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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

HALK VE ÖZGÜRLÜKLER BAŞKANI

Erdoğan ve Şentop’u  
ZİYARET ETTİ
¥  BULGARİSTAN Hak ve Öz-
gürlükler Partisi Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve TBMM Başkanı 

Mustafa Şentop’u ziyaret et-
ti. Karadayı, yoğun progra-
mında kendilerine zaman 
ayırdığı için Erdoğan ve Şen-
top'a teşekkür etti. n 5’te

¥  KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı El-
va Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı 
Blendi Klosi ile görüştü. Arnavutluk'taki 
ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve 
Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları 
pekiştirmek amacıyla iki ülke arasında iş 
birliği protokolü imzalandı.  n 10’da

Sayfa 3’teRifat SAİT

ERKEN SEÇİM  
TARTIŞMASI

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
BU KODU AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTARAK GAZETEMİZE 

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

¥ TÜRKİYE ile Bosna Hersek 
arasındaki ikili ilişkilerin üst 
düzey olduğuna işaret eden 
Alagiç, "İki ülke arasındaki 
dış ticaret hacmi 700 milyon 
dolar. Bunu 1 milyar dolara 
çıkarmak için çaba harcıyo-
ruz. Türkiye'nin Balkanlarda-
ki rolü çok önemli. Bosna 
Hersek, Avrupa'nın kalbinde 
bir ülke. Nüfusu 3,5 milyon 
ama buradan 650 milyon nü-
fusluk bir pazara ulaşılması 
mümkün. Bosna Hersek  
stratejik konumu, elverişli ti-
cari alanları, rekabetçi fiyat-
ta nitelikli iş gücü, istikrarlı 
finansal sistemi, düşük işlet-

me maliyetleri, cazip yatırım 
lokasyonları bakımından ya-
bancı yatırımcılara önemli 
avantajlar sunuyor." ifadesi-
ni kullandı. Otomotiv, metal, 
tarım, tekstil ve ahşap sanayi 
alanlarının Bosna Hersek'in 
geleneksel olarak en güçlü 
sektörleri olduğunu vurgula-
yan Alagiç, "Türk girişimci-
lerle daha çok iş birliği yap-
mak istiyoruz. Türk firmala-
rın girişimci ruhundan yarar-
lanmak istiyoruz. İnşallah 
sizlerin de desteğiyle ilişkile-
rimizi en yakın zamanda da-
ha ileriye taşıyacağız." dedi. 
n 8’de

Bosna Hersek'in Ankara Bü-
yükelçisi Adis Alagiç, Türki-
ye'nin Balkanlardaki rolünün 
çok önemli olduğunu belirtti

Boşnak Büyükelçi: Türkiye’nin  
Balkanlardaki rolü çok önemli

¥ BOSNA Hersek'te savaşın 
başladığı 1992'de Prijedor ken-
ti ve civarında kollarına bağla-
dıkları beyaz kurdele ve evleri-
ne astıkları çarşaflarla tespit 

edildikten sonra Sırplar tarafın-
dan katledilen 3 bin 176 sivil 
için Beyaz Kurdele Günü'nde 
anma törenleri düzenlendi. 
Başta Prijedor olmak üzere baş-

kent Saraybosna ve ülke gene-
linde birçok kentte düzenlenen 
anma törenlerinde bu yıl 29 yıl 
önce öldürülen 102 çocuğa dik-
kat çekildi. n 5’te

BOSNA HERSEK’İN ACI GÜNLERİ  
ANMAKLA BİTECEK GİBİ DEĞİL

HIRVATİSTAN'A GÖÇMENLERLE 
İLGİLİ BİR UYARI DAHA GELDİ
¥  AVRUPA Birliği'nin 
(AB) İçişlerinden Sorum-
lu Üyesi Ylva Johans-
son,  Hırvatistan'ın, Bir-
liğin sınırlarını korurken 

göçmenlerin temel hak-
larını ihlal etmemesi ge-
rektiğini söyledi. Jo-
hansson, Hırvatistan'ın 
düzensiz göçmenleri 

geri iterek, temel hakla-
rını ihlal etmesi konu-
suyla ilgili basın men-
suplarına açıklamada 
bulundu. n 3’te

Türkiye ile Arnavutluk’tan 
ortak miras için iş birliği 

¥ TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın güneyin-
de Türk ailelerin de yaşadığı Bujano-
vac'a bağlı Biljaca köyüne çöp kamyonu 
ve gelir artırıcı sera hibe etti. TİKA'dan 
yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 
getirilen çöp kamyonu ile köyün atık 
sistemi kurulduğu ve köydeki 10 çiftçiye 
gelir artıcı seralar teslim edildi. n 8’de

TİKA'dan Bujonovac’a 
kamyon ve sera yardımı



Munira Merkezi, Ulcinj’de İslamiyet’e hizmet edecek

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki tarihi Fatih Mehmed Medresesi'nde okuyan öğren-
ciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi

2 7 Haziran 2021 
PazartesiBalkan Haberleri

PODGORİTSA 
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Medrese öğrencileri, 
düzenledikleri et-
kinlikte, Filistin ve 

Karadağ bayrakları açtı, ha-
vaya yüzlerce beyaz balon bı-
raktı. Medrese Müdürü 
Amer Sukurica medrese öğ-
rencilerinin, Filistinli çocuk-
larla beraber olduğuna işaret 
ederek, Karadağ'dan barış ve 

dayanışma mesajı gönderdik-
lerini söyledi. Medrese öğ-
rencilerinden Ajla Dresevic 
de etkinliği Filistinlilerin yal-
nız olmadığını göstermek 
için düzenlediklerini ifade 
ederek, "Masum insanlar öl-

mesin. Saldırılara son veril-
sin" dedi. Bir diğer öğrenci 
Eldan Ramovic ise Filistin 
halkıyla dayanışma içerisin-
de olduklarını, Filistinlilerin 
acısını paylaştıklarını kaydet-
ti. (AA)

Karadağlı öğrencilerden 
Filistin'e destek etkinliği 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Genç Sefirler Toplu-
luğu, Bosna Her-
sek'te "Anadolu'dan 

Balkanlara Barış Köprüsü" 
projesini hayata geçirdi. An-
kara ve İstanbul'daki üni-
versitelerde siyaset bilimi 
okuyan öğrenciler tarafın-
dan kurulan Genç Sefirler 
Topluluğundan 10 katılımcı, 
Bosna Hersek ve Sırbis-
tan'dan 20 katılımcıyla 
Bosna Hersek'te çeşitli kent-
leri ziyaret ederek, sosyal 
sorumluluk faaliyetleri ger-
çekleştirdi. Proje Koordina-
törü Betül Köse Karaca, 
Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) Tecrübe Paylaşım 
Programı kapsamında ilk 
kez Bosna Hersek'e gelen 3 
kişi olarak bu projeyi hazır-
ladıklarını belirterek, pro-
jeyi Avrupa Birliği (AB) 
Başkanlığı Ulusal Ajansına 
sunarak AB Erasmus Genç-
lik Programı kapsamında 
hibe aldıklarını söyledi. 
Bosna Hersek'te 1992-
1995'te yaşanan savaş sıra-
sında soykırıma maruz 

kalan Srebrenitsa'ya özel bir 
önem verdiklerini anlatan 
Karaca, "Emmaus Uluslar-
arası Dayanışma Forumu-
nun katkılarıyla Srebrenitsa 
Anneleri'nin evlerini temiz-
ledik, boyadık, bahçelerinde 
çalıştık, yakacak ihtiyaçları 
için odun hazırladık." dedi. 
Karaca, Srebrenitsa'nın çe-
şitli kasabalarından gelip 
eğitim alan çocuklarla da 
bir araya geldiklerini akta-
rarak, Türkiye'deki eğitim 
imkanları hakkında bilgi 
verdiklerini ifade etti. Baş-
kent Saraybosna'daki Yunus 
Emre Enstitüsü’nde iklim, 
göç, kadına şiddet ve siyasi 
istikrar konuları üzerine 
sunum yaptıklarını da dile 
getiren Karaca, Bosna Her-
sek'i tanımak ve kültürel en-
tegrasyonu sağlamak için 
Mostar, Travnik ve Stolac 
gibi tarihi ve turistik kent-
lere geziler düzenlediklerini 
kaydetti. Karaca ayrıca, Tür-
kiye'nin SaraybosnaBüyük-
elçisi Sadık Babür Girgin, 
TİKA Saraybosna Ofisi, YEE 
Saraybosna Ofisi ve Alija 
İzetbegovic Vakfı’nı ziyaret 
ederek, proje hakkında bilgi 
verdiklerini sözlerine ek-
ledi. (AA)

Bosna Hersek’te 
ANADOLU'DAN 
BALKANLAR'A  
Barış Köprüsü"… 

ULCİNJ- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) tarafından 

donanım desteği verilen Ka-
radağ'ın Ulcinj kentindeki 
Munira İslam Kültür Merke-
zi, hizmete açıldı. TİKA'dan 
yapılan açıklamada, Ulcinj'in 
Vladimir ilçesinde bulunan 
İslam Kültür Merkezi'nin Tİ-

KA tarafından yenilendiği 
ifade edilerek merkezin din 
kursları ve kültürel etkinlik-
lere ev sahipliği yapacağı be-
lirtildi. İslam Kültür Merke-
zi’nin salon, restoran ve 
mutfak ekipman ve dona-
nım malzemelerinin TİKA 
tarafından sağlandığına işa-
ret edilen açıklamada, inte-
raktif tahta ve yazı tahtası, 
konferans sandalyesi ve ha-

valandırma sisteminin de te-
min edildiği aktarıldı. Açılışa 
katılan Karadağİslam Birliği 
Başkanı Rifat Fejzic, proje-
den duyduğu memnuniyeti-
ni dile getirerek merkezin sa-
dece ilçede yaşayanlara de-
ğil, tüm bölge halkının dini 
ve kültürel ihtiyaçlarına hiz-
met vermesi açısından da 
büyük öneme sahip olduğu-
nu vurguladı.(AA)
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

ERKEN SEÇİM  
TARTIŞMASI

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

BRÜKSEL 
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Yüzlerce gösterici, çeşitli 
sol grupların çağrısıyla İs-
rail'in Atina Büyükelçiliği 

önünde bir araya geldi. Ellerin-
de Filistin bayraklarıyla Büyük-

elçilik binasına yaklaşmak iste-
yen protestoculara polis göz ya-
şartıcı gazla müdahale etti. "Fi-
listin'e özgürlük", "Terörist İsra-
il", "Kazanacağız" şeklinde slo-
ganlar atan göstericiler, saldırıla-
rın durdurulmasını istedi. Gös-
tericiler, Yunanistan hükümeti-

nin İsrail ile ilişkilerinin kesilme-
sini talep etti. İşgal altındaki Do-
ğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahalle-
si'nde yaşayan Filistinlilerin zo-
runlu tahliyesi nedeniyle gergin 
günlere sahne oluyor. İsrail poli-
sinin Mescid-i Aksa'daki saldırı-
ları da kutsal kentteki gerilimi 

tırmandırıyor. Öte yandan Filis-
tin direniş örgütleri de Gazze 
Şeridi çevresindeki İsrail kent ve 
bölgelerini roketlerle vurdu. İs-
rail polisi Gazze Şeridi'nden atı-
lan roketler nedeniyle 6 kişinin 
öldüğünü, 45 kişinin yaralandı-
ğını bildirdi. (AA)

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediye Başka-
nı Mustafa Dündar, Yuna-
nistan Başbakanı Kiriakos 

Mitsotakis’in, Batı Trakya’daki 
Türk köyleri ve azınlık çocukları-
nın kimliği hakkında sarf ettiği 
“Pomak köyleri” ve “Yunan ço-
cukları” ifadelerine tepki gösterdi. 
Düzce Akçakoca Müftüsü’nün Se-
lanik göçmenleri hakkında söyle-
diği sözleri de kınayan Başkan 
Dündar, birlik ve beraberliğimizi 
bozmak isteyenlere Türk Mille-
ti’nin fırsat vermeyeceğini söyle-
di. Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, AK Parti Bursa 
Milletvekili ve TBMM İnsan Hak-
ları İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma Der-
neği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. 

BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. 
Ali Emin Lâtif ile Yunanistan Baş-
bakanı Kiriakos Mitsotakis’in Batı 
Trakya’daki Türk köyleri ve azın-
lık çocuklarının kimliğine ilişkin 
kullandığı sözleri ve Düzce Akça-
koca Müftüsü’nün Selanik göç-
menleri hakkındaki konuşmaları-
nı değerlendiren Dündar ve Ça-
vuşoğlu, ortak bir dille yaşananla-
rı kınadı. Başkan Dündar, “1923 
yılından bu yana Yunan hükü-

metleri Batı Trakya’daki soydaşla-
rımıza sıkıntılar yaşatmaktadırlar. 
Yıllardır sistematik olarak uygula-
nan baskı ve asimilasyon politika-
ları ile soydaşlarımız ana vatan 
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerine göç etmeye zor-
lanıyor. Balkanlar’daki Türk nü-
fusu azaldı. Göç etmeyip kalanlar 
ekonomik olarak sıkıntıya sokulu-
yor. Son dönemde yapılan baskı-
ların altında ise Türkiye’nin güç-

lenmesi yatmaktadır” dedi. 
www.haberler.com’a göre; Türki-
ye’nin ciddi bir ivme kazanarak 
gerek sosyal, gerek siyasal gerek-
se de ekonomik olarak güçlü 
adımlarla ilerlediğini ifade eden 
Başkan Dündar, “Bu ilerleyişin 
tüm dünyayı rahatsız ettiğini gö-
rüyoruz. Bu ilerleyişi durdurmak 
adına değişik senaryolarla ülke-
mizle ve milletimizle uğraşıyor-
lar. Bunlardan bir tanesi de fitne 
sokmaktır. Bu tür fitnelere karşı 
bilinçli olmamız ve gerekli cevap-
ları vermemiz gerekiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti, 83 milyonluk nüfu-
suyla büyüyen, güçlenen ve ileri-
ye doğru yürüyen bir devlet. Tür-
kiye, sadece kendi sınırları içeri-
sindeki değil, tüm dünyadaki 
mazlumların da sesi olmaktadır. 
O yüzden ülkemiz ile uğraşmak-
tadırlar” diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Jo-
hansson,  Hırvatistan'ın, Birliğin sınırlarını korurken göç-

menlerin temel haklarını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi

AB, GERİ İTMELERE KARŞI GÖÇMENLERİN 

TEMEL HAKLARINI  
korumasını istiyor…

ÇAVUŞOĞLU’DAN DR. SADIK 
AHMET'İN KABRİNE ZİYARET 
GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Batı 
Trakya Türklerinin, 

Türkiye'nin kendilerini hiç-
bir zaman yalnız bırakmaya-
cağını bildiğini söyledi. Ça-
vuşoğlu, Gümülcine'deki te-
masları kapsamında Dostluk 
Eşitlik Barış Partisinin (DEB) 
kurucusu merhum Dr. Sadık 
Ahmet'in Kahveci Mezarlı-
ğı’ndaki anıt mezarını ziya-
ret ederek dua etti. Bakan 
Çavuşoğlu, kendisine sevgi 
gösteren soydaşlarla selamla-
şıp bir süre sohbet etti. Ziya-
retin ardından gazetecilere 
açıklamalarda bulunan Ça-
vuşoğlu, Batı Trakya davası-
nın burada emin ellerde ol-
duğunu görmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.Çavu-

