
20 HAZİRAN 2021 PAZAR- Y›l: 14 Say›: 600

İz
. P

İM
. P

P 
10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X

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

Sayfa 3’teRifat SAİT

AK PARTİ’YE ÇOK  
KIZIYORLAR AMA  
KAYBETMESİNİ DE 

 İSTEMİYORLAR

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

¥ AVUSTURYA Başbakanı Sebastian 
Kurz ve AB’nin Sırbistan-Kosova Diyalo-
ğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, dü-
zenlenen ortak basın toplantısında açık-
lamalarda bulundu. Başbakan Kurz, Ba-
tı Balkan ülkelerinin AB’ye entegrasyo-
nunu desteklediklerini yineleyerek, bu 
ülkelerdeki yapılan reformların Brüksel 
tarafından görülmesi gerektiğini, aynı 
şekilde söz konusu ülkelerin AB yolun-
da reform adımlarını sürdürmesi gerek-
tiğini belirtti. Kurz, salgınla mücadelede 
AB’nin bu bölgeye özellikle aşı alanında 
katkı sağlaması ve birlik genelinde uy-
gulanan seyahat düzenlemelerinin Batı 
Balkanları da kapsamasının görüşmede 
konuşulduğunu ifade etti. n 5’te

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Batı 
Balkanlar Toplantısı'nda, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği’ne 

(AB) katılımı için atılması gereken adımlar ele alındı

BALKANLAR’I AVRUPA’YA 
entegre edemediler gitti
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ALEKSANDAR VUÇİÇ’İN  
TEK DERDİ: KOSOVA
¥  SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Kosova ta-
rafının, Belçika'nın başkenti 
Brüksel'e, Sırbistan'ı diyalog 
sürecinden vazgeçirme niye-
tiyle geldiğini söyledi. Vucic, 
başkent Belgrad'da düzenle-

diği basın toplantısında, Sır-
bistan ile Kosova arasında Av-
rupa Birliği (AB) ara buluculu-
ğunda 2011'den bu yana sü-
ren görüşmelerin, dün yapılan 
yeni turuna ilişkin değerlen-
dirmede bulundu.  n 4’te

¥   KOSOVA'DAKİ yerel se-
çimler 17 Ekim'de düzenle-
necek. Kosova  Cumhur-
başkanlığı tarafından yapı-
lan açıklamada, Cumhur-
başkanı Vyosa Osmani'nin 
17 Ekim'i yerel seçimlerin 
yapılacağı tarih olarak belir-
lediği ifade edildi. Osma-
ni'nin bu kararı, 2 Haziran'da 

ülkedeki siyasi oluşumlarla 
yaptığı istişareler sonucunda 
ve Yerel Seçim Yasası'na da-
yanarak aldığı belirtilen açık-
lamada, Cumhurbaşkanı'nın 
Merkez Seçim Komisyo-
nu’na, seçimlerin organizas-
yonu için gerekli adımların 
atılması yönünde talimat 
verdiği bildirildi.  n 4’te

Kosova’da yerel sandık 17 Ekim’de

¥ YUNANİSTAN Parla-
mentosu’nda görüşülen 
yeni iş kanunu tasarısı, 
çalışan aleyhine düzen-
lemeler içerdiği gerek-

çesiyle ülke genelinde 
protesto edildi. Başta 
Atina olmak üzere ülke 
genelindeki birçok kent-
te sendikalar, iktidarda-

ki Yeni Demokrasi Parti-
sinin hazırladığı yeni iş 
kanunu tasarısının geri 
çekilmesi talebiyle pro-
testo düzenledi. n 8’de

Yunanistan’da ülke 
genelinde protesto

Müftü Mete’ye ceza 
Türkiye’yi kızdırdı
¥  DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 
Yunanistan'ın İskeçe Müf-
tüsü Ahmet Mete'ye ver-
diği hapis cezasını kınadı. 
Türk Dışişleri’nden yapılan 
açıklamada "Söz konusu 
karar, Yunanistan’ın Batı 
Trakya Türk azınlığının 
kendi iradesiyle seçtiği 
müftülere yönelik hukuki 
baskı ve yıldırma politika-
larının bir başka tezahü-
rüdür" denildi. n 3’te

