninin yeni-
den oluşması 
demekti. (14.6.1997 – 
Çırağan) 
- Eşel-Mobil sistemi 
getirilerek, memur ve 
işçilerin maaş zamları 
otomatiğe bağlanmış ve on-

ların enflasyon nispetinde 
maaşları otomatik olarak 
zamlandı 
Korku senaryoları ve nihaye-
tinde askeri tanklarla yıkıldı. 
Ardından Refah Partisi kapa-
tıldı, yöneticilerine siyasi ya-
sak konuldu. Başarılı bir algı 
operasyonuydu, çünkü bütün 
fatura da o günlerde darbe 
yapılan insanlara kesildi. 28 
Şubat'ta onlarca banka batı-
rıldı, Türkiye milyarlarca do-
lar zarara uğratıldı. 28 Şubat, 
1997'de Necmettin Erbakan 
ve Tansu Çiller hükümetinin 
silahlı kuvvetler tarafından is-
tifaya zorlanmasıyla yaşandı. 
27 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül 
darbelerinin aksine, askerler 
28 Şubat'ta yönetime bizzat el 
koymadı. Bunun yerine 

medya üzerinden bir savaş 
verildi. Askerlerin hükümeti 
görevden zorla almaması da 
28 Şubat'ın "post-modern 
darbe" olarak anılmasına yol 
açtı. Askerlerin deyimiyle 
"demokrasiye balans ayarı" 
yapıldı. 
Peki bu darbeyle ne kadar 
ekonomik kaybımız oldu. 
TBBM’nin Darbeleri Araş-
tırma Komisyonu’nun 2012 
de açıkladığı rapora göre bu 
kayıplarımızı belirtip yazı-
mızı bitirelim… 
-1997-2000 döneminde ser-
maye kesimine 34 milyar do-
larlık fazladan faiz ödemesi 
yapıldı. 
-1997-1999 döneminde faiz gi-
derleri 5 kat, 2000 yılı dahil 
edildiğinde ise 9.4 kat arttı. 
-Faiz harcamalarının GSYH 
oranı 1997 de yüzde 5 iken 

2001 yılına gelindiğinde bu 
oran yüzde 17’ye çıktı. 

-TMSF ye devredilen 
banka sayısı 1997 den 
2000 e kadar 20’yi 
buldu. 
-28 Şubat 1997’de 
122,1 lira olan dolar 
5,5 kat artarak 675 li-

raya yükseldi. 
-Yatırımlarda durgun-

luk piyasalarda belirsizlik 
baş gösterdi. 
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İsmet ARAS

HAYATIMIZ  
YALAN

Normal hayatımıza devam ederken sosyal 
yaşam içerisinde bilerek veya bilmeyerek, 
isteyerek veya istemeyerek de olsa hayatın 

içinde insan ilişkilerinde, ahlaki olmasa da yalan hep 
vardır. 
 

YALAN NEDİR? 
 