şoğlu, dış politikadaki en 
önemli unsurlardan biri ola-
rak yurt dışında yaşayan soy-
daş ve akraba toplulukları 
gördüklerini söyleyerek "Bu 
nedenle yurt dışında yaşa-
yan soydaş ve akraba toplu-
luklarımızı yalnız bırakmı-
yoruz." diye konuştu. Batı 
Trakya Türklerinin sorunla-

rına işaret eden Çavuşoğlu, 
şu ifadeleri kullandı: "Verdi-
ğimiz destekler, bundan son-
ra vereceğimiz destekler ko-
nusunda bir şüphe yok. Baş-
ta eğitim desteği olmak üze-
re her türlü desteği veriyo-
ruz. Ama statüyle ilgili ek-
siklikler var. Bunları Yunan 
muhataplarımızla görüşüyo-

ruz. Biliyorsunuz diyaloğu 
yeniden başlattık. Yarın yine 
birçok konuyu konuşacağız 
ama bu konu da gündeme 
gelecek. Batı Trakya Türkleri 
kendilerini hiçbir zaman yal-
nız bırakmadığımızı biliyor. 
Bundan sonra da yalnız bı-
rakmayacağımızdan emin. 
Önemli olan budur." (AA)

DÜNDAR’DAN BATI TRAKYA  
TÜRKLERİ’NE TAM DESTEK 

Adamın biri telaşla parti merkezinin 
içine girer ve oradakilere bağırma-
ya başlar, size bir iyi bir de kötü 

haberim var, önce hangisini söyleyeyim? 
Bunun üzerine oradakiler, “fark etmez iste-
diğinden başla “ derler.  
Adam haykırarak şöyle der:  
-Birinci haberim, Erken seçim olacak di-
yorlar, hemen hazırlanmaya başlayın 
Oradakiler, sorarlar peki ikinci haber ne-
dir?  
-İkinci haberim, Seçim meçim olmayacak 
diyorlar, telaşlanmayın… 
İşte son günlerdeki durum aynen böyle. 
Erken seçim, son günlerde çok konuşulan 
bir konu oldu. Olur diyenler var, olmaz di-
yenler var. Bu yazımızda bu konuyu detay-
lı bir şekilde analiz etmek istedik. Bu aslın-
da bir satranç oyununun analizi gibi düşü-
nülebilir. Eski bir üniversite satranç şampi-
yonu olarak siyaseti satranç masasında an-
latmaya çalışıyorum. Bugün Türkiye siya-
set arenasında oynanan satranç oyununda 
çok farklı bir duruma şahit oluyoruz. Ta-
rafların hamleleri, diğerinin oyununu çok 
ciddi etkileyecek görünüyor. Bildiğiniz 
üzere Satranç genelde iki kişi arasında oy-
nanır. Satranç ’ta bazen de bir şampiyon 
onlarca kişiye karşı tek başına oynayabilir. 
Nitekim AK Parti’nin ilk 18 yıl yaptığı 
müsabaka bu şekilde bir satranç oyunuy-
du. Ancak bugün Türkiye’de oynanan si-
yasi satranç müsabakası çok ama çok fark-
lı. Teke tek değil, gruplar arasında. Yani ar-
tık bu oyun iki kişi arasında oynanmıyor. 
İlk kez çoklu rakipler arasında oynanan bir 
oyuna şahitlik ediyoruz. Yani ittifaklar 
oyunu etkiliyor.  
Erken seçim neden olur / Neden olmaz? 
Erken seçim tartışmaları yapıla dursun en 
fazla önümüzdeki 12 ay içinde dananın 
kuyruğu kopacak ve kısmetse her şeyi gör-
müş olacağız.  Zira 12 ay içinde erken se-
çim olmazsa zaten 2023’te planlanan seçi-
min sathına girmiş olacağız. Dolayısıyla 
erken seçim olursa ilk 12 ayda olur, olmaz-
sa 2023’te normal seçim olur. Bu kadar 
net. 
Peki, o zaman buyurun satranç masasına. 
Muhalefet tarafı, AK Parti’nin iç ve dış po-
litikada yaptıklarının seçim hamlesi oldu-
ğuna dikkat çekerek, her an seçim yapıla-
cakmış gibi düşünüyor. Pandeminin de et-
kisiyle oluşan ekonomik ve sosyal olum-
suzlukları kendisi için bir avantaj görerek 
erken seçimi baskın seçime çevirmek isti-
yor. Bu yönüyle onlara da kızmamak la-
zım zira onlar da iktidar hayalleri kuruyor-
lar. Bu ne kadar gerçekçi, ona da Türk mil-
leti karar verecektir.  
Muhalefet aslında erken seçim olacakmış 
gibi bir havaya girdi. Sanki bir yerlerden 
de işaret ve destek aldılar. Cumhurbaşkanı 
adayı olmayı planlayanlar, erken seçim ih-
timaline hazırlıksız yakalanmamak istiyor-
lar. O nedenle hem siyasette hem medyada 
hazırlıklara şimdiden başladılar. 
Diğer taraftan Parlamentoda Siyasi Partiler 
Kanunu ve Seçim Kanunu’nda köklü de-
ğişikliklere hazırlanıyor olunmasının altın-
da da seçim kokuları alanlar var. En önem-
lisi değişiklik ise seçim barajının düşürül-
mesi. Seçim sistemi en çok ittifakları etki-
leyecek gibi görünüyor.  
Anketler de seçimi etkiliye bilecek önemli 
kriterlerdir. Ancak anketin doğruluğu veya 
doğru yapılıp yapılmadığı çok önemlidir. 
Son günlerde muhalefetin erken seçim için 
gaza basması, anket sonuçlarından mem-
nun olduğu şeklinde yorumlanabilir. An-
cak bunu tam tersine bir algı için de yapı-
yor olabilirler. Sonunda en geçerli ve doğ-
ru anket seçimin bizzat kendisidir. Bazı an-
ketlerde Cumhur ittifakı %44 dolaylarında 
gösterilip seçimi kazanmak için %51 ge-
rektiğinden Cumhur ittifakının kaybedece-
ği algısı oluşturuluyor. Ama şu unutuluyor 
ki Millet ittifakı veya muhalefetin toplam 
oyu da %50’nin çok altında. Burada ilginç 
bir durum var. Şöyle ki; kararsızlar+küs-
künler+oy kullanmak istemeyen protesto-
culardan oluşan seçmenlerin toplamı  
%20-22’lik bir potansiyel oluşturmuş du-
rumda. Uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir 
siyasi tablo var. Bu durum siyasi bir bilin-
meyeni beraberinde getirebilir.  
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçe-
li, geçen aylarda yaptığı açıklamasında 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 
devamını da mümkün kılacak bazı reform-
ların yapılması ve acilen çıkarılması gerek-
tiğini” söylemişti.  Onun sözleri bazıların-
ca “Bir erken seçim plânlandığı” şeklinde 
yorumlanmıştı. Sayın Devlet Bahçeli’nin 
daha önceki dönemlerde erken seçimi be-
lirlemiş olması da onun bu konudaki 
önemli rolünü bizlere hatırlatıyor. Ancak 
aynı Bahçeli de seçimin 2023’de olacağını 
söylemiş ve noktayı koymuştu.   
Avrupa Birliği ve Amerika’nın tutumu da 
dikkatle takip edilmeli. Özellikle ABD 
Başkanı Biden’ın geçen yıl daha başkan 
olmadan açıkça söylediği, “ AK Partiyi ik-
tidardan indirmeliyiz” sözleri yenilir, yutu-
lur cinsten değil. Türk-ABD ilişkileri bir-
çok konuda olduğu gibi seçim için de 
önemli olabilir. Ayrıca Amerika ile ilişkiler 
Rusya olan ilişkilerimizi de yakından etki-
leyecek. Özellikle de S400 füzelerine karşı 
ABD’nin tavrı merak konusu. Buna göre 
Türkiye’nin alacağı tutum ise Rusya ile 
olan ilişkilerimizi yakından ilgilendirecek. 
Özellikle de turizm sezonun açılmak üzere 
olduğu şu dönemde Rus turistleri bekleyen 
Türk turizm sektörü için hayati önem taşı-
yor. Bu durum da Türk ekonomisini yakın-
dan ilgilendiriyor. Ekonomi de seçimleri 
etkileyen veya tetikleyen bir kriter. Bütün 
bunlar 14 Haziran’da yapılacak olan Erdo-
ğan-Biden görüşmesinden sonra netlik ka-
zanabilir. Zira bu görüşme çok ama çok 

önemli.  
Erken seçimle ilgili muhalefetin ortaya 
koyduğu farklı bir durum daha var. Diyor-
lar ki; Sayın Cumhurbaşkanı iki defa seçil-
di ve anayasaya göre üçüncü defa aday 
olamaz. Bu iddiaya AK Partili kurmaylar 
kesinlikle karşı çıkıyorlar.  Anayasa mah-
kemesinin finalde tutumu ne olur ve Ana-
yasa profesörlerinin söyleyeceği şeyler çok 
önemli. Ancak ne olursa olsun AK Parti 
için bir risk. Küçük bir ihtimal bile olsa 
böyle bir riske girilmez diye düşüneler var. 
Ya da net olunması için anayasada bir ta-
kım değişiklikler yapılabilir mi? Bu da ayrı 
bir soru. İşte bu duruma istinaden muhale-
fet tarafında olanların iddiası Sayın Erdo-
ğan istifa ederse 24 Haziran 2023'de yapı-
lacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday 
olamayacak ancak TBMM erken seçim 
kararı alırsa bir defa daha aday olabilecek. 
Yani onlara göre Sayın Tayyip Erdoğan 
tekrar aday olabilmesi ve Cumhurbaşkanı 
seçilebilmesi için erken seçim şart. Burada 
birisinin düğmeye basması gerekecek. Üst 
akıl Meral Akşener’e işin içine gir diyebi-
lir, diye yorum yapılıyor. İşte tam da bu 
durumda seçim 2023’de belirtilen tarihte 
değil ama sadece usulen 3-4 ay öncesinde 
yani Nisan 2023’de yapılabilir. Tabiri caiz-
se az erken seçim. Zaten kimse 24 Haziran 
demiyor, sadece seçimler 2023’de olacak 
deniyor, ay farkı olabilir belki.  
Diğer yandan muhalefet, erken seçimi re-
feranduma götürmek istiyor. Bu oldukça 
saçma. Erken seçim için eğer referandum 
yapacaksanız hiç yapmayın, direk seçime 
gidin. Muhalefetin her bir seçimin millete 
olan maliyetinden haberi yok mu? Zaten 
sıkıntılı olan ekonomi seçimlerden olum-
suz etkilenir. Hani deniyordu ya milletin 
sorunu “seçim değil geçim”  diye.  
Referandum deyince anayasa değişikliği 
için veya Kanal İstanbul için de referan-
dumlar konuşuluyor. Bütün bu referan-
dumlar seçim öncesi bir anket niteliğinde 
olabilir. Partiler de buna göre hareket ede-
bilirler.  
Erken seçimle ilgili konuşulan bir diğer 
konu da şu:  
Anayasa'nın 78'inci maddesinin gereği ola-
rak TBMM vekillerinin bir kısmı ölüm ya-
hut istifa gibi nedenlerle üyeliklerini son-
landırırsa ara seçime gidilir. Ara seçim, her 
seçim dönemi için bir defa ve genel seçim-
den otuz ay sonra yapılabiliyor. Ancak, bo-
şalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının 
yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçim-
lerinin üç ay içinde yapılmasına karar veri-
lir. 
Üye tam sayısı olan 600'ün %5'i, 30 millet-
vekiline denk geliyor. Ancak Meclis'te 
ölüm ve milletvekilliğinin düşmesi nede-
niyle zaten 11 eksik var ve sandalye sayısı 
589'a indi. Bu durumda 19 milletvekilinin 
daha istifası veya azledilmesi  sandalye sa-
yısının 30 milletvekiline ulaşması halinde 
3 ay içinde ara seçim zorunlu oluyor. Böy-
le bir durumda ara seçim değil de erken se-
çime gidilir mi? Bu da sorulan sorular için-
de.  
Yine son günlerde tartışılan yeni bir konu, 
Z kuşağı gençliğinin tutumu ne olacağı. 
Yapılan anketlerde Z kuşağının siyasete 
uzak duracağı, apolitik olacağı şeklinde. 
Bu durum bütün siyasi partiler için bir risk 
ve olumsuzluktur. Mevcut siyasi davranış-
lar ve gelişmeler Z kuşağının ilgisini çek-
miyor. İşin ilginç tarafı her geçen sene Z 
kuşağının oy oranı artıyor. Tahmini rakam-
lara göre 2023 yılına kadar ilk kez oy kul-
lanacak genç nüfus 7 milyonu geçecek. 
Böyle bir durumda her parti Z kuşağından 
ne kadar oy alacağını tartar, biçer ve hesap-
lar. Ona göre erken seçim daha mı iyidir 
yoksa mevcut durumdaki oy potansiyeline 
göre seçimi ister veya istemez. .Bugün 
mevcut ile  avantajın daha iyi ise  yarına işi 
bırakmak gerekir.. Burada üç önemli örnek 
var. Ekonomi,  mevcut şartların değişebile-
ceği,  Demografik yapı (özellikle genç nü-
fusun durumu ) Bütün bunlar seçimi etki-
leyen faktörlerdir.  
Cumhur ittifakı erken seçim düşünebilir 
mi? Satranç oynuyorsanız her hamleyi dü-
şünmelisiniz. Cumhur ittifakı, asla bir er-
ken seçim düşünmez. Bu son derece nor-
mal. Ancak olası bir farklı gelişmelere kar-
şı hazırlıklı olmak isteyebilir. Bu yüzden 
de AK Partinin her an erken seçime hazır-
lıklı olmasını normal karşılamak gerekir.  
Diğer yandan ekonomi şu anda eğer olum-
suz sinyaller veriyorsa, müdahale edilebi-
lecek zaman varken gerekeni yapmak ve 
işi yarına bırakıp daha zor bir şartlara taşı-
mamak gerekebilir. Ayrıca, Cumhur ittifakı 
şöyle düşünebilir. Bugünkü şartlar içinde 
muhalefetin başında etkisiz liderler varken 
bunu kullanayım zira yarın güçlü liderle 
gelebilir, bugünkü şartlarda siz daha sağ-
lıklı ve daha etkin durumda olabilirsiniz, 
özetle yarının ne getireceği bilinmez. O 
yüzden bugün avantajlıysanız onu değer-
lendirmeniz akıllıcadır.  
Görünen o ki ağır basan görüşe göre bir 
sonraki seçim erken, az erken, tam zaman-
lı,…vs. ne olursa olsun Erdoğan yine kesin 
kazanır. Ama Cumhur ittifakı parlamento-
da vekil sayısında bir kayıp yaşayabilir. 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde değişiklikler 
olabilir. Seçim sisteminde bir takım deği-
şiklikler olabilir. Siyasette bir takım deği-
şiklikler olabilir. Değişmeyen tek şey deği-
şimdir.  
Görünen o ki; masada çok bilinmeyenli bir 
denklem var. Erken seçim ülke için hiç iyi 
bir şey değil. Bunu gayet iyi biliyoruz. 
Ama dediğim gibi çoklu bir satranç oyna-
nıyor. Bazen oyunu kazanmak için feda 
edeceğin taşlar olabilir. Farklı ve beklen-
medik hamleler gelebilir.  Ne olursa olsun 
devlet ve millet için hayırlısı olsun.
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İDEA derneğinin düzenle-
diği kapanış programına, 
Türkiye’nin Priştine Bü-

yükelçisi Çağrı Sakar, dernek 
başkanı Bayram Pomak ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. Po-
mak, geleneksel hale gelen 
Balkan Gençlik Okulu vesile-
siyle Kosovalı gençlerin güzel 

eğitimler almasından duydu-
ğu gururu ifade etti. Öğrenci-
lerin felsefe, tarih, sosyoloji ve 
psikoloji gibi alanlarda eği-
timler aldıklarına dikkati çe-
ken Pomak, "14 Ağustos’ta İs-
tanbul’da Balkan Gençlik 
Okulu öğrencilerimiz hem 
Türkiye gezisi yapacaklar 
hem de diğer Balkan ülkele-
rinde düzenlenen Balkan 
Gençlik Okulu öğrencileriyle 

bir araya gelecekler." dedi. 
Büyükelçi Sakar da kapanış 
programı kapsamında Türk 
dış politikası ve Türkiye ile 
Kosova arasındaki ilişkiler ko-
nusunda sunum yaptı. Türki-
ye’nin Kosova’nın istikrarını, 
toprak bütünlüğünü ve kal-
kınmasını önemsediğine dik-
kati çeken Sakar, "Kosova, 
uluslararası alanda hak ettiği 
yeri alması, Kosova’yı tanıyan 

ülkelerin sayısının artması, 
Kosova’nın uluslararası ve 
bölgesel kuruluşlara üyeliği 
için bugüne kadar ülkemiz ta-
rafından desteklenmiştir" diye 
konuştu. 7 hafta süren eğitim-
lerin ardından projeyi başa-
rıyla tamamlayan 50 öğrenci-
ye başarı sertifikası verildi. 
Öğrenciler ağustos ayında dü-
zenlenecek Türkiye gezisine 
katılacak. (AA)
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Avrupa Birliği (AB) Koso-
va-Sırbistan Diyaloğu 
Özel Temsilcisi Miroslav 

Lajcak ve ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Vekili Matthew Pal-
mer, Kosova-Sırbistan diyaloğu-
nun yeniden başlaması husu-
sunda 2 günlük ortak Kosova zi-
yaretine başladı.  Avrupa Birliği 
(AB) Kosova-Sırbistan Diyaloğu 
Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak 
ve ABD Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Vekili Matthew Palmer, 2 
günlük ortak Kosova ziyaretine 
başladı. İkilinin Kosova’ya ger-
çekleştirdiği ortak ziyaretin, 
ABD ve AB’nin diyalog açısın-
dan yakın işbirliği içinde olduğu 
ve Batı Balkanlar bölgesi için 
benzer hedefleri olduğu mesajını 
vermeyi amaçladığı ifade edildi. 
Nedenleri arasında, Kosova-Sır-
bistan diyaloğunun yeniden baş-
laması ve Kosova Başbakanı Al-
bin Kurti ile Sırbistan Cumhur-

başkanı Aleksandar Vuçiç ara-
sındaki görüşmeye yönelik ha-
zırlık yapmanın da yer aldığı zi-
yarette Palmer ve Layçak’ın, Ko-
sova Cumhurbaşkanı Vjosa Os-
mani ve Başbakan Kurti ile gör-
üştüğü aktarıldı.  
Ayrıca ikilinin, Kosova’daki 
uluslararası camia temsilcileri ile 
de bir araya geleceği ve AB Mis-
yon Başkanlarına hitap edeceği 

de ifade edildi.  
Öte yandan, ikili diyaloğa ilişkin 
ABD’nin daha büyük bir rol üst-
lenmesi Kosova tarafından talep 
edilmişti. Priştine ile Belgrad 
arasındaki ilişkilerin tamamen 
normalleşmesini amaçlayan bu 
süreçte, AB arabuluculuğu ile 
Kosova ve Sırbistan arasındaki 
diyalog 2011 yılında başlamıştı. 
(AA)

ABD VE AB’DEN  
Kosova’da ortak hareket 

Kosova'nın başkenti Priştine’de, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen 
Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

YTB’nin Balkan Gençlik  
Okulu törenle kapandı…

Kosova Cumhuriyeti Başkonsolosu  
Novoberdaliu, Denizli'yi fethetti…
DENİZLİ 
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Kosova Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonso-
losu Suzan Novo-

berdaliu, Denizli Valisi Ali 
Fuat Atik'i ziyaret etti. Vali 
Atik, makamında kabul et-
tiği Novoberdaliu'ya kent 
hakkında bilgi verdi. Koso-
va'nın her zaman yanında 
olduklarını belirten Ali 
Fuat Atik, ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Başkonsolos Novo-
berdaliu daha sonra Denizli 
Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Ali Değirmenci 
ile görüştü. Novoberdaliu, 
her iki devlet arasında ta-
rihsel güçlü bağların oldu-
ğuna dikkat çekerek, "İle-
riki süreçte sanayi, ticaret, 
turizm başta olmak üzere 
birçok alanda ortak iş birli-
ğine gitmeyi arzu ediyo-
ruz" dedi. (AA)

CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç  
Kosova’da temaslarda bulundu 
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Manisa CBÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet 
Ataç, Manisa CBÜ 

Uluslararası İlişkiler Koor-
dinatörü Dr. Öğr. Üyesi Be-
tül Bülbül Oğuz ve Proje 
Koordinasyon Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nden 
Öğr. Gör. Mehmet Nuri 
Öğüt ile birlikte Kosova’yı 
ziyaret etti. Program kapsa-
mında Rektör Ataç; Kosova 
Demokratik Türk Partisi 
Genel Başkanı ve Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı 
Fikrim Damka, T.C. Priştine 
Büyükelçisi Çağrı Sakar, 
T.C. Prizren Başkonsoloslu-
ğu Muavin Konsolos İsmail 
Cenk Şen, Kosova Türk 
Temsil Heyet Başkanı Al-
bay Yunus Emre Işıkoğlu, 
Prizren Ukshin Hoti Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmet Temaj, Gilan Kadri 
Zeka Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bajram Kosumi, 
T.C. Priştine Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Şerafettin 
Turan, Yunus Emre Enstitü-
sü Müdürü Dr. Mehmet Ül-
ker ve Kosova Türk Öğret-
menler Derneği Başkanı 
Erol Kala ile temaslarda bu-
lundu. 
www.haberler.com’a göre; 

görüşmelerde Kosovalı öğ-
rencilerin üniversitemizde-
ki lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarından 
nasıl yararlanılabileceği ak-
taran Ataç, Manisa CBÜ'de 
mevcut durumda öğrenim 
gören Kosovalı öğrenciler 
hakkında da bilgi verdi. Ko-
sova’daki Türk okullarında 
görev yapmakta olan öğret-
menlerin Yapay Zeka, STE-
AM ve Öğretmenlik Mesle-
ki Formasyon eğitimleriyle 
ilgili işbirliği yapılması ko-
nusunda anlaşan taraflar 
süreç planlamalarına başla-
mak üzere çalışmaların baş-
latıldığını ifade eden Ataç, 
ayrıca Manisa CBÜ ile Ko-
sova’daki üniversiteler ara-
sında iş birliği tesis edilme-
sinin önemini vurguladı.
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Soydaşlarının 100-150 yıl 
önce Türkiye'ye geldik-
lerini hatırlatan Karada-

yı, "Bu topraklar bizim top-
raklarımız. Biz muhacir de-
ğiliz orada. Türkiye anavata-
nımız. Osmanlı'dan sonra 
oralarda kaldık. Bizim müca-
delemiz Türk kimliğimizi 
korumak. Dilimizi, dinimizi, 
adetlerimizi korumak. Zor-
luklar yaşadığımız bir ger-
çek." dedi.4 Nisan seçimleri-
nin kendileri açısından iyi 
geçtiğini ve yerel iktidarda 
iyi bir sonuç aldıklarını anla-
tan Karadayı, şöyle konuştu: 
"300 bin Bulgaristan vatan-
daşı 12 yıl sonra oy kullana-
cak. Son seçimlerde 336 bin 
oy aldık. 30 yıl geçti aradan. 
Eski olayları bilmeyen bir 
nesil yetişti. 35 sandık sınırı 

kalktıktan sonra bizim ama-
cımız 50 bin oyu aşmak isti-
yoruz. Açılacak sandıkların 
yeri belli. 15 Haziran'a kadar 
dilekçelerimizi vererek bü-
yükelçi ve konsolosluklarla 
irtibata geçip sandıkların 
açılması için başvuruda bu-
lunacağız. Türkiye'de dört 
bölgede parti temsilcilerimiz 
var. Bunların vasıtasıyla bu-

radaki partililerimize ulaşı-
yoruz. Trakya'da 8 sandık 
var. 30 yılda birliğimizi ko-
ruduk. Bu süre zarfında 
farklı olaylar yaşadık. Türk 
olup başka partilerde millet-
vekilli olanlar Türklere hiz-
met değil kendi partilerine 
destek oldular. Türklerin 
haklarını koruyamadılar. 
Bulgaristan'da milliyetçiliğin 

tek felsefesi Türk düşmanlı-
ğı. Okullardaki kitaplarda 
bu düşmanlık başlıyor. Türk 
düşmanlığı bir tür siyasi 
enerji olarak görülüyor. 
Meclis'te Türklerle ilgili bir 
olay olduğu zaman tüm par-
tiler karşımızda oluyor. 
Türkçe propaganda yapmak 
yasak. AB'de dil zenginliğine 
evet oyu kullanan Bulgaris-

tan’da Türkçe propaganda 
yasak. Hatta cezası var." 
" Mustafa Karadayı, Türk-
çe'nin seçmeli ders olduğu-
nu da belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bu çok cid-
di bir konu. Eğitim Bakanlık-
ları burada görüşülürse bir 
netice alınabilir. Çünkü biz 
Türkçe okumayan bir nesil 
olarak bunun sıkıntısı çektik. 
İnşallah yeni neslin bunu 
çekmemesi için 
Türkçe okuma kitapları ile il-
gili bir öneri sunduk. Bunları 
yedek kitap olarak sunduk. 
2018 Aralık'ta onaylandı. 
Bulgaristan'da 7. sınıfa kadar 
kitapları devlet basar ve da-
ğıtır. 2019'da Türkçe okuma 
kitaplarının listede olmadığı-
nı gördük. Sonrasında biz ki-
tapları bastık ve kendimiz 
dağıttık. Bulgaristan'da maa-
lesef Türklere karşı çifte 
standart var." (AA)
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Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçisi Hami Aksoy, 
Sırbistan'da Boşnak 

nüfusun yoğun yaşadığı 
Sancak bölgesini ziyaret 

ederek Türk Taşyapı firması 
tarafından onarılan Yeni Pa-
zar-Tutin otoyolundaki ça-
lışmaları inceledi. Aksoy'a, 
ziyaretinde Sırbistan İnşaat, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Tomislav Momirovic ile 
Türkiye'nin Yeni Pazar Baş-

konsolosu Başar Başol da 
eşlik etti. Momirovic, bura-
da yaptığı açıklamada, San-
cak bölgesinin uzun yıllar 
boyunca ihmal edilmesine 
rağmen son zamanlarda yo-
ğun altyapı projelerinin ger-
çekleştirildiğine dikkati çek-
ti. Sancak bölgesinde atıksu 
arıtma tesislerinin kurulma-
sının planlandığını belirten 
Momirovic, yakın zamanda 
başlayacak Pozega-Boljara 
otoyol inşasının bölgenin 
Belgrad ile ulaşım ve iletişi-
mini büyük ölçüde kolaylaş-
tıracağını söyledi. Büyükelçi 
Aksoy da Sırbistan'da bir-
çok Türk firmasının faaliyet 
gösterdiğini anımsatarak, 
hali hazırda Yeni Pazar-Tu-
tin yolunda çalışma yürüten 

Taşyapı firmasının Türki-
ye'nin desteğiyle gerçekleş-
tirilen Saraybosna-Belgrad 
Otoyol Projesinde de görev 
alacağını kaydetti. Sancak 
bölgesinde başka altyapı 
projelerinin de gerçekleştiri-
leceğini aktaran Aksoy, Sır-
bistan İnşaat, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile iş birli-
ği sayesinde projelerde fark-
lı Türk inşaat firmalarının 
da yer alacağını ifade etti. 
Sırp Bakan Momirovic ile 
Aksoy, Sırbistan'da yeni tip 
korona virüs salgınına karşı 
aşılama oranının en düşük 
olduğu Tutin şehrini de zi-
yaret ederek, teşvik amacıy-
la aşı oldu. Momirovic, 
Belgrad, Nis, Novi Sad ve 
Presevo şehirlerinde aşı 

olanların sayısının yüksek 
olduğunu hatırlatarak, "Bu 
şehirlerde salgın sona ermek 
üzere. Lütfen bu bölgede de 
aynı durum söz konusu ol-
sun. Paramızı Kovid-19 has-
talarının tedavisi için hasta-
ne inşa etmek yerine kalkın-
ma projelerine harcayalım." 
dedi. Aksoy, Sırbistan'ın sal-
gına karşı aşılama faaliyetle-
rindeki başarısına işaret 
ederek, "Sırbistan bu konu-
da örnek teşkil eden ülkeler-
den biri. Ülke nüfusunun 
yüzde 40'tan fazlası aşı olur-
ken Sancak'ta durum biraz 
farklı. Tüm aşılara erişimleri 
olduğu halde aşılanma ora-
nının yüzde 10 olması şaşır-
tıcı bir durum" diye konuş-
tu. (AA)

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti. Karadayı, yo-

ğun programında kendilerine zaman ayırdığı için Erdoğan ve Şentop'a teşekkür etti

HÖH’ÜN GENEL BAŞKANI  
Karadayı’nın Ankara turu Adnan FİŞENK

KUDÜS 
BENÎ İSRÂİL  
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Hz. Musa (as) firavun ve taraftarlarına de-
falarca hakikatı anlatmaya, hidayeti ve 
insanlığı göstermeyi usanmadan devam 

etti. Fakat firavunu bir türlü hidayete eriştireme-
yen Hz. Musa (as) son çare olarak ümmetini kö-
lelikten kurtarmak için, ALLAH'ın (cc) vahiyle 
emri üzerine kavmini Mısır'dan alarak birlikte 
bir gece Mısır’dan yola çıktı. Mısır'da ki her 
türlü ağır işlerde köle olarak bedeva karın toklu-
ğuna çalıştırılan İnsanların Mısır'ı terk etmeleri 
haberini alan Firavun yine kötülük yapmakta 
boş durmadı, Mısır'dan göç eden Hz. Musa (as) 
ve kavmini yok etmek için peşlerine düştü. Kı-
zıldeniz sahilinde Firavun onları yakalamak 
üzere iken, ALLAH'ın (cc) mucizesi ile kendi-
sine bahşedilen asasını, Hz. Musa (as), denize 
vurdu ve deniz ikiye ayrılarak onlara yol verdi. 
İsrailoğulları bu yoldan Kızıldeniz’in karşı kıyı-
sına geçmiş, Firavun ise peşlerinden onlar ge-
çerse bizde geçeriz düşüncesi ile peşlerinden 
girdiği Kızıldeniz'in tam ortasında açılan kori-
dorun kapanmasıyla başta kendisi ile askerleri 
büyük bir kısmıyla boğulmuştu. Kur’an’da bu 
hadise şöyle nakledilmektedir “Andolsun ki, 
Hz. Musa’ya (as) şöyle vahyetmiştik: Kullarımı 
geceleyin (Mısır’dan) yola çıkar; size yetişilme-
sinden korkmadan ve boğulmaktan endişe et-
meden, denizde onlara kuru bir yol (açmak) için 
(asân ile denize) vur. (Taha; 77) şeklinde geç-
mektedir. 
 
Kur’an-ı Kerim’in birçok yerlerinde Yahudi-
ler’in karakterleri ve vasıfları zikredilerek, bu 
kötülüklerinden dolayı tehdit edilmekte, azar-
lanmakta ve aşağılanmaktadır. Mesela kendile-
rine verilen nimetlerin karşılığında 
şükürsüzlüklerinden, ALLAH’a (cc) şirk koş-
tuklarından, kendilerini yeryüzünde üstün ırk 
olarak gördükleri için gurur sahibi oldukların-
dan, Makbul olmayarak ayıplanmış olan hırs ve 
tamâ ile zillet içinde kaldıklarından bahsedil-
mektedir. 
 
Tevrat’ta ise İsrailoğulları bir taraftan “Tan-
rı’nın (seçkin) kavmi”, “mukaddes millet” ola-
rak takdim edilirken; diğer taraftan kötü 
davranışları sebebiyle de tenkit edilmektedirler. 
Çünkü onlar Hz. Musa (as) ve Hz. Hârun’a (as) 
karşı gelmiş, ALLAH’ın (cc) gözünde kötü 
olanı yapmış, Baal ve Molok (ilahlaştırılan hü-
kümdarların putları) gibi ilahlara ve altın buza-
ğıya tapmışlardır. Böylece ALLAH’a (cc) 
verdikleri sözü tutmamışlar, ahidlerini bozmuş-
lar, ahlaksızlık yapmışlar, zina etmişler, ibadet-
haneleri yıkmışlar, peygamberlerini öldürmeye 
çalışmışlardır. ALLAH’ın (cc) şeriatını bırakıp 
diğer milletlerin kanunlarını benimsemişlerdir. 
Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat; İsrailo-
ğullarının doğru yoldan sapmaları ve başka ilah-
lara kulluk etmeleri sebebiyle peygamberleri 
tarafından kınandıkları ve azapla tehdit edildik-
lerini gösteren örneklerle doludur. 
 