Aldatmak ereğiyle (amacıyla)ve gerçeğe aykırı ola-
rak gerçek olmayan, uydurma, asılsız olarak söyle-
nen sözlerdir. 
Yalan insan yaşamında farklı amaçlar için kullanılır. 
Bazen iyi niyetten, bazen görev gereği insani amaç 
için, bazen mecburiyetten, bazen de hayat kurtarmak 
için. Fakat en ahlaki olmayanı da suçluların işlediği 
suçtan kurtulmak için kullandığı yalandır. Bazı in-
sanlar sadece çıkar ve menfaat sağlamak için yalan 
söylerler. Ölü ve yaralıların olduğu bir trafik kaza-
sına intikal eden görevli polisler, görevlerini yerine 
getirirken, yerde yatan hayatını kaybetmiş üzeri ga-
zete ile kapatılmış cesedin cebindeki cep telefonu 
durmadan çalar, çalar…  Görevli polisler arasında 
önce telefon elden ele dolaşır bu telefona kimse 
cevap vermek istemez. Çünkü cevap vermek zordur. 
Görevlilerden birisi cesaretini toplayıp cevap verir, 
arayan cesedin yakınıdır. “Şu an ambulansta ve hafif 
yaralı olduğunu” söyler. Aslında sorulan kişi haya-
tını kaybetmiştir ve bu bir yalandır. Bu cevabı ver-
menin nedeni cesedin yakınının paniğe kapılıp 
otomobiliyle aşırı sürat yapıp kaza yapmasını veya 
kalp krizi geçirmesinin önüne geçmek, telaş yapma-
masını sağlamak içindir. 
             Hastalığı ilerlemiş tedavisi çok zor olan has-
taya bakan doktor hasta yakınına “Hastalığın ilerle-
miş olduğunu fakat tedavi yöntemlerinin olduğunu” 
gibi yuvarlak, keskin olmayan cümleler kurar as-
lında buda bir yalandır. Doktorun hasta yakınına 
veya hastaya tamamen umutsuz tablo çizmemesinin 
nedeni, paniğe kapılmaları önlemek ve içinde bulun-
duğu duruma hazırlamak yumuşak geçiş sağlamak-
tır. İnsanlar bir kabahat veya suç işlediğinde bu 
olayın duyulduğunu öğrendiğinde kendisine sorular 
sorulma aşamasına gelene kadar bunun muhasebe-
sini yapar ve senaryosunu yazar ve sorulara kendi-
sini hazırlar kendisine sorulduğunda senaryoyu 
anlatır  “Gözümün içine baka baka yalan 
söyledi.”işte bu deyimde buradan gelir 
          Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş, 
yalan hastalığı(Mitonomi) olan veya meslek haline 
getirmiş kişiler ile potansiyel suçluların doğru yada 
yalan söylediklerinin tespiti oldukça güçtür. Çünkü 
onların duygularını yönlendirmeleri ve belirgin he-
yecanlarını bastırmaları oldukça kolaydır. Suç işle-
yenlerin sorguya çekildiklerinde sorulan sorulara 
yalan söylediklerini anlayabilmek için dedektif veya 
sorgulama memurları sorgulama teknikleri üzerine 
(psikoloji, vücut dili vb.) eğitimler alırlar. Yalan söy-
leyen insanların sorular karşısında fiziki tepkileri de-
ğişim gösterir. Her insanın kişiliği farklı kendine 
özgüdür ve değişmez, biyolojik yapısı farklı fakat 
değişkendir. 
 

YALANIN FİZİKSEL TEPKİSİ 
         
Sorulan sorular karşısında yalan söyleyenler; sağlak 
veya solak olanlar hangisi güçlüyse omuzlarını yu-
karı doğru oynatır, ellerini birleştirir(kenetler) baş 
parmaklarıyla daire çizer, ayaklarını sandalyede otu-
rurken çapraz yapar kenetler(dışa kapalı) veya aynı 
pozisyonda ayağını titretir(hangisi güçlüyse), bakış-
larını kaçırır göz teması kurmamaya çalışır, yüzünde 
terlemeler başlar ve boğazı kurur. Ses tellerinde tit-
reme olur ve yutkunma güçlüğü çeker. Sorulan soru-
lara yalan söylemek istediğinde; cevap verirken 
“şey” ,”ıım” gibi duraksamalar yapar. Bu onun se-
naryo hazırlama zamanıdır. Nabız, tansiyon, nefes 
alma hızı değişir, yüz mimiklerinde kızarmalar olu-
şur. Suç ve suçluların ortaya çıkartılabilmesi için 
teknolojiden yararlanılarak çeşitli yöntemler denen-
miştir. Yalan makinesi, poligraf adıyla da bilinir. Po-
ligraf, ABD’de; bazı şüphelilerin veya gizli 
görevlerde çalışacak adayların ifadelerinde doğru 
söyleyip söylemediklerini anlamak için kullanılmak-
tadır. Ancak makinenin gerçeğe ulaşma oranı tartış-
malıdır. Günümüzde yalan makinesinin sonuçları, 
Japonya dışındaki ülkelerin çoğunda mahkemelerce 
kabul edilmemektedir. Eski çağlardan beri insanların 
suçlarını inkar edip etmediklerini anlamak için çe-
şitli testler kullanıldı. Mezopotamya’da 4000 yıl 
önce, nehre atılan suçluların tanrılarca cezalandırıla-
cağına inanıldığı için şüpheliler nehre atılırdı. Boğu-
lanlar suçlu, boğulmayanlar suçsuz sayılırdı. Çinliler 
3000 yıl önce, baskı altında yalan söyleyenlerin 
ağızlarının kuruduğu gerekçesiyle sorgulanan şüphe-
lilerin ağzını pirinçle doldururdu. Pirinçler bir süre 
sonra dışarı çıkartılınca hala kuruysa, kişi yalan söy-
lemiş sayılırdı. 
 