Kur’an-ı Kerim’de ise Yahudilerin sahip olduk-
ları vasıfları etraflıca anlatıldıktan sonra, kötü 
yanlarının onları hangi felaketlere sürükledikleri 
de açık bir şekilde anlatılmaktadır. Şeytandan 
bile tehlikeli nefse tabii olmaları sonucunda baş-
larına neler geldiği anlatılmaktadır. ALLAH'ın 
(cc) emir ve yasakları yerine dünyalık eğlence 
ve alemlere dalmaları sonucun da yeryüzünde 
tabi tutuldukları imtihanı geçemedikleri bu şe-
kilde ortaya konulmuştur.  
 
Yaşamlarında dünya sevgisi, mal ve para ihti-
rasları ile birbirleri ile zenginlik de yarışır ol-
muşlardır. Dünyalık malı ve parayı elde etmek 
adına herşeyi deneyerek olağan üstü çabalayan, 
hırs gösteren millet Yahudiler olmuştur. Onların 
en büyük özelliği dünya malına tapar derecede 
bağlanmalarıdır. Yahudilerin dini inançlarına 
göre cennete girecek olan tek kavim kendileri-
dir. Dolayısıyla bu şekilde bir ahiret anlayışına 
sahip olan bir toplum için dünyadaki emellerine 
ulaşmada bütün yolları kullanmaları kendileri 
açısından meşrû sayılmaktadır. Kur’an-ı 
Kerim’de onların dünyaya taptıkları, çok yaşa-
mak istedikleri, mal-mülk elde etmek için her 
yolu meşru gördüklerinden dolayı alçaltıcı bir 
azaba müstehak oldukları zikredilmektedir. 
Yine Kur’an’da Yahudiler’in maddeyi elde 
etme hususunda çok aşırıya gitmelerinden do-
layı onlara önceden helal olan şeylerin, sonra-
dan haram kılındığı ifade edilmektedir. 
 
Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler’in sözünde dur-
mamak ve anlaşmaları bozmak gibi kötü bir 
adetlerinin de olduğu, “Ne zaman onlar bir an-
tlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup 
onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman 
etmez.” (Bakara ,100) ayetiyle anlatılmaktadır. 
Yine Kur’an’da, onların Allah’ın emirlerine 
karşı geldikleri ve meleklere, peygamberlere 
düşman olduklarından dolayı inkarcı bir toplu-
luk olduğu ifade edilmekte ve Allah’ın onlara 
şiddetli azabının olduğu ve onların varacağı 
yerin Cehennem ateşi olduğu zikredilmektedir. 
Hz. Peygamber döneminde de Yahudiler O’na 
sorular sormakta ve iman edeceklerin söyle-
mekte idiler. Fakat kendi anlayışlarına ve nefis-
lerine muhalif cevaplar aldıklarında ise 
Peygamber’i inkar etmekte idiler. 
 
Yahudiler’in kendileri dışındakilere şiddetli bir 
düşmanlıkla hareket ettikleri ve kalpleri katı ol-
duğu için nasihatlerin ve ibretlerin onlara ulaşa-
mayacağı da onların diğer vasıfları arasında 
zikredilmektedir. 
 
DEVAM EDECEK... 
 

PRIJEDOR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te savaşın 
başladığı 1992'de Prije-
dor kenti ve civarında 

kollarına bağladıkları beyaz 
kurdele ve evlerine astıkları 
çarşaflarla tespit edildikten 
sonra Sırplar tarafından kat-
ledilen 3 bin 176 sivil için Be-
yaz Kurdele Günü'nde anma 
törenleri düzenlendi. Başta 
Prijedor olmak üzere başkent 
Saraybosna ve ülke genelin-
de birçok kentte düzenlenen 
anma törenlerinde bu yıl 29 
yıl önce öldürülen 102 çocu-
ğa dikkat çekildi. Prijedor'da 

Öldürülen Çocukların Aile-
leri Derneğinden Fikret Ba-
cic, savaşta iki çocuğunu 
kaybettiğini söyledi. Kentte 
öldürülen çocukların anısına 
anıt yapılmasının planlandı-
ğını dile getiren Bacic, "Umu-
yorum gelecek yıl o anıtta tö-
ren düzenleriz" dedi. Baş-
kent Saraybosna'da gerçek-
leştirilen törende de savaşta 
öldürülen çocukların isimleri 
ve ölümlerinden sorumlu 
olan savaş suçluları Radovan 
Karadzic ve Ratko Mladic'in 
fotoğrafları asıldı. AntiDay-
ton Hareketi’nden Nihad 
Alickovic ise yeni neslin Bos-
na Hersek'te yaşananları bil-

mesi gerektiğinin altını çize-
rek, "O insanlar neden beyaz 
kurdele taktılar bilmeleri la-
zım. Kimlikleri yüzünden. 
Sırp olmayan herkesin beyaz 
kurdele takmasını ya da be-
yaz çarşaf asmasını istediler." 
diye konuştu. 
 

NELER YAŞANDI 
 
Bosna Hersek'te savaşın yeni 
başladığı 1992 yılının Mart 
ayında, eski Yugoslavya'daki 
Devlet Güvenlik Teşkilatının 
(UDBA) başına getirilen Sırp 
kökenli Simo Drljaca, Prije-
dor'daki 13 polis karakolun-
da görev yapan 1775 Sırp'ı si-

lahlandırdı.Sırp birlikleri, 29 
Nisan gecesi o dönemde nü-
fusunun çoğunluğu Boşnak 
olan Prijedor kentini ele ge-
çirdi. Ağır silahlara sahip 
Sırp birlikleri, 23 Mayıs 
1992'de Prijedor civarındaki 
köylere saldırdı. Prijedor ve 
civarındaki katliamda 102'si 
çocuk 3 bin 176 sivil hayatını 
kaybetti. Sırplar, 31 Mayıs 
1992'de yerel radyolar üze-
rinden yapılan duyuruyla 
"Sırp olmayanların evlerinin 
pencerelerine beyaz çarşaf 
asmaları, sokağa çıkarken de 
kollarına beyaz kurdele bağ-
lamaları" talimatı verdi. Sırp 
olmayan siviller bu yöntemle 

tespit edilirken, tespit edilen-
ler esir kamplarına götürül-
dü ve buralarda katliamlara, 
işkencelere ve tecavüzlere 
maruz kaldı. Prijedorlu yak-
laşık 30 bin sivil, o dönemde 
Omarska, Keraterm, Koza-
rac, Trnopolje ve Manja-
ca'daki toplama kamplarında 
esir tutuldu. On binlerce kişi 
evlerinden sürgün edildi. 
Radyoda anonsun yapıldığı 
31 Mayıs, Bosna Hersek'te 
"Beyaz Kurdele Günü" ola-
rak anılırken, vatandaşlar 
kollarına beyaz kurdele taka-
rak bu günü ve savaşın kur-
banlarını unutmadıklarını 
gösteriyor. (AA)

Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı
Bosna’daki savaşın kurbanları  
Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ AKSOY  
SANCAK BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
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MAZLUM VESEK 
 

Yeni Türk devletinin kurulu-
şunun hemen ardından ger-
çekleştirilen mübadele artık 

ders kitaplarında. Yazar Firdevs 
Tunçay ders kitaplarında bir öy-
küsünün yer almasını değerlen-
dirdi. Tunçay, “Emeklerim 
boşuna gitmedi. 2020'de yani Mü-
badele'den 97 yıl sonra, mübadele 
konusunun ‘Kalbim Rumeli'de 
Kaldı’ kitabımdaki bir hikaye ile 
Türkçe ders kitabına girmesi, çok 
geç kalmış olsa da yine de bir ilk-
tir” dedi.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci 
yaşında gerçekleştirilen Mübadele 
artık ders kitaplarında. Yazar Fir-
devs Tunçay’ın “Kalbim Rume-
li’de Kaldı” kitabından pasajlar 
“Ortaokul ve İmam Hatip Orta-
okulu Türkçe 8 Ders Kitabı”na 
girdi. 2024 yılında 100’üncü yılına 
girecek olan mübadele gerçeği ve 
ilgili gelişme yazar Kemal Yal-
çın’ın yazısında da gündeme 
geldi. Konuyla ilgili ders kitabına 
öyküsü dahil olan Firdevs Tun-
çay’ın da görüşlerini aldık.  
“Emanet Çeyiz” romanıyla müba-
dele gerçeğini Türk edebiyatında 
gündeme taşıyan Yalçın,  “Türki-
ye’de Mübadele konusu okullara 
ilk kez Emanet Çeyiz ile girdi. 
2001 yılında, Bülent Ecevit Başba-
kanlığında kurulan DSP, MHP, 
ANAP Koalisyon Hükümeti dö-
neminde, Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu tarafından 
Emanet Çeyiz lise ve ortaokul öğ-
rencilerine yaz tatilinde okuma ki-
tabı olarak önerildi.  2020 yılında 
ise ilk kez Mübadele konusu “Or-
taokul ve İmam Hatip Ortaokulu 
Türkçe 8 Ders Kitabı”na girdi ve 
Firdevs Tunçay’ın “Kalbim Rume-
li’de Kaldı” adlı kitabından bir 
öykü kitapta yer aldı. Bu Müba-
dele öyküsünü yazan Firdevs 
Tunçay’ı kutluyor, bu öyküyü 
ders kitabına alanlara da teşekkür 
ediyorum” ifadesine yer verdi.  
 
TUNÇAY’IN KİTAPLARI 

VE DİĞERLERİ 
 
2000 yılından sonra Türkiye’de 
Mübadele konusunda yeni kitap-
lar yayınlanmaya başlandığının 
altını çizen Yalçın, “ Firdevs Tun-
cay’ın Kalbim Rumeli’de Kaldı, 
Kalbim Anadolu’da Kaldı ve Has-
retin Çocukları adlı kitapları; Gül 
Ayşe Aydemir Yaldız’ın Omorfo 
Girit, Güzel Selanik adlı kitabı, 
Fırat Sunel’in Sarpıncık Feneri, 
Semra Yeşil’in Elveda Makedonya 
adlı kitabı büyük mübadeleyi, Ru-
meli ve Balkanlar’dan göçleri an-
latan öyküler ve romanlardır. 
Türkiye’de her sekiz on kişiden 
birinin kökeninde mübadillik ol-
masına rağmen uzun yıllar müba-
dele ve mübadiller konusu yok 
sayılmıştı. Mübadiller Rumeli, 
Makedonya, Balkanlar’dan gelmiş 
çalışkan, kültürlü, yaratıcı insan-
lardı. Modern Türkiye’nin kurulu-
şunda ve geliştirilmesinde çok 
büyük katkılarda bulundular. Mü-
badiller Türkiye için bir şanstı. 
Fakat mübadiller ve mübadele 
Türk edebiyatına girememişti. 
Mübadiller kendi tarihlerine, 

kendi kaderlerine, kendi dillerine 
sahip çıkamamışlardı” görüşünü 
aktardı.  
 

‘YETERLİ DEĞİL’ 
 
Mübadele konusunun müze alan-
larında yeterince değerlendirilme-
diğini kaydeden Yalçın şu 
ifadeleri aktardı:  
“Yunanistan nüfusunun üçte biri 
Anadolu kökenlidir. Türkiye nü-
fusunun ise on milyonunun kö-
keni Yunanistan, Makedonya ve 
Balkanlardır. Yunanistan’da yüz 
binlerce Anadolu Rum’u 1924 yı-
lında geride bırakılan Türk-Müs-
lüman evlerinde kalmaktadır. 
Türkiye’de ise aynı şekilde yüz-
binlerce 
Mübadil, 
Anadolu 
Rumla-
rı’nın ge-
ride 
bıraktık-
ları ev-
lerde 
kalmakta-
dırlar. İn-
sanlar 
birbirle-
rine hâlâ  
‘Evimizi 
koruyun!’ 
diye selam 
gönder-
mektedir-
ler. Bu bağlamda mübadiller ve 
mübadele Türkiye ile Yunanistan 
arasında dostluk,  kardeşlik ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin gelişme-
sinde sağlam bir temeldir. Müba-
dele konusu henüz Türkiye’de 
yeterince ele alınmıyor, mübadil-
ler de hak ettikleri kadar tanınmı-
yor. On milyon mübadil evladının 
bulunduğu Türkiye’de resmi bir 
‘Mübadele Araştırma Enstitüsü’ 
ve adına layık bir mübadele mü-
zesi yok. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Buca’da kurulan 
“Mübadele Evi”, Lozan Mübadil-
leri Vakfı tarafında İstanbul Çatal-
ca’da kurulan “Mübadele 
Müzesi” güzel başlangıçlardır. 
Gönül isterdi ki devlet tarafından 
resmi, güçlü, tam teşekküllü bir 
Mübadele Müzesi kurulsun, mü-
badele genç nesillere ve Türki-
ye’ye, dünyaya tanıtılsın. 
Mübadillere hak ettikleri yer tam 
olarak verilirse bu Türkiye için bir 
zenginlik olur.” 
 

FİRDEVS TUNÇAY  
NE DEDİ? 

 
Mübadeleyi ders kitaplarına taşı-
yan yazar Firdevs Tunçay da şun-
ları söyledi:  
“Ege Denizi'nin iki yakasında 
Müslüman Türklerle Ortodoks 
Rumlar arasında karşılıklı yer de-
ğiştirme anlamına gelen Müba-
dele Sözleşmesi ve Protokolü 30 
Ocak 1923'te imzalandı, 1924'te 
geriye dönüşü olmayan zorunlu 
göçler başladı. 
Türkiye'de uzun yıllar Mübade-
le'yi anlatan romanlar yazılmadı. 
Ancak 1980'li yılların sonlarına 
doğru yazılmaya başlandı. Orta-
okul ve lise ders kitaplarından sa-
dece tarih kitabında, o da birkaç 

cümleyle, yazılıp geçiştirildi. 2020 
Eğitim-Öğretim Yılı’nda müba-
dele, ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Ortaokul ve İmam  
Hatip Liseleri 8. Sınıf Türkçe Ders 
Kitabı müfredatına " Kalbim Ru-
meli'de Kaldı" kitabımdaki bir hi-
kayeyle girmiş oldu. Bunu 
öğrendiğim anda çok heyecanlan-
dım ve çok sevindim. Çünkü ‘Kal-
bim Rumeli'de Kaldı’ kitabım, 
mübadeleye kapı açmıştı. Kita-
bımdaki "Sardunya Kokan Top-
raklar" adlı anı hikaye 
öğrencilerin de anılarına girecek 
ve yıllar sonra hatırlayacaklardı 
hikayemi, onların da hafızalarına 
kazınacaktı mübadele. Mübadil 
bir ailenin evladı olarak ben mü-

badele 
konu-
suna baş 
koydum. 
Buca'da 
bir Mü-
badele 
Anı 
Evi'nin 
açılma-
sına çok 
emek 
verdim. 
Kitapla-
rımı mü-
badele 
unutul-
masın, 
müba-

dele kültürü yok olmasın diye ya-
zıyorum. Emeklerim boşuna 
gitmedi. 2020'de yani Mübade-
le'den 97 yıl sonra, mübadele ko-
nusunun ‘Kalbim Rumeli'de 
Kaldı’ kitabımdaki bir hikaye ile 
Türkçe ders kitabına girmesi, çok 
geç kalmış olsa da yine de bir ilk-
tir. MEB'in kitabımı seçmiş olması 
ve genç nesillerin mübadeleyle ta-
nışacak olması beni derecesiz se-
vindirdi. Milli Eğitim'in 
müfredatına geçtim. Bu gururu 
daima kalbimde taşıyacağım. Yur-
dumuzun dört bir köşesinden teb-
rik mesajları alıyorum. 
Öğretmenler, 8. Sınıf Türkçe kita-
bının " Kalbim Rumeli'de Kaldı' 
sayfasının fotoğrafını çekip bana 
gönderiyorlar. Dersimiz Müba-
dele, diyorlar. Nasıl sevinmem, 
bunları gördükçe, duydukça Mü-
badele'ye dair umudum çoğalıyor. 
Mübadele, kocaman engin bir ok-
yanustur, o okyanusa birkaç 
damla da olsa katkım olduysa ne 
mutlu bana...” 
 
www.egetelgraf.com  
sitesinden alınmıştır…

Osmanlı döneminde Bulgar kö-
kenli halk Ortodoks olmaları 
nedeniyle ibadet açısından İs-

tanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhane-
si'ne bağlanmışlardı. Zamanla bu 
durumdan hoşnutsuzluk duyan Bulgar 
kökenli vatandaşlarımız  için 1849 yı-
lında İstanbul'da Aya Stefan Bulgar 
Kilisesi’nin (Demir Kilise) inşaatına 
izin verildi. 28 Şubat 1870 tarihinde 
Osmanlı padişahı Abdülaziz, Bulgar 
Eksarhlığı'nın (Rumlardan bağımsız 
Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına 
izin verdi. Ancak her şeye rağmen 
Bulgarların Osmanlı yönetiminden 
hoşnutsuzlukları devam etti. Balkan-
larda 1875’te  Hersek  Ayaklanma-
sıyla  başlayan olaylar, Osmanlının 
sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelere  
ayak uyduramaması nedeniyle, diğer 
Hıristiyan halklara da sirayet etmişti. 
Nitekim 1876 yılının Nisan ayında Pa-
nagürişte bölgesinde başlayan Bulgar 
İsyanı Mayıs ayında bölgeye yayıldı. 
Osmanlılar bu isyanları başıbozukları 
kullanarak kısa zamanda bastırdılar. 
Rusya’nın Kafkaslardaki etnik temiz-
liği nedeniyle Osmanlı idaresi tarafın-
dan can güvenliklerini sağlamak 
amacıyla Anadolu’ya olduğu gibi Bal-
kanlara da birçok Kafkasyalı (Çerkez, 
Abaza, vs.) Müslüman yerleştirilmişti. 
Ruslardan büyük eziyet çekmiş Kaf-
kasyalı Müslümanlarla İsyancı Bul-
garlar arasında karşılıklı katliamlar 
yaşandı. Ayaklanmanın bastırılması 
ile ilgili daha çok Bulgar ve Rus kay-
naklarına dayanan, çoğu abartılı veya 
yalan haberlerin özellikle İngiliz bası-
nında görülmesi ve bunun liberaller ta-
rafından siyasi bir malzeme olarak 
kullanılması Türklere karşı bir öfke 
selini doğurdu. Genel bir Hıristiyanlık 
propagandası haline getirilen Bulgar 
sorunu, Türk aleyhtarı kampanyalar 
haline dönüştü.   İngiliz hükümeti ka-
muoyu baskısına karşı direnerek, Os-
manlı imparatorluğunun bağımsızlığı 
ve toprak bütünlüğüne dayanan gele-
neksel politikasına bağlı kaldıysa da 
Bulgaristan olayları, 1877-1878 Os-
manlı-Rus savaşlarından sonra Os-
manlı İmparatorluğu’nu yıkıcı ve 
bölücü bir nitelik kazanmasında 
önemli rol oynadı.[1] 
Batı dünyasında Osmanlı Devleti'nin 
bu isyanların bastırılmasında kullan-
dığı yöntemler büyük eleştirilere 
neden oldu. Bulgarların öldürülmesi 
tek taraflı olarak yansıtıldı. Müslü-
manların uğradığı katliamlar göz ardı 
edildi. Eski İngiltere başbakanı Wil-
liam Ewart Gladstone, bilim adamı 
Charles Darwin, yazar Oscar Wilde ve 
Victor Hugo, İtalyan siyasetçi Giu-
seppe Garibaldi gibi etkili kişiler Os-
manlı İmparatorluğu aleyhinde tek 
taraflı yazılar yazarak Avrupa'da Bul-
garların lehinde bir kamuoyu oluşma-
sına neden oldular. 
 

BULGARİSTAN’IN  
BAĞIMSIZLIĞI 

 
23 Aralık 1876 tarihinde İngiltere'nin 
öncülüğüyle Balkanlardaki Ortodoks-
ların haklarını görüşmek üzere İstan-
bul'da bir konferans toplanmasına 
karar verildi. Konferans Haliç Tersa-
nesi’nde bulunan Bahriye Nazırlığında 
toplandığı için Tersane Konferansı 
adıyla tarihe geçmiştir. II. Abdülhamit 
konferansın toplandığı gün I. Meşruti-
yet'i ilan etti ama Rusları memnun 
edemedi.  
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ilan 
edildi. Savaşı Osmanlıların kaybet-
mesi üzerine 13 Temmuz 1878 tari-
hinde imzalanan Berlin Antlaşması'yla  
-Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Bul-
garların kendi kendilerini yönettiği 
Sofya merkezli Bulgaristan Prensliği 
ve yine Osmanlı İmparatorluğu’na 
bağlı Hristiyan bir vali tarafından yö-
netilecek olan Filibe merkezli özerk 
bir Şarki Rumeli Vilayetinin kurulma-
sına karar verildi. Valiliğe İstanbul do-
ğumlu Bulgar kökenli Osmanlı devlet 
adamı Aleko Paşa getirildi.  
-Şarki Rumeli Vilayeti 1885 yılında 
gerçekleşen bir ihtilal ile Bulgaristan 
Prensliğine bağlandı. II. Meşrutiyet'in 
ardından 6 Eylül 1908 tarihinde de 
Bulgaristan bağımsız bir devlet haline 
geldi. 
 
[1] 1876 Bulgaristan Ayaklanmasının 
Osmanlı-İngiliz ilişkilerine etkisi 
Yard.Doç.Dr.Mithat AYDIN, Pamuk-
kale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12
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“Kalbim Rumeli’de Kaldı” kitabında yer alan bir öykü ar-
tık okul kitaplarında. Mübadeleyi artık çocuklar Tunçay’ın 

bu öyküsünden okuyacak. Konuyu yazarlara sorduk 

Asırlık mübadele  
ders kitaplarında

Firdevs	Tuncay

Hükümetlerarası İklim Deği-
şikliği Paneli (IPCC) 2018 
ve 2019 yılında yayınlamış 

olduğu 1.5 Derece, İklim Değişik-
liği Arazi Okyanus ve Kriyosfer 
Özel Raporları ile iklim değişikli-
ğinin etkilerinin her zamankinden 
daha hızlı bir şekilde arttığını be-
lirtmektedir. Bu raporlarda incele-
nen hemen hemen her etkinin, 
küresel ekonomi üzerinde yoğun 
bir stres yarattığı gözlemlenmekte-
dir. 
 Öyle ki, karmaşık ekonomik mo-
delleme çalışmaları iklim krizi ile 
mücadelede gerekli adımların atıl-
maması halinde 21.yüzyılın so-
nunda küresel gayrisafi yurt içi 
hasılada yüzde 11’lik bir azalma-
nın gözlenebileceğine işaret et-
mektedir.   
İklim değişikliğinin yol açtığı ve 
sayıları her yıl artış gösteren ka-
sırga, kuraklık, sel ve taşkınlar 
gibi doğal felaketler küresel çapta 
milyarlarca dolarlık ekonomik bi-
lançoya sebep olmaktadır. Bu bi-
lançodan en fazla etkilenen sağlık, 
tarım ve enerji gibi sektörlerde ya-
şanan sorunlar gelişmekte olan bir-
çok ülkede temel yaşamsal 
ihtiyaçlara ulaşımı erişilemez kı-
larken, bazı gelişmekte olan ülke-
lerde de rutin olarak algılanan 
gündelik hizmetlerin kesintiye uğ-
ramasına neden olmaktadır. Son 
yıllarda ivmelenen tüm bu ekono-
mik etkiler, iklim değişikliğinin 
bir kazananı olmadığını; bütün ge-
lişmişlik seviyelerinden ekonomi-
lerin kısa veya uzun vadede iklim 
krizinin en yıkıcı etkileri ile yüzle-
şeceklerini göstermektedir. Küre-
sel ekonomi üzerinde yıkıcı 
etkileri olan iklim krizi ile etkili 
olarak mücadele etmenin bir yolu 
da akılcı, yenilikçi ve çözüm 
odaklı ekonomik stratejiler, politi-
kalar ve çeşitli ekonomik araçlar 
geliştirmekten geçmektedir. Bu 
konuda hükumetlerarası ve hüku-
metler üstü seviyelerde ve özel 
sektörün aktif katılımlarıyla, iklim 
krizinin çözümüne yönelik farklı 
makroekonomik yaklaşımlar geliş-
tirilmektedir. Söz konusu makro-
ekonomik yaklaşımlar;   
 

İKİYE AYRILIR 
 
Paris İklim Anlaşması’nda belirti-
len hedeflere ulaşmanın ekonomik 
maliyetinin önümüzdeki 15 yıl 
içinde 16.5 milyar dolar olabile-
ceği düşünüldüğünde, iklim krizi 
ile mücadelede sonuç odaklı fi-
nansman seçeneklerinin son derece 
titizlikle yürütülmesi gerekmekte-
dir. Öyle ki 2015 yılı itibariyle kü-
resel gayri safi hasılanın sadece 
463 milyar dolarının küresel iklim 
finansmanı için seferber edilebili-
yor olması, iklim değişikliği ile 
makroekonomik düzeyde müca-
dele için sonuç odaklı seçeneklerin 
geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu 
göstermektedir. 
 Bu kapsamda, bu gelişimi sağla-
mak için Birleşmiş Milletler ve 
Çok Taraflı Kalkınma Bankaları 
tarafından kurulan Yeşil İklim 
Fonu, En Az Gelişmiş Ülkeler 
Fonu, Uyum Fonu ve İklim Yatı-
rımları Fonu gibi finansal müca-
dele kaynakları her geçen gün 
portföylerinin kapasitelerini daha 
da artırmaktadır.   
İklim değişikliği ile mücadelenin 
güçlü makroekonomik araçların-
dan olan piyasa temelli seçenekler 
karbon salımlarının azaltılmasına 
dair vadettiği radikal sonuçlarla ve 
küresel iklim finansmanına sağla-
dığı para akışıyla dikkatleri çek-
mektedir. Tarihteki ilk pratikleri 
İskandinav ülkelerinde uygulanmış 
karbon fiyatlandırma araçları, top-
lumların düşük karbonlu yaşam 
stillerine geçişini kolaylaştıran ve 
gün geçtikçe sayısı artan küresel 
iklim değişikliği mücadelesinin en 
güçlü araçlarından biri olarak gö-
rülmektedir.

Bülent ÖZGEN

İKLİM KRİZİ İLE 
MÜCADELE



BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa’nın Kestel Be-
lediyesi ile Koso-
va’nın Podujeva 

Belediye'sinin kardeşlik 
köprülerinin ilk temeli 
atıldı. "Kardeş Şehir Pro-
tokolü" ile kurulan gönül 
bağının her alanda güçle-
nerek ve büyüyerek arta-
cağını açıklayan Kestel 
Belediye Başkanı 
Önder Tanır, 
özellikle ge-
lecek nesil-
ler için fi-
dan ektik-
lerini söy-
ledi.  
Balkan 
coğrafyasın-
da kardeşlik 
bağlarını sosyal 
ve kültürel çalışma-
larla güçlendiren Kestel 
Belediyesi ile Kosova Po-
dujeva Belediyesi arasın-
da kardeş şehir protoko-
lü imzaladı. www.haber-
ler.com’a göre; Kestel’in 
doğa ve kültürel güzel-
liklerinin tanıtıldığı özel 
ziyaretten çok etkilenen 
Kosova Podujeva Beledi-
ye Başkanı ve beraberin-
de ki heyet gösterilen 
dostluk ve sıcak ev sa-
hipliği için teşekkür etti. 
Tanıtım ve tanışma ziya-

retlerinin ardından iki 
belediye arasında Meclisi 
Salonu’nda kardeş şehir 
protokolü imzalandı.  
Bursa Kosova Fahri Kon-
solosu Fahrettin Gülener 
ve Kosova Bursa Kültür 
Koordinatörü Recep 
Gündüz ve Kosovalı mi-
safirlerin katıldığı tören 
de konuşan Kestel Bele-
diye Başkanı Önde Tanır, 
“Belediyemiz ile görüş-

melerimiz neticesinde 
bugün tabiri caiz-

se uzun yıllar 
arkamızda 

güzel bir 
hizmet di-
ye anaca-
ğımız bir 
fidan dik-

tik. Aynı 
duyguları, 

aynı kültürü 
ve aynı geçmişi 

paylaşan iki halkın to-
runları olarak imzalamış 
olduğumuz protokolle 
bu birlikteliği devam et-
tireceğiz. İnşallah bu 
protokolümüzle gelecek 
zaman dilimlerinde ta-
rımda, turizmde ve tica-
rette karşılıklı işbirliğinin 
de kapısı aralanmış ol-
duk. Gerçekleştirdiğimiz 
bu işbirliği protokolü İn-
şallah gelecek nesiller 
adına da köprü olacak” 
şeklinde konuştu. 

7 Haziran 2021 
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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mübadil ve göçmen aileleri-
ne söz verdiği gibi Mübadele Parkı ve Anıtı’nı kente kazandırdı

SİVRİHİSAR’A  
TURİST AKINI 
ESKİŞEHİR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eskişehir'in turistlerin ilgisini 
çeken mekanlarıyla ön plana 
çıkan ilçesi Sivrihisar’da tu-

rizm sezonu hızlı başlarken 5 ayrı 
Balkan ülkesinden gelen basın ve 
influencer kafilesi, ilçedeki tarihi 
dokuları ve müzeleri yerinde görme 
fırsatı buldu. 
www.timebalkan.com’a göre; Hırva-
tistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sır-
bistan ve Bulgaristan’dan Sivrihi-
sar’a gelerek tarihle iç içe bir gün 
yaşayan basın ve influencerlardan 
oluşan ekip, keyifli bir gezi progra-
mı geçirdi. Sivrihisar’ın yöresel lez-
zetlerini tadan grup, Açık Hava Mü-
zesi, Saat Kulesi, Ermeni Kilisesi, 
Nasreddin Hoca Kültür Evi, Kilim 
Müzesi gibi alanlara yaptıkları ziya-
ret sonucunda Sivrihisar’a hayran 
kaldıklarını dile getirdiler.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak’ta göçmen ailelerin en 
yoğun yaşadığı Atilla Ma-
hallesi’nde yer alan Müba-

dele Parkı ve mübadelede döne-
minde Ege’nin iki yakasında da 
yurtlarının terk etmek zorunda 
kalan mübadillerin simgeleştiril-
diği Mübadele Anıtı açıldı. Konak 
Belediyesi’nin düzenlediği açılış 
töreninde, Konak Belediye Başka-
nı Abdül Batur’un yanı sıra CHP 
Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, 
İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coş-
kun Tatar, MHP Konak İlçe Baş-
kanı Yusuf Çoban, Eşrefpaşa Gi-
ritliler Derneği Başkanı ve Konak 
Belediye Meclis Üyesi Ali Peynir-
ci, Dernek Başkan Yardımcısı Fah-
rettin Varol, göçmen, mübadil ve 
hemşehri dernekleri temsilcileri 
katıldı.   