PARAMIZ YOK SONRA ALIRIZ 

 
Eğer bir anda olsa olsa çocukluğumuza gidebilirsek 
bu söz size de söylenmiştir. Çoğu kez çarşıya, pazara 
veya alışverişe çıktığımızda çocukların hep istekleri 
olur. Genelde erkek çocuklar oyuncak tabanca, kam-
yon, bisiklet vb. kız çocukları ise oyuncak bebek 
veya ilgisini çektiği oyuncaklar isterler. Belki ekono-
mimiz elvermez veya oyuncak yaşına uygun değil-
dir, belki de evde oyuncak çoktur.  Bu nedenlerle 
almak istemeyiz. Fakat çocuklar çoğu kez ısrarcı 
olurlar, hatta zorluk çıkartır, başkalarının önünde zor 
durumda bırakırlar. Bu durumu makul ve mantıklı 
cevaplarla iyi yönetmek gerekir. Çünkü çocuk almak 
istediği oyuncağa veya eşyaya odaklanmış durumda-
dır. Katı ve sert davranılmamalı, daha uygun bir 
oyuncakla değişim denenmeli, ikna yoluna gidilme-
lidir. İstediği oyuncağı eşyayı veya bisikleti almak 
için sonraya randevu veriyorsanız mutlaka zamanı 
gelince yerine getirilmelidir. Çocukların kendileri 
küçük, hayal dünyaları ve hafızaları güçlüdür. Söz 
verdiğinizde beklenti içine girecek, zamanı geldi-
ğinde yeniden isteyecektir. Eğer sözünüzü “Küçük-
tür unutur” düşüncesiyle yerine getirmez, atlatırsanız 
size olan güvenini sarsacak, bir dahaki sözünüze 
kuşkuyla bakacak size olan sevgisi belki de azala-
caktır. Yani yalancı konumuna düşeceksiniz. 
 Unutmayalım yalan söyleyince belki kimse ölmez 
ama; Sevgi ölür, Güven ölür, Dostluklar ölür!
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SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dünya Down Sendromu Far-
kındalık Günü’nde; Sam-
sun Balkan Türkleri Derne-

ği’nin hazırladığı down 
sendromlu gençlerinde etkinlik-
lerde aktif katılımının sağlanacağı 
"Atalarımın Dansı Projesi" hayata 
geçiyor.Samsun Balkan Türkleri 
Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’ndan destek alarak hayata geçi-
receği Atalarımın Dansı Projesi ile 
down sendromlu gençlerin de yer 
aldığı daimi bir Genç Balkan Halk 
Dansları Ekibi oluşturuyor. Bu 
proje ile down sendronlu gençler 
aktif görevler alarak sorumluluk 
bilinci içinde birlikte hareket edip 
ekibin bir parçası olacak. Dezavan-
tajlı gençlerin sosyal hayata katıl-
malarına destek olmak amacıyla 
önceki dönem otistik çocuklar için 
de konser düzenleyen Balkan 
Türkleri Derneği, yeni projeleri ile 
down sendromlu gençlerin akran-
ları ile kaynaşmasına imkân tanı-
yor. Atalarımın Dansı Projesi hak-
kında bilgi veren Samsun Balkan 

Türkleri Derneği Başkanı Uğur 
Burak Özata, “Yeni ve örnek bir 
projemizi daha hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 21 Mart 
Dünya Down Sendromu Farkında-
lık Günü itibariyle down sen-
dromlu gençlerimizi daha iyi tanı-
yarak toplumda bizlerle bir arada 
olmalarına fırsat tanıyacak projele-
rin yürütülmesi hepimizin sorum-
luluğudur. Biz de bu projemizle 
down sendromlu gençlerimizin 

aktif bir şekilde ekibin içinde yer 
almasını sağlayacağız. Projemizle 
dezavantajlı gençlerimizin sosyal-
leşmelerine katkı sağlayarak ak-
ranlarının da onları daha iyi tanı-
masına imkân sunacak. Down 
sendromlu gençlerimiz, iş birliği 
yaptığımız Samsun DOWN-ÇED 
Down Sendromlu Çocuklar ve Ai-
leleri Eğitim Dayanışma Derneği 
aracılığı ile projemizde aktif rol 
oynayacaklar” dedi. (AA) 