KARA MASAL GİBİ 
 
Kendisi de mübadil bir ailenin ço-
cuğu olan Konak Belediye başkanı 
Abdül Batur, yaptığı konuşmada 
her iki tarafın da çektiği acılara 
değindi. Mübadele hikayelerini 
dedesinden ve akrabalarından 
dinleyerek büyüdüğünü ifade 
eden Başkan Batur, “İki ulusun 
yaşadığı Mübadele, tarihe en bü-
yük dramlardan biri olarak geçti. 
Anadolu’dan yaklaşık 1,5 milyon 
insan Yunanistan’a, Yunanis-
tan’dan da 500 binden fazla insan 
Anadolu’ya zorunlu olarak göç et-
ti. İşgalden, savaştan çıkan Türki-
ye bunu kabul etmek zorunda kal-

mıştı. Ata yurdundan anayurda 
dönüştü ama her iki halk için ger-
çekten de zor ve çileliydi. Bu geçiş 
çok çetindi. Yolculuk sırasında 
çok büyük kayıplar verildi. Kimi 
sevdiğini, çocuğunu, bebeğini, an-
nesini, babasını arkada, denizin 
mavi sularına bırakmak zorunda 
kaldı. İşte nesilden nesile aktarı-
lan, izi kalan dediğim acı. Bu acıyı 
ben de yakından tanıyorum. Sela-
nikli Göçmen Şuayip Tuskan’ın 
torunuyum ben de. Onun bize an-
lattıklarını dinleyerek büyüdük. 
Sadece ondan değil, göçle gelen 
akrabalarımızdan da dinledik. Bir 
kara masal gibi aklımızda kaldı” 
dedi. Mübadele Anıtının Ege’nin 
her iki yakasında aynı acıyı yala-
yan mübadil ailelere bir saygı du-
ruşu olduğunu belirten Başkan 
Batur, heykelin kente kazandırıl-
masında emeği geçenlere teşekkür 
etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bugün işte hepimizi bu ortak acı 
bir araya getirdi. Bizleri, hepimizi 

birbirimize bağlayan geçmişimiz-
den güç alarak, birbirimize destek 
olarak, örnek bir dayanışmayla bu 
acıyı iyileştirmeye çalışıyoruz. 
Mübadele Heykelimiz yurtlarını 
terk etmek zorunda kalan iki aile-
nin, ters istikametlere doğru yürü-
düğü anı anıtlaştırıyor. Yani, mü-
badelenin her iki yakasını da anla-
tıyor. Ortak anıları ve ortak acıları 
simgeliyor. Her iki yakanın müba-
deleden etkilenmiş insanlarına bir 
saygı duruşu aslında. Bugün işte o 
insanları, aile büyüklerimizi, anı-
larımızı saygıyla anıyoruz.”

Kestel ile Podujeva  
ARTIK KARDEŞ OLDU 

Batur verdiği sözü tuttu 
Mübadele Parkı açıldı Beşiktaş, sezona hem 

Şampiyonlar Ligi hem UEFA 
Avrupa Ligi hem de ligde 

kötü başladı. 
Yeni bir kadro yapılanmasına giden 
Beşiktaş, ilk haftalarda Konya'ya 4-1 
de mağlup oldu. 
Sergen hoca için de dönüm noktası 
olan Başakşehir ve Fenerbahçe gali-
biyetleriyle farklı bir ivme kazandı. 
Burada Sergen Yalçın büyük resme 
bakarak sorunları tespit edip uygula-
maya geçti. 
Yapısal bozuklukları gidererek 
bununla ilgili problem yaratan değil, 
çözen ve liderlik eden kişiliğiyle 
takım içindeki idareyi iyi yaptı. 
Oyuncularla değişime ve gelişime 
geçerek saha içine en olumlu şekilde 
uygulamaya geçti. 
Çünkü bir takımı kurmak ile ona 
kalite katmak ve bunu korumak çok 
farklı. Tabii ki soğukkanlılık ve 
liderlik burada en önemli unsurdu. 
Beşiktaş yakaladığı güçlü oyunla her 
maça favori çıkmaya başladı. 
Bu güçlü yapı rakiplerde de baskı 
oluşturdu. 
Tabii ki özellikle son düzlüğe girildi-
ğinde başta Aboubakar olmak üzere 
Cenk, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal ve 
Ljajic'in de sakatlık geçirmesiyle 
yedek kulübesinde altyapıdan oyun-
cuları koyduğu maçlar oldu. 
 
Bu talihsizlikte başarıyı yakalamak 
çok önemli çünkü futbolda kimse 
denizdeki fırtınayla ilgilenmez. 
Tekneyi limana yanaştırıp yanaştır-
madığını göz önüne alırlar. 
Sergen Yalçın, eldeki sıkıntılar ve 
kısıtlı kadroya rağmen yüksek verim 
aldı. Güçlü oyunun en önemli 
mimarlarından Aboubakar'ın 10 haf-
taya yakın olmaması, Josef'in, 
Atiba'nın, Rosier'in, Vida'nın, 
Welinton'un, Rıdvan, Ersin ve en 
önemlisi de son haftalarda takımda 
sorumluluk alan şampiyonlukta en 
önemli pay sahibi olan Ghezzal'ın da 
hakkını vermek gerekir. 
Futbolda istikrar, öğrenmek ve uygu-
lama becerisiyle gelir. 'Bunu pratiğe 
geçiren Sergen Yalçın, elde edilen 
büyük başarıda ve şampiyonlukta 
oyuncu değil takımın kahraman oldu-
ğu, içinde de oyuncuların yer aldığı 
çok önemli bir takım kurgusu yarat-
tı.Yıllarca, iddiasız takımların, iddialı 
rakipler karşısındaki, ezilip, büzül-
melerini, oynar gibi yapmalarını izle-
yedik. Yeri geldi isyan ettik…Bu 
işler bir gün düzelir mi acaba diye 
çok kafa yorduk, çözüm de bulama-
dık… Yine öyle bir sezon sezonu 
nasip oldu… Çok şükür bu kez en 
iddiasız takımlar bile, rakiplerinin 
iddialarını hiç önemsemeden mertçe 
mücadele ettiler. 
Bu vesileyle öncelikle Malatyaspor, 
Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncula-
rı bütün kalbimle kutluyorum. Hangi 
takımın şampiyon olduğunun çok 
önemi yok, hak ederek şampiyon 
olunması, rakiplerin buna katkı yap-
maması en önemli konudur.Beşiktaş 
şampiyon olsa da olmasa da haftalar-
dır şunu söyledim "Bu sene şampi-
yonluğu köküne kadar hak eden 
takım Beşiktaş. Hak eden teknik 
adam Sergen Yalçın. Allah da onla-
rın gönüllerine göre verdi. Çok zor-
landılar. Kadroları inanılmaz dardı. 
Karşılarında her türlü faktörle oyna-
yan iki büyük takım vardı. Hepsini 
sahada yendiler. Oyunu çirkinleştir-
medikleri gibi hep güzelleştirdiler. 9-
10 kişiyle defans yapmaya kalkmadı-
lar. Hep hücumu düşündüler. Hatta 
bu konuda hata bile yaptılar. Bu 
sezon bu takım şampiyon olmasa 
hem bu takıma hem Sergen hocaya 
yazık olurdu. Şampiyonluğu anaları-
nın ak sütü gibi hak ettiler. Hem de 
bu şartlarda. Düşünün Galatasaray ve 
Fenerbahçe'nin yedek kulübesini. Bir 
de Sergen hoca'nın yedek kulübesini. 
Günlük, doğaçlama performansla 
kahramanlaşan oyuncular değil, 
oyunu değerli kılan merkezinde her 
oyuncunun kahramanlaştığı güçlü bir 
oyun yapısı oluşturdu.' Teknik kadro-
suyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, 
Ümraniye'de çalışan bütün personeli 
ve taraftarıyla bu şampiyonluğu 
sonuna kadar hak etti.

Ramazan KURŞUNLU

TEBRİKLER 
ŞAMPİYON
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İki ay sonra Kurban Bayramı'nı 
kutlayacağız. Görülen o ki tur-
izm sezonun da yaklaşmasıyla 

2021 yılında bazı açılımlar yaşansa 
bile korona virüsün korkusu içinde 
2022 yılına kadar şimdilik maskeli 
ve aşılı, fiziki mesafe korumalı 
hayat devam edecek. Hastalığın 
olduğuna ve korkmayanlar ise ne 
acıdır ki yasaklara uymayanlar, 
büyük bir olasılıkla ‘mevta’ olacak-
lar!  
       Dikkatinizi çekmek isterim, 
Türkiye’yi pandemiden de daha 
tehlikeli felaketlerin içine sürükleye-
bilecek olan gelişmeler oluyor. 
Türkiye ateş çemberi içerisinde 
ABD Başkanı Biden doğru dur-
muyor. Kabuk tutan Suriye, PKK, 
YPG, Orta Doğu ülkelerini de içeri-
sine alan kabuk tutan yaraları 
kaşıyıp açmaya çalışıyor…  
       Bugün Filistin topraklarında 
yaşanmakta olan olaylar. Sırası 
geldikçe konu ile ilgili olarak de-
falarca uyarıcı yazılar yazdım.  
Yıllar önce Filistinlilerin gözünü 
karartan para hırsları sayesinde 
topraksız kalan bir milletin kendini 
esaretin pençesinde nasıl bulduğunu 
anlatmaya çalıştım. Filistinliler, 
kendi yurdunda ata topraklarından 
nasıl dışlandıklarının ve bunun 
getirdiği acıların nelere mal 
olabileceğini gözler önüne sermeye 
çalıştım…   
       Türkiye Garantörlüğünde bulu-
nan KKTC, kimilerinin yere göğe 
sığdıramadıkları Federal sistemde 
güçlünün zayıfı nasıl tahakküm 
altına alabildiğinin acıları bugün 
canlı olarak Filistin topraklarında 
yaşanıyor! Aracılık yapan, çeşitli 
paravan şirketler adına toprak 
satışları yapan kimseler vasıtasıyla 
ve de hızla Filistinlilerin durumuna 
getirilmekle KKTC de yüz yüze 
kalınabilir!   
       Yahudilerden parayla ev toprak 
satın alan Filistinlilerin ellerinden 
tekrar alınmak istenen evleri için 
Filistinliler, mahkemeye 
başvurduklarında İsrail 
Mahkemeleri Yahudilerin lehine 
karar vermekteler. Bu resmen gasp 
değil midir?  
       Yahudilerin tarihsel 
varsayımlarında, Kıbrıs adasının 
merkez olarak görüldüğü büyük İs-
rail hayalinin gerçekleşmesi adına 
KKTC üzerinden organize bir 
çalışma yapıldığı ortadadır. Yahudi-
lerin yıllardan beridir Filistin 
topraklarında yaşatmış olduğu 
vahşet günümüzde Bayramda 
saldırıların ardı arkası kesilmeden 
sivil insanları, Çocukları bombala-
maya ve öldürmeye devam ediyor…  
       Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, BM, AB, ABD, Rusya, 
dâhil liderlerle görüşüp bu saldırgan 
vahşeti durdurmaya çalışıyor. Dünya 
ülkeleri vahşet görüntülerini kayıtsız 
bir şekilde sadece seyrediyor. Hiçbir 
toplum geçmişte yaşanılan büyük 
hataların bedelini sonraki kuşaklara 
ödetmemelidir!  
       Filistinliler bugün atalarının 
hatalarının sonuçları içinde 
ezilmekte, acılar çekmektedir. Ne 
acıdır ki benzer durumlarla karşı 
karşıya olan Kıbrıs Türkü’nün haklı 
mücadelesine tarihin hiçbir döne-
minde destek vermemiş, aksine 
cellâdına sevdalanmış konumunu 
devam ettirerek Yahudilerle benzer 
uygulamaları sürdüren Kıbrıs 
Rumlarının yanında yer almıştır.  
Yukarıda da vurguladığım gibi 
KKTC üzerinde oynanmak istenen 
oyunlar tıpkı Filistin’de yapılanların 
benzeridir…  
       Osmanlı döneminde Ermeni-
lerin Türkleri katletmesi ve daha 
sonra Ermeni Lobicilik yaparak 
Türkleri sözde Ermeni Soykırımı ile 
suçlamaya başlaması ve bu yalanlara 
başta ABD Başkanı Biden ve AB 
ülkeleri siyasetçileri tarihi arşivler 
yerine sadece sözde soykırım 
yalanlarına inanmaktadır… 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com

SAMSUN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in Ankara Bü-
yükelçisi Adis Alagiç, Türki-
ye'nin Balkanlardaki rolü-

nün çok önemli olduğunu belirtti. 
Alagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
lih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ede-
rek Bosna Hersek'in genel yapısı 
ve yatırım imkanları hakkında bil-
gi verdi. Türkiye ile Bosna Hersek 
arasındaki ikili ilişkilerin üst dü-
zey olduğuna işaret eden Alagiç, 
"İki ülke arasındaki dış ticaret hac-
mi 700 milyon dolar. Bunu 1 mil-
yar dolara çıkarmak için çaba har-
cıyoruz. Türkiye'nin Balkanlardaki 
rolü çok önemli. Bosna Hersek, 
Avrupa'nın kalbinde bir ülke. Nü-
fusu 3,5 milyon ama buradan 650 
milyon nüfusluk bir pazara ulaşıl-
ması mümkün. Bosna Hersek stra-
tejik konumu, elverişli ticari alan-
ları, rekabetçi fiyatta nitelikli iş gü-
cü, istikrarlı finansal sistemi, dü-
şük işletme maliyetleri, cazip yatı-
rım lokasyonları bakımından ya-
bancı yatırımcılara önemli avantaj-
lar sunuyor" ifadesini kullandı. 
Otomotiv, metal, tarım, tekstil ve 
ahşap sanayi alanlarının Bosna 
Hersek'in geleneksel olarak en 
güçlü sektörleri olduğunu vurgu-
layan Alagiç, "Türk girişimcilerle 
daha çok iş birliği yapmak istiyo-
ruz. Türk firmaların girişimci ru-

hundan yararlanmak istiyoruz. İn-
şallah sizlerin de desteğiyle ilişki-
lerimizi en yakın zamanda daha 
ileriye taşıyacağız." dedi. Murzioğ-
lu ise Samsun'un ekonomi, sanayi 
ve ihracat potansiyelinin yanı sıra 
öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgi 
verdi. Türkiye ve Bosna Hersek'in 
iki kardeş ülke olduğunu vurgula-
yan Murzioğlu şunları kaydetti: 
"Tarihi köklerle sağlam biçimde 
bağlı olduğumuz  Bosna Hersek 
ile ilişkilerimiz bizim için hep 
önem arz eder. Bosna Hersek  bi-

zim geçmişten bu yana bağlarımı-
zın olduğu dost ve kardeş ülke-
mizdir. İki ülke arasındaki ilişkile-
ri güçlendirmek için çok olanak 
var. Var olan gönül köprüsünü sa-
nayi, ticaret başta olmak üzere her 
alanda geliştirmek için üzerimize 
düşen görevi yapmaya hazırız. Si-
zin de desteklerinizle Bosna Her-
sek'in bir kentinin sanayi ve ticaret 
odası ile kardeş oda olmaya hazı-
rız. Birlikten kuvvet doğar. Bunu 
da birlikte yapmak istiyoruz." 
(AA)

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Türkiye'nin 
Balkanlardaki rolünün çok önemli olduğunu belirtti

YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun 
yoğun yaşadığı Sancak böl-
gesinde, İsrail'in saldırıların-

dan etkilenen Filistinliler için yar-
dım kampanyası başlatıldı. San-
cak'ta faaliyet gösteren insani yar-
dım derneği Svetionik, bölgedeki 
yardım kuruluşlarının da katılı-
mıyla başlattığı yardım kampan-

yasıyla İnsana Değer Veren Der-
nekler Federasyonunun (İDDEF) 
acil yardım kampanyasına dahil 
oldu. Svetionik Derneği Başkanı 
Mirza Alickovic, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, İsrail'in son 
saldırılarında Gazze Şeridi'nde 
yaşayan birçok Filistinlinin evsiz 
kaldığını anımsatarak İslam ale-
minin Filistinlilere yardım eli 
uzatması gerektiğini söyledi. Top-
lanan yardımın gıda ve ilaç temi-

ninin yanı sıra yıkılan evlerin ona-
rımı için de kullanılacağını akta-
ran Alickovic, "Kampanya kapsa-
mında toplanacak para, Gazze Şe-
ridi'nde temsilciliği bulunan İD-
DEF aracılığıyla Filistinlilere ulaş-
tırılacak" diye konuştu. Alickovic, 
bu kampanyayla Filistinlilere yal-
nız olmadıklarını göstermeyi 
amaçladıklarını dile getirerek 
Sancak halkına, "Filistin için tek 
yürek olma" çağrısı yaptı. (AA)