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bükre Sena Sait’in kendi 
yazıp söylediği Flex rap 
Netd Müzik’te yayınlandı. 

İzmirli genç yetenek başarıya 
doymuyor. Kitap yazıyor, şarkı 
söylüyor, üniversite okuyor, Flex 
Rap yapıyor… 
Bükre Sena Sait’in kendi yazıp 
söylediği Rap tarzı yeni müzik 
çalışması Netd Müzik’ten yayın-
landı. Bükre Sena Sait’in 
İspanyolca ve Türkçe olarak iki 
dilde disiplinler arası geçiş yapa-
rak söylediği bu parça Flex Rap 
yani çok hızlı söylenen rap olma-
sı açısından ayrı bir yetenek. 
Genç yetenek Bükre Sena Sait, 
daha önce Afrin ’deki askerleri-
miz için İngilizce olarak kendi 
yazıp söylediği Afrin isimli par-
çası ile dikkat çekmişti.  Bükre 

Sena, sadece söylediği rap parça-
ları ile değil aynı zamanda yazdı-
ğı kitaplarıyla da tanınıyor. Genç 
sanatçının bugüne kadar yazdığı 
Dolunay Etkisi ve Sanata dair ipe 
sapa gelmez bir soruşturma isimli 
iki kitap adeta yok sattı.  Bükre 

Sena Sait, bir yanda üniversite 
hayatına başarı ile devam eder-
ken diğer yanda yabancı diller 
öğreniyor. İngilizce, İspanyolca 
ve Almanca bilen genç yetenek, 
eserlerini yabancı dillerde yazıp 
söylemeyi de seviyor.

Samsun Balkan Türkleri Derneği’nin hazırladığı down 
sendromlu gençlerinde etkinliklerde aktif katılımının 
sağlanacağı "Atalarımın Dansı Projesi" hayata geçiyor

Atalarının danslarını 
unutturmayacaklar

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlı-
ğı’nın (YTB) desteğiyle 

düzenlenen Balkan Gençlik 
Okulu’nun yeni dönemi, Koso-
va'nın başkenti  Priştine’de dü-
zenlenen törenle başladı.  İDEA 
Derneği iş birliğince düzenle-
nen açılışa, Türkiye’nin Priştine 
Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı Fik-
rim Damka, YTB Balkan Masası 
Koordinatörü Nedim Aslan, 
Dernek Başkanı Bayram Pomak 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.  
Türkiye’nin Priştine Büyükel-
çisi Çağrı Sakar, Kosova ile ta-
rihi ve dini bağların güçlendir-

mesine katkı sunan projenin 
önemine işaret etti. Sakar, "Ko-
sova’yı oluşturan farklı etnik ve 
dini gruplarda öğrencilere bir-
çok alanda verilen derslerin, 
dost ve kardeş Kosova’nın gele-
ceğini teşkil eden gençlerin aka-
demik zenginliğine ve ülkeleri-
miz arasındaki dostluğa katkı 
sağlamasını temenni ediyoruz." 
diye konuştu. Pomak, bugüne 
kadar 700’ü aşkın öğrencinin ka-
tıldığı "Balkan Gençlik Okulu 
Projesi" sayesinde gençlerin eği-
tim hayatlarına katkı sağladıkla-
rını söyledi. Projenin, Kosova 
ile toplamda 7 Balkan ülkesinde 
daha düzenlendiğini vurgula-
yan Pomak, "Eğer bu program 
bir kişinin bile düşüncelerinde 
ve hayatında yeni bir ufuk aça-