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın güneyin-
de Türk ailelerin de yaşadığı Bujano-

vac'a bağlı Biljaca köyüne çöp kamyonu ve ge-
lir artırıcı sera hibe etti. TİKA'dan yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye'den getirilen çöp 
kamyonu ile köyün atık sistemi kurulduğu ve 
köydeki 10 çiftçiye gelir artıcı seralar teslim 
edildi. Köydeki teslim törenine katılan Türki-
ye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Buja-
novac Belediye Başkanı Nagip Arifi ile iş birli-
ği imkanlarını görüştüklerini kaydederek, 
"Kardeş belediye ilişkilerinin kurulması, Halk-
bank'ın orada şube açması ve Türk yatırımcı-
nın fabrika açması gibi taleplerde bulunuldu" 
ifadesini kullandı. Köyde büyük bir coşkuyla 
karşılandıklarını anlatan Aksoy, köyde 30 
Türk ailenin yaşadığını ve okullarda Türkçe 
dersi açılmasını talep ettiklerini bildirdi. Ak-
soy, çocukların Türkiye sevgisi karşısında ol-
dukça duygulandığını vurgulayarak, "TİKA 
ve diğer kurumlarla yatırımlar devam edecek. 
Çocukların Türkçe öğrenmelerine önem veri-
yoruz" değerlendirmesinde bulundu. (AA)

AS & BET

SİNEMA-FİM  
ÖNERİLERİ

asrnzeynepp@gmail.com  
betulmergen15@gmail.com

Tüm gün yoruldunuz. Belki or-
dan oraya koşturdunuz. Akşam 
tüm işleriniz bittikden sonra 

oturduğunuzda izleyebileceğiniz dizi/ 
film olsa ne güzel olurdu... VEEEE  
Bu haftamızın konusu dizi / film 🍿🍿🍿🍿🍿  
Çok heyecanlı olduğumuz konu ve 
aşırı mutluyuz. Şimdi size harika film 
ve diziler ile geldik. 
İlk olarak  
- Friends :  
Arkadaşlarınızla beraber izleyebilece-
ğiniz aynı zamanda altyazı ile İngiliz-
cenizi geliştirebilirsiniz.  
- Lucy :  
Bu harika film bilim kurgu sevenlere 
geliyor. Beynimizin yüzde kaçını kul-
lanıyoruz ve yüzde yüzünü kullanır-
sak ne olur ?  
- Ayla :  
Türk yapımı olan bu film savaşta bul-
duğu küçük çocuğu sahiplenen Türk 
askerini anlatmakta.  
- Peaky Blınders :  
Mafya dizileri hoşuna gidenler için 
en ideal dizi. Şiddetle tavsiye ederim. 
-Outlander 
Dizideki eski zaman kıyafetleri bile 
sizi diziye bağlayacaktır. Spoiler ver-
mek istemiyorum🤭🤭🤭🤭🤭🤭 
-Aşk101 
Çok hoş bir türk gençlik lise dizisidir 
kendisi. 
-Moon lovers 
Kore dizisi severler bu diziye bayıla-
caktır! Eski zamanda geçen bu kore 
dizisi sarayda geçiyor. 
-Kakegurui 
Anime severleri yalnız bırakmak iste-
medik. Farklı konusu olan bir anime. 
İzlemenizi tavsiye ederiz. 
-Anne with an E 
Mutluluk verici bir dizi. Aynı zaman-
da ailenizle de rahatlıkla izleyebilirsi-
niz. 
-Stajyer 
Bu film kesinlikle izlenmeli. 
-Platform 
Hiç görmediğiniz bir konusu olan ge-
rilim filmi.  
-100 
100 suçlu gencin uzaydan dünyaya 
gönderilmesiyle tüm olaylar başlıyor. 
-How l met your mother 
Evet biraz uzun bir dizi kabul ediyo-
rum ama boş zamanlarınızda çerez 
gibi izleniyor. Dizide Ted adlı karak-
terimiz çocuklarına anneleriyle nasıl 
tanıştığını anlatıyor.  
 
Asrın Zeynep Sait    - Betül Mergen

‘Avrupa’nın her yerine 
bizim üzerimizden varın’

SANCAK’TAN FİLİSTİN'E  
YARDIM KAMPANYASI 
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İsmet ARAS

ADIM ADIM  
DEPRESYON 

(2)

İzolasyon (Yasaklar ve kapanmalar) yal-
nızlık depresyonu besler. İnsanlar sos-
yal varlıklardır. Ailenin ve arkadaşların 

sevgisinden, desteğinden ve yakın temasın-
dan kopmak depresyonu tetikleyebilir veya 
mevcut semptomları daha da kötüleştirebi-
lir. Evde aylar süren sosyal mesafe ve ba-
rınma, sorunlarınızla tek başına yüzleşmek 
zorunda kalmanıza neden olarak kendinizi 
yalnız ve yalnız hissetmenize neden olabi-
lir. Depresyondan kurtulmak çok kolay bir 
durum olmayabilir. Ancak ruh haliniz üze-
rinde fark ettiğinizden daha fazla kontrole 
sahipsiniz. Depresyon, olayların gerçekte 
olduğundan daha da kötü görünmesine 
neden olabilir. Bunun farkına vararak, duy-
gularınızı yönlendirebilir odağınızı değiş-
tirmeye başlayabilir ve daha iyimser 
hissetmek için ilk adımı atabilirsiniz. 
 
İLGİ ALANINIZI DEĞİŞTİRİN 

       
Özellikle bu sıkıntılı pandemi dönemde 
depresyonla  baş etmek için atılması gere-
ken ilk adım odak noktanızı değiştirmektir. 
Yalnız kaldığınızda kafanızdaki olumsuz 
düşünceler sürekli olarak dönmeye devam 
edebilir. Sürekli olumsuzu düşünmek sizin 
umutsuzluğa kapılmanıza neden olacaktır. 
Sanki beyninizde bir balonun sürekli şiş-
mesi gibi.  Bir projeye veya hedefe odak-
lanmak, daha önce yapmadığınız hatta 
belki sürekli ertelediğiniz bir şeyleri yap-
maya başlamak sizin olumsuz düşünceler-
den ve endişelerden kurtulmanıza yardımcı 
olabilir(Resim yapmak, başkalarına işle-
rinde yardımcı olmak, eski dostlarınıza 
ulaşmak, sorunu sizinle benzer ve ortak 
olan birisiyle zaman geçirmek) Adeta kafa-
nızdaki bulutların dağılmasına yardımcı 
olabilir. 
 

GÜLDÜRECEK  
ŞEYLER BULUN 

            
Basit sevinç kaynakları bulun. Kendinizi 
eğlenmeye zorlayamasanız da, gün bo-
yunca ruh halinizi iyileştirecek şeyler yap-
maya zorlayabilirsiniz. İmkanlar 
doğrultusunda canlandırıcı müzikler dinle-
meyi (yapabiliyorsanız ayağa kalkıp dans 
etmeyi) veya komik videoları veya en sev-
diğiniz sitcom bölümlerini izleyerek gül-
mek için bir neden bulmayı deneyin. Parkta 
yürümek, sahilde kürek çekmek veya yürü-
yüş yapmak gibi doğada vakit geçirmek de 
stresi azaltabilir. 
 

İLETİŞİMİ KESMEYİN 
          
Özellikle izolasyon süresince güvendiğiniz 
insanlarla sağlıklı ilişkiler sürdürmek, zi-
hinsel sağlığınız için önemlidir. Evde kal-
manız gerekiyorsa arkadaşlarınız ve 
ailenizle telefonla, mesajlaşarak, görüntülü 
görüşmelerle iletişim halinde kalın. Fizik-
sel sağlığımızın nasıl hissettiğimiz üzerinde 
büyük etkisi vardır. Sağlıklı, dengeli ye-
mekler yemeye, yeterince su içmeye ve dü-
zenli egzersiz yapmaya çalışın. Deşarj 
olmanızı saylayacaktır. Aksi takdirde kilo 
almanıza, demorolize olmanıza neden ola-
caktır Sigara, uyuşturucu veya çok fazla 
alkol almaktan kaçının. Kötü alışkanlıklar, 
bir süre iyi hissettirecek daha sonra daha 
kötü hissetmenize neden olacaktır(Çö-
küntü). 
 

BEDENİNİZE İYİ BAKIN 
          
Evde kalıyorsanız, çok sayıda ücretsiz çev-
rimiçi ders olduğu için  uzaktan eğitim vi-
deoları izleyebilir, bilginizi arttırabilirsiniz. 
Televizyon veya internet yardımıyla egzer-
siz yapmayı deneyebilirsiniz. Veya 10 da-
kikalık kolay ev egzersiz uygulamalarından 
birini deneyebilirsiniz. Eğer imkanınız 
varsa kısa da olsa yürüyüş yapın. Özellikle 
sosyal medya da salgınla ilgili haberleri 
okumaya ara verin. Hatta sadece salgın ha-
berlerini okuduğunuz kısa zaman dilimleri 
yaratın. O zaman dilimleri dışında sürekli 
olarak negatif haberlere maruz kalmaktan 
kaçının. 
 

UYKU DÜZENİ 
          
Uyku düzenize dikkat edin. Zaman sapma-
larına kapılarak uykusuz kalmayın, aksi 
durum sizi huzursuz edecek sağlıksız dü-
şünmenize neden olacaktır. Düzenli ve ye-
terli uyumak nasıl hissettiğiniz konusunda 
büyük bir fark yaratacaktır, bu yüzden ye-
terince uykunuzu almak çok önemlidir.  İyi 
uyku uygulamalarına bağlı kalın ve normal 
uyku düzeninizi korumaya çalışın.  
      ÇÖZÜM SİZSİNİZ, 
KENDİNİZE İNANIN!

ÖÖ Osmanlı ruhunun Balkanlar'da en yoğun hissedildiği şehirler-
den biri olan Saraybosna'da, o dönemlerde inşa edilen küçük ah-
şap mahalle camileri, köprüler ve evler, şehrin en mütevazi köşe-
lerinde manevi ve kültürel bir abide olarak varlığını sürdürüyor

Saraybosna'da Osmanlı döneminden  
kalan eserler ziyaretçi ilgisi çekiyor
SARAYBOSNA 
 BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da, Osmanlı döne-
minde inşa edilen tarihi yapı-

lar asırlardır ihtişamlı 
görünümleriyle ziyaretçi çekiyor. 
Osmanlı ruhunun Balkanlar'da en 
yoğun hissedildiği, 1463 yılında 
Bosna Hersek'in Osmanlı'nın idare-
sine girmesiyle birçok cami, köprü, 
han ve hamam gibi yapıların inşa 
edildiği başkent Saraybosna'da, ec-
dat yadigarı eserler ihtişamını koru-
yor. Savaş zamanlarında zarar gö-
ren ve gerekli restorasyonların 
ardından yeniden ihya edilen eser-
ler, bölgede Osmanlı'nın ruhunu ya-
şatıyor. Geçmişin emaneti anıt eser-
ler ve Osmanlı yapımı camilerden 
yükselen ezan sesleri ziyaretçilere 
duygu yüklüyor. 
 

"BİZİM BİR PARÇAMIZ" 
 
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. 
Yunus Keleş, Osmanlı izlerinin 
Bosna Hersek'te görüldüğünü söy-
ledi. Keleş, Fatih Sultan Mehmet ta-
rafından fethedilmesiyle bölgeye İs-
lam hoşgörüsünün yayıldığını 
belirtti. Bosna Hersek'in, Türkiye 
açısından manevi anlamda çok bü-
yük bir önem taşıdığını, Osman-
lı'dan kalan bir emanet olduğunu 
dile getiren Keleş, Saraybosna'dan 
Tuzla'ya kadar her yerinde Osman-
lı'nın izlerinin görüldüğünü anlata-
rak, şöyle devam etti: "Burası bize 
ecdadımızdan bir emanet. Bosna 
Hersek bizim bir parçamız. Her 
ilde, ilçede, köyde camilerimize 
rastlamak mümkün. Bir çoğu da sa-
vaş zamanlarında düşmanlık ve kin 
ile bombalanmış, yakılmış, yıkılmış. 
Biz ise hiçbir insanın dinine karış-
madık, kiliselerini, ibadethanelerini 
yıkmadık. Bunu gelip burada göre-
bilirler." 
 

"GAZİ HÜSREV  
BEY CAMİİ" 

 
Keleş, Saraybosna'nın Osmanlı ida-
resinde olduğu dönemde, 5 asır 
önce inşa edilen ve İslam mimarisi-
nin ülkedeki en güzide örneklerin-
den kabul edilen Gazi Hüsrev Bey 
Camisi'nin büyük ilgi gördüğünü 
belirtti. Caminin, Bosna Sancak Beyi 
Gazi Hüsrev Bey tarafından inşa et-
tirildiğini anlatan Keleş, kentin 
kalbi konumundaki caminin heybeti 
ile dikkat çektiğini belirtti. Keleş, ca-
minin yerli ve yabancı turistlerin zi-
yaret ve buluşma noktası olduğunu 
aktararak, "Osmanlı'nın Saraybos-
na'daki mührü, Gazi Hüsrev Bey 
Camisi diyebiliriz." dedi.
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Çağımızın tüm dünyada tartış-
masız büyük sorunlarından bi-
risidir Dijital Bağımlılık.. Tek-

nolojik Bağımlılık Kongresi bu yıl YE-
ŞİLAY organizatörlüğünde, Kültür 
Toplum Ve Aile Vakfı (KÜLT) Des-
tekleyici Kuruluş ve NTV basın spon-
sorluğunda yapıldı. Balkan Günlüğü 
Gazetesi köşe yazarı Eğitimci-Yazar 
Ergün Dur da kongrede katılımcı ola-
rak yeraldı. Yeşilay teknoloji ve inter-
netin insan yaşamı üzerindeki olum-
suz sonuçlarının önüne geçebilmek ve 
farkındalık sağlamak için  çevrim içi 
olarak 5. Uluslararası Teknoloji Ba-
ğımlılığı Kongresi’ni düzenledi. 
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5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı 
Kongresi’nde, teknoloji ve internet 
kullanımına dayalı davranışsal ba-
ğımlılıklar alanına dikkat çekilerek; 
dijital oyun oynama, çevrim içi kumar 
oynama, çevrim içi pornografi, akıllı 
telefonun ve sosyal medyanın aşırı 
kullanımı, COVID-19’un davranışsal 
bağımlılıklar üzerindeki etkileri, dijital 
bağımlılıklar konusunda aileler için 
öneriler gibi önemli konular yer aldı. 

Dijital teknolojiler 
hayatımızda her ge-
çen gün daha fazla 
yer kaplıyor. Bilinçli 
olmayan kullanım 
özellikle çocuk ve 
gençleri olumsuz et-
kiliyor. Çevrim içi 
oyun ve kumar oy-
nama bozukluğu gibi davranışsal ba-
ğımlılıklar hem yetişkinler hem de ço-
cuk ve gençler arasında giderek yay-
gınlaşıyor. COVID-19 salgını ile başla-
yan karantina süreci bu artışı daha da 
hızlandırıyor. 5. Uluslararası Teknolo-
ji Bağımlılığı Kongresi’ne Amerika 
Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezil-
ya, Çin, Güney Kore, Hindistan, İngil-
tere, İsviçre, Kanada, Malezya, Nijer-
ya ve Tayland dâhil olmak üzere; 
dünyanın farklı ülkelerinden dijital 
bağımlılıklar alanında önde gelen bi-

lim insanları katıldı. 
İki gün boyunca 
çevrim içi bir şekilde 
gerçekleştirilen kon-
gre; 
• Teknoloji 
ve internet tabanlı 
davranışsal bağımlı-
lıklarla ilgili dünya 

genelindeki mevcut durumu incele-
meyi, 
• COVID-19 salgınının davra-
nışsal bağımlılıklar üzerindeki etkile-
rini yakından takip etmeyi, 
• Farklı ülkelerdeki önleme, te-
davi, politika ve savunuculuk faaliyet-
lerini izlemeyi, 
• Dijital bağımlılıklar konu-
sunda geliştirilen yeni stratejilerden 
ve alternatif yaklaşımlardan araştır-
macıları, uygulamacıları ve karar alıcı-
ları haberdar etmeyi amaçladı.

Damla Selin TOMRU

KENDİNE  
YABANCILAŞMAK

Hayat kendi rutininde 
giderken, olaylar gelişip, 
dururken hiç duraksadı-

ğın oldu mu senin de? Bir anda 
neyi neden yaptığını sorguladığın 
oldu mu? Hayatın rutinindeki 
mantıcın dışına çıkıp daha yüce 
bir mantık arayışına girdin mi 
hiç? Aslında hayatım dediğin 
şeyin büyük bir kısmının senden 
bağımsız olduğunu ve senin de 
aynı tekerleğin içinde çabalayan 
bir hamsterdan farksız olduğunu 
düşündün mü? Eğer tüm bunları 
düşündüysen, artık dönüşüm 
vakti gelmiştir. Dönüşümlerden 
yanmayı, kül olmayı gerektirir. 
Bir anda hayatındaki pek çok şey 
anlamsızlaşır, sıradanlaşır ve sen 
onlara ne olduğunu anlamaya 
çalışırsın. Oysa olan sana oluyor-
dur. Sen değişiyor, dönüşüyor-
sundur. Değişim bir şeyin gidip 
yerine yeni bir şeyin gelmesidir. 
Dönüşüm ise var olan şeyin 
kendi içinde henüz keşfedilme-
miş alanları keşfedip evrilmesi-
dir. İşte bu nedenle dönüşüm 
daha kıymetlidir. Kişi dönüşme-
ye başladığında farkı fazlardan 
geçer.. Önce ateş elementiyle 
buluşur, yanar yani farkındalığı 
yükselir ve hayatındaki ezberle-
rin kısıtların ayırdına varır. 
Sonra havayla beraber uçar, kül-
leri farklı yerlere gider, yeni kişi-
lerle tanışır, yeni durumlarla kar-
şılaşır. Ardından neyi istediğini 
anlar, ezberi nasıl bozmak istedi-
ğini, standartlarını fark eder ve 
bu alanı bulunca umut tohumları-
nı toprak ile buluşturur. Son ola-
rak su gelir, her derde deva olan, 
can olan, hayat veren su. Ve kişi 
umut tohumlarını bu suyla bes-
ler. Biraz da sabır eklenince 
büyük dönüşüm gerçekleşir..  
 

EZBER BOZULMUŞ 
 
Artık kişi ezberlerini bozmuş, 
fark etmeden boyun eğdiği rutin-
leri geride bırakmıştır. Hayata 
dair ne istediğini biliyordur, ken-
dine ait bir sesi, bir rengi oluş-
muştur. Evetleri kadar hayırları 
da var artık ve gerçekten hayatta-
dır. Bundan sonraki dönemde 
kendi seçimleriyle, kendi istekle-
riyle yer alır hayat sahnesinde. 
Güvenli alanında çıkmıştır, aynı 
kafeste aynı tekerleği döndürme-
ye çalışmak yerine uçsuz bucak-
sız dünyada kendine bir yer edin-
miştir, kendi seçimleri ve emek-
leriyle. İşte o noktada hayat 
gülümseye başlar. “Sonunda 
başardın, kendi ayaklarınla yere 
bastın, kendi aklınla seçimlerini 
yaptın, kendi gönlünle hayatına 
yön verdin, bu hayat senindir 
artık dile ondan ne dilersen”. 
Dolayısıyla iyidiz kendine 
yabancılaşmak, hayatta ne oldu-
ğunu irdelemek, yaptıklarını, 
etrafındakileri ara ara kolaçan 
etmek. Ancak öyle bulursun ger-
çek sen’e giden yolu. Fark eder-
sin ki artık tat vermiyor dediğin 
olaylar, kişiler, mekanlar değil 
tat vermeyen sensin. Senin 
ezberlerin, yüklerin artık ağır 
geliyor ruhuna. Ne zaman ki 
bunu anlar kendini dönüştürür-
sün yeniden doğarsın işte o 
zaman elma yine elma gibi tatlı, 
toprak yine toprak gibi mis 
kokulu olur.  Arada bir yabancı-
laşmak, kendine kendini sormak 
lazım. Dönüştükçe daha çok 
anlam kazanıyor hayat…

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Arna-
vutluk Kültür Bakanı Elva 

Margariti ile Çevre ve Turizm Ba-
kanı Blendi Klosi ile görüştü. Ba-
kan Ersoy, Arnavutluk Kültür Ba-
kanı Margariti ile Çevre ve Tu-
rizm Bakanı Klosi'yi makamında 
ağırladı. Görüşmenin ardından, 
Bakan Ersoy ile Arnavutluk Kül-
tür Bakanı Elva Margariti, Arna-
vutluk'taki ortak mirasa sahip 
çıkmak, Türkiye ve Arnavutluk 
ile tarihi, kültürel bağları pekiştir-
mek amacıyla hazırlanan "Ortak 
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korun-

masına İlişkin İş Birliği Protoko-
lü"nü imzaladı. Arnavutluk'ta ta-
rihi merkezlerin canlandırılması 
için ortak çalışmaların yürütüle-

ceği protokol ile karşılıklı resto-
rasyon projelerinin uygulanması-
na yönelik iş birliği yapılacak. 
(AA)

Arnavutluk'taki ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve 
Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları pekiştirmek ama-

cıyla iki ülke arasında iş birliği protokolü imzalandı

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Üniversitesi Türk Dün-
yası Araştırmaları Enstitü-
sü tarafından Türk Dil Ku-

rumu ve Balkanlarda Türk Dili 
ve Edebiyatı Araştırmaları Der-
gisi (BALTED) iş birliği ile “1. 
Uluslararası Balkanlarda Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 
Sempozyumu” düzenlendi. 
Sempozyumun açılış konuşma-
larını Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak, Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Gürer Gülsevin, Ege Üniversite-
si Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Na-
dim Macit,  Balkan Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi Kurucusu 
Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Ege 
Üniversitesi Türk Dünyası Araş-
tırmaları Enstitüsü Kurucu Mü-
dürü Prof. Dr. Fikret Türkmen 
ve Balkanlarda Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 
Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa İsen yaptı. 
Programın açılışında konuşan 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak, “Bu etkinlik 
kapsamında çoğunluğu Balkan 
ülkelerinden olmak üzere 10 
farklı ülkeden 56 saygın bilim 
insanının Balkan Türklerini ko-
nu edinen birbirinden değerli 

bildirilerini dinleyeceğiz. Ege 
Üniversitesi olarak Türk dünya-
sının bir parçası olarak gördü-
ğümüz Balkanların ve Balkan 
Türklüğünün bilimsel anlamda 
araştırılması ve incelenmesi 
noktasında tarihî bir so-
rumluluk duygusuy-
la hareket etmekte-
yiz. Balkanlar bi-
zim için emanettir 
ve bize emanettir. 
Türk tarihinin, kül-
türünün ve medeni-
yetinin emanetidir. Tıp-
kı Kudüs gibi, Karabağ gibi, 
Doğu Türkistan veya Kırım gibi. 
Balkanlar gönül coğrafyamızın 
devamıdır. Yahya Kemal’in de-
diği gibi Türkçe’nin çekilmediği 
yer bize vatandır. Semerkand, 

Buhârâ, Taşkent, Bakü, Aşkabat, 
Kerkük, Tebriz bizim için ne ise; 
Gümülcine, Selânik, Kırcaali, 
Köstence, Üsküp, Kalkandelen, 
Prizren, Priştine, Drama, Yeni 

Pazar, Saraybosna, Şumnu da  
‘o’dur. Balkanlar bizim 

için Gazi Hüsrev Bey 
Medresesinde ilim-
dir, tefekkürdür; 
Dobruca’daki Sarı 
Saltuk Tekkesinde 

irfandır; Vardar 
üzerinde köprümüz, 

Arda boyunda türkü-
müz, Deliorman’da pehlivan-

larımızdır. Estergon’da kalemiz, 
Prizren’de camilerimizdir. Yah-
ya Kemalle şiirimiz, şuurumuz; 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 
kurucumuzdur” dedi. (AA)

Türkiye ile Arnavutluk’tan 
ortak miras için iş birliği 

Budak, “Balkanlar bizim  
için ve bize emanettir…”

Mustafa KÖKMEN

NORMALLEŞMENİN 
TOPLUMA  
ETKİLERİ

Mart 2019’dan bu yana içinde bulun-
duğumuz Pandemi süreci,  uzun 
bir süre aşılamayacak bireysel ve 

toplumsal izler  ortaya çıkarmıştır. 
Psikolojik ve Sosyolojik sonuçları toplumun 
alışılagelmiş davranış ve yaşayış biçimini 
kısıtlaması itibariyle fark edilemeyen büyük 
sorunları beraberinde getirmiştir. Gerektiği 
üzere mesafe ve önlemler neticesinde kom-
şuluk, akraba ilişkileri ve misafirlik kavram-
ları değişmiş, insanlarımız camilerde kıldık-
ları namazlarda dahi birbirinden uzaklaşmış, 
hocalarımızın söylediği "safları sıkılaştıra-
lım" ifadesi "sosyal mesafeye dikkat edelim" 
olarak değişmiş, iki senedir milletimiz bir 
çay bahçesinde bir çay içmeye muhtaç kal-
mış, ne yemeğin tadı ne de muhabbetin lez-
zeti kalmamıştır. Pandeminin toplumumuza 
verdiği manevi ve maddi zararın bilançosu 
tarif edilemez niteliktedir. İki senedir fark 
etmekteyiz ki, açık havada derin bir nefes 
alabilmek temiz bir oksijen çekebilmek bile 
çok büyük bir nimetmiş.   
      Yeni normalleşme dönemi ülkemize 
hayırlı olsun. Manevi izlerin etkisi yanı sıra 
Pandemi sürecinin ülke ekonomisine verdiği 
zarar ortadadır. İki senedir ülkemizde esnaf-
larımız başta olmak üzere çoğu sektör kesin-
tiye uğramış, zor günler geçirmiştir. 
Pandemi destek paketleri reel anlamda 
sorunları çözmek konusunda nitekim tam 
anlamıyla yeterli olmamıştır. Fabrikalar, 
binlerce işçi çıkarmış ve üretim fonksiyonla-
rında olumsuz tablolar ortaya çıkmıştır. 
Nitekim, Türkiye iki yıllık zor bir süreci 
süreç analizi bakımından iyi yönetmiştir ve 
çoğu dünya ülkesi ile mukayese edildiğinde 
milletimizin de fedakarlıkları ile bugünlere 
ulaşılmıştır. Normalleşme süreci ile birlikte 
Turizm sektörü canlandırılmıştır ve ekono-
mimize ciddi boyutta etkisi olacaktır. Eğitim 
ve iş dünyası kendi düzenine tekrar dönmek 
üzere yönelimler içerisindedir. 
      Karadeniz'de yeni keşfedilen doğalgaz 
rezervi müjdesi  ile beraberinde normalleş-
me bir milat olmalı ve bugünden itibaren 
sürekli olarak iki yılın kaybettirdiği maddi 
ve manevi tahribat giderilmelidir. Kamu 
Maliyesi Raporuna göre; salgınının ekono-
mik etkilerinin azaltılması amacıyla uygula-
nan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 
milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam Pandemi 
sürecinin ülke ekonomimizi ne kadar yordu-
ğunu gözler önüne sermektedir. Türkiye 
Pandemi  Sürecinde 158 ülkeye yardım 
etmiştir. Pandemi destek paketleri, esnaf 
destekleri, sağlık genelinde aşı harcamaları, 
vergi ve kredi ertelemeleri gibi etkenler 
ortadadır. Dolayısıyla maddi yorgunluğun 
büyüklüğü ciddi bir boyuttadır. 
      Ancak daha büyük bir sorun var ise, o 
da kuşkusuz milletimizin kültür ve yaşayış 
biçimini, manevi değerlerini, birey ve toplu-
mun ruh sağlığını gerek psikolojik gerek 
sosyolojik açıdan sekteye uğratmış olması-
dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültür-
dür. Milletimizin gelenek ve kültürü pande-
minin algılarından güçlüdür.  Milletçe, kriz-
lerin üstesinden elbette tarih boyunca geldik 
ve gelmekteyiz. Pandemi süreci devam 
etmekte ve yeni normalleşme ile birlikte sal-
gın hakkındaki edindiğimiz tecrübeler ile bu 
süreci hep birlikte yeneceğiz. 
      Dünya salgınlar tarihinde, onlarcası gel-
miş ve geçmiş ve insanlık bu salgınları başta 
psikolojik mantalite ile yenmiştir. Elbette 
dünya salgına ve yeni düzene alışmak 
zorunda kalmıştır. Bu noktada bireylerin 
kendi kararları ile toplumdan ve dünyadan 
bağımsız bir hayat yaşayabilmeleri 
Pandemiden etkilenmemiş olmaları mümkün 
değildir.    Her birey toplum içerisinde dahil 
olduğu bir gruba aittir ve bu grubun üyesi 
olduğunun çoğu zaman farkında değildir. 
Nitekim grubun birey üzerindeki etkisi ve 
karar alma şekli itibariyle birey kendi kararı-
nı içinde yer aldığı gruptan bağımsız olarak 
verememektedir. Bu anlamda Pandemi süre-
ci toplumu etkilerken bireyleri dahil olduk-
ları toplum içerisinde bütünüyle etkilemiştir 
ve birey bu duruma toplumun genelinin 
etkisi ve davranış biçimiyle alışmıştır. 
     Sonuç olarak, Pandemi süreci devam 
ederken, iyi süreç yönetimi ile normalleşme 
yoluna girilmiştir. Kuşkusuz normalleşme 
ekonomik düzelmeye etki edecektir. Türkiye 
normalleşme sonrasında istikrarlı bir ekono-
mik gelişme içerisinde olacaktır. İki senedir 
iç politika ve dış politikadaki yoğun mesai 
ve ilerleme Pandemi şartları düşünüldüğün-
de müthiş bir ilerlemedir. Bilinmelidir ki;  
Türkiye, böyle sorunlar ve süreçlerden etki-
lenmeyecek güçte büyük bir devlettir.

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK  
BAĞIMLILIK KONGRESİ YAPILDI
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksa-
ver Huzur Evi'ne donanım desteğinde bulundu
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Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), 

Hırvatistan'ın başkenti 
Zagreb'deki Ksaver Huzur 
Evi'ne donanım deste-
ğinde bulundu. TİKA'dan 
yapılan açıklamada, yaşlı 
ve hasta bakımı için yakla-
şık 39 bin Euro değerinde 
donanım desteği sağlan-
dığı ifade edildi. Açıkla-
mada, Ksaver Huzur 
Evi'ne sanayi tipi çamaşır 
makinesi, hasta yıkama 
sedyesi ve yatak hibe edil-
diği aktarıldı. Huzur Evi 
Müdiresi Snjezana Bube-
nik, teslim töreninde yap-
tığı açıklamada, söz 

konusu desteğin kurumun 
çalışmalarını kolaylaştıra-
cağını anımsatarak, Tür-
kiye ve Türk halkına 
teşekkürlerini iletti. Bube-

nik, desteğin, Türkiye ile 
Hırvatistan arasındaki 
dostluğun göstergelerin-
den biri olacağını sözlerine 
ekledi. (AA)

Balkan Haberleri

TiKA, ZAGREB’TEKi  
yaşlıları da unutmadı