caksa bu programın başarısı için 
yeterlidir. Çünkü bazen bir ke-
lime, bir cümle hayatımızda ola-
ğanüstü etkiler yaratabilir." ifa-
desini kullandı. YTB Balkan 
Masası Koordinatörü Aslan da 
projenin Balkan coğrafyası ile 
Türkiye'nin ilişkilerinin gelişti-
rilmesine katkı sağladığını vur-
gulayarak, şunları söyledi: "Bal-
kan Gençlik Okulu, bu sene 8 
ülkede 13 şehirde yürütülüyor. 
Program kapsamında başarılı ve 
yetenekli lise ve üniversite öğ-
rencilerine akademik olarak ta-
rihi, kültürel ortak geçmişimizi 
tanımaları ve aynı zamanda kişi-
sel gelişimlerini tamamlamaları, 
mesleki olarak kendilerini geliş-
tirmelerine yönelik seminerler 
verilmekte." (AA)

Balkan Gençlik Okulu’nda  
7 haftalık yeni dönem başladı

O, Türkiye'nin Eminem’i… 

Cengiz TUFAN

BALKANLAR’DAKİ  
KARAKTER  
HEYKELLERİ

Ticaret;  insanoğlunun dün-
yaya ayak basmasından 
beri var olagelmiştir. 

Lidyaların mal takasını değiştirip 
parayı takas aracı olarak kullan-
maları insanları mala verdiği 
önemi azaltmış insanoğlunu para-
nın çokluğuna tapar hale getir-
miştir. Zamanla paranın her yerde 
ve her şekilde takas aracı olarak 
kullanılması hem hırsızlık nitelik-
lerini değiştirmiş hem de karakter 
bozukluklarına yol açmıştır. 
 
Yapılan alışverişler YASAL ola-
bilir ama biz onun yasal olması 
dışında birincil olarak AHLAKİ-
LİĞİNE bakmalıyız. Ticari ilişki-
lerdeki çıkmazların önemli bir 
kısmı paraya ahlaksız bakış açı-
sından kaynaklanmaktadır. 
 
Konuya böyle başlamak isteyi-
şimdeki temel neden genelde 
Balkanlar özelde ise Sırbistan’da 
iş yapmak için gelen yatırımcıla-
rın genel ahlaki kuralları alt üst 
etmeleridir. Dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi bu durum 
burada da insanların Türklere 
bakış açılarını değiştirmiş ve 
ciddi yatırım amacıyla gelen 
insanların güven bunalımı yaşa-
masına neden olmuştur. Birçok 
sektörde bu böyledir. Çalışanın 
çok, hacmin yüksek olmasından 
dolayı bu sıkıntının en çok yaşan-
dığı alan inşaat sektörüdür. 
 
İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntı-
lardan dolayı düzgün ahlaki ve 
yasal çalışan firmalarımız bundan 
olumsuz etkilenmektedir. Bunun 
devlet nezdinde ele alınması ve 
yatırımcıların korunmasına yöne-
lik iki anlaşmalar yapılmalıdır. 
Burada yaşanan ticari ahlak 
çöküntüsünü farklı sebeplerle 
izah edebiliriz. 
 
- Yetersiz sermaye ile büyük işler 
yapılmak istenmesi 
 
- Yatırımcıların mesleğinde 
yeterli donanıma sahip olamama-
sı 
 
- Kısa yoldan büyük para kazan-
ma hırsı 
 
- Dil sorunu vs 
 
Yurt dışına çıkan her yatırımcı-
mız aynı zamanda ülkesini temsil 
etmektedir. Her alanda örneklik 
gösterilmesi sadece kişinin ticari 
kazancına değil ülkenin itibarına 
da katkı sağlayacaktır. Her şey 
benim olsun düşüncesi her şeyini 
kaybetme riskini de yanında taşır. 
Bizim sefere çıkarken tarladan 
topladıkları meyvelerin yerine 
akçe koyan askerlerimizin karak-
terine, kendi siftah yapınca kom-
şusuna gönderen Ahi anlayışına, 
hileli iş yapınca ayağındaki pabu-
cu işyerinin kapısına çivileyen 
yöneticilere ihtiyacımız var. 
(pabucunu dama atmak deyimi 
buradan gelir) 
 
Heykeller insan gibi görünebilir 
aslına da çok benzeyebilir ama 
içi boş yapıtlardır. Çünkü taklittir 
ve taklit ne kadar mükemmel 
olursa olsun o ancak mükemmel 
bir taklittir. Kültürümüzün yayıl-
masında Tüccarların örnekliği net 
bir gerçektir.  Bütün tüccarlar 
aynı zamanda örnek bir uç beyi-
dir. Uç beylerimizi beylik görev-
lerine çağırma vakti. Sağlıcakla

Adnan FİŞENK

KUŞATILAN  
TÜRKİYE -1-

Türkiye’de bugün ABD ve 
AB ile müttefikliğe 
yönelik bir referandum 

olsa Türk vatandaşların ezici 
bir çoğunluğu ABD ve AB ile 
müttefikliğe “HAYIR” der. 
ya da Türkiye AB üyeliği için 
adaylıktan çekilsin mi ? sorusu-
nun sorulacağı bir referandum 
olsa büyük bir çoğunluk AB 
Ülkelerinin ikiyüzlülüğünden 
bıktığı bir hristiyan kulübüne 
katılmayı kesinlikle ''RET'' ede-
cektir. 
 
Türk kamuoyunun ABD ve AB 
Ülkeleri hakkında tercihlerini 
bu duruma getiren tüm bu 
gelişmelerin ana nedeni yine 
ABD ile AB Ülkelerinin 
Türkiye'ye karşı kendi hasmane 
tutumlarından kaynaklanmakta-
dır. Yaptıkları düşmanca hare-
ketleri ve planlarının Türkiye'yi 
ve Türk kamuoyunu her sefe-
rinde biraz daha kendilerinden 
uzaklaştırdıklarını anladıkların-
da belki o zaman bir şeyleri 
düzeltmek anlamında çok geç 
kaldıklarını anlayacaklardır. 
 
Türkiye ve Türkler tarih boyun-
ca hiçbir zaman dayatmalara 
boyun bükmemiştir, bundan 
sonrada bükecek gibi de durma-
maktadır. Türk kamuoyunu iyi 
anlayabilmeniz için, önce bir 
empati yapmalısınız, dayatma 
değil, yani ben istiyorum yapa-
caksın ile bu işler yürümez. 
Sorunlar ancak eşit koşullarda 
masada karşılıklı müzakereler 
ile çözüme kavuşur.  
 
Geçmişte olduğu gibi istilacı, 
işgalci güçlerin müşterek orga-
nize hareketi ile olmaz bu işler, 
bu gizli Türkiye karşıtı mütte-
fik hareket içinde yer alan ülke-
ler, kimi zaman dolaylı olarak 
destekledikleri, kimi zaman 
aleni himaye ettikleri ve her 
türlü gelişmiş ağır modern 
silahlarla donatarak (Bu silahla-
rı müttefikleri olan Türkiye'ye 
vermemişlerdir, hibe adı altında 
kendi envanterinde hurdaya 
çıkan verdiklerini de terör 
örgütlerine karşı mücadelede 
kullanımını bile Türkiye'ye 
yasaklamışlardır.) besledikleri 
eli kanlı örgütler, Bu şer ittifa-
kındaki ülkelerin yardımı ve 
katkısı ile Türkiye’de PKK - 
PYD, DEAŞ, DHKP/C, FETÖ 
gibi terör örgütleri aracılığı ile 
on binlerce Masum insan kat-
lettirilmiştir. Dışardan planla-
narak maşaları FETÖ terör 
örgütü ile yapılmak istenen 
darbe ile 15 Temmuz günü 
onlarca insanı katlettiği ve yüz-
lerce kişiyi yaraladığı kanlı 
darbe girişimi hala Türk 
kamuoyunun hafızalarından 
silinmemiştir. Bu ihanet başa-
rıyla ulaşsaydı, belki de binler-
ce Türk vatandaşı daha bugün 
yaşamıyor olacaktı. Ülke bu şer 
odaklarına peşkeş çekilecekti. 
 
Geçmişten günümüze pek çok 
alanda kurulup organize edilen 
kendilerini bu ülkelerin çıkarla-
rına satmış diğer eli kanlı 
örgütlere daha değinmiyoruz.  
 
DEVAM EDECEK ...
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