¥  DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, Makedonya’da Üsküp ve Gosti-
var’dan sonra Ohri şehrini ziyaret etti. 
Ohri Ali Paşa Camii’nde akşam namazı 
kıldıran Diyanet Başkanı Erbaş, namazın 
ardından camide bulunan Ohrili Müslü-
manlara hitap etti. n 3’te

Erbaş Ohri’de akşam  
namazını kıldırdı…



Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Bulgaris-
tan’daki genel seçimler öncesi taleplerini açıkladı
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Türkiye’deki Balkan camiasının çatı 
kuruluşu olan Balkan Rumeli Türk-
leri Konfederasyonu (BRTK), 11 

Temmuz 2021 günü tekrarlanacak Bulga-
ristan’daki genel seçimler öncesi talepleri-
ni dile getirdi. Konfederasyon Başkanı 
Sabri Mutlu, yaptığı açıklamada, “Balkan 
Türkleri’nin yaşadığımız yüzyılın en can 
alıcı sorunlarını giderme, tarihle barışma, 
bölge insanımız ile kucaklaşma sürecin-
de” olduğunu söyledi.  Özel-
likle Balkan yarımadasında 
1900’lü yıllar başında gündeme 
getirilen ve sonrasında da Bul-
garistan özelinde 1980 yılında 
zirveye taşınan yok etme ve 
asimilasyon sürecinin değişik 
biçimlerde örtülü olarak halen 
devam ettiğini belirten Mutlu, 
“Bölgenin içinden geçtiği has-
sas, tarihsel süreçte Balkan ül-
kelerinde gündem seçimler ve 
etnik kültürel tasnifleme ve sa-
yımlar ile yeniden öne çıkmak-
tadır. Bölgenin yeniden şekil-
lendiği bu dönemde BRTK olarak duru-
şumuz tüm ülkelerde eşit, özgürce yaşa-
yacağımız, barış, demokrasi ve kardeşlik-
ten yanadır.” dedi. 
Bulgaristan’da 11 Temmuz 2021 tarihinde 
yapılacak genel seçimler öncesi Komünist 
rejim tarafından doğdukları büyüdükleri 
vatanlarını terke zorlanan, adeta sürülen 
insanlarımız seçimlerde kendini ifade et-
me, oy kullanma sorunu yaşadığını söyle-
yen Mutlu, “Bunun giderilmesi için Tür-
kiye’de kurulacak sandık sayılarının artı-
rılması zorunluluğu demokratik bir seçim 
ortamı yaratılmasının olmazsa olmazıdır. 
Öncelikle Covid 19 pandemi koşullarında 
yapılacak seçimlerde insanlarımıza sağ-
lıklı bir ortamın sunulması, hastalık bu-
laşmaması için her türlü tedbirin alınması 
gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.” Şek-
linde sözlerine devam etti. 
En az 350 bin kişinin oy kullanacağı ger-
çeği görülmesi gerektiğini vurgulayan 

BRTK başkanı Sabri Mutlu pandemi süre-
ci de dikkate alınarak Türkiye’de açılacak 
sandık sayısının 110 değil mutlaka en az 
150 olması gerektiğini belirtti. Bulgaris-
tan’da anadilde eğitimin zorunlu hale ge-
tirilmesi, bu hakkın anayasal güvence al-
tına alınmasını beklediklerini söyleyen 
Sabri Mutlu, taleplerini sıralarken Bulga-
ristan okullarında okutulan tarih kitapla-
rında Türklere karşı bulunan düşmanca 
ifadeler kaldırılması, azınlıkların birinci 
sınıf vatandaş olarak tüm kurum ve kuru-
luşlarda eşit şekilde temsilinin sağlanma-

sı, soya dönüş siyasetinin mi-
marları tarih önünde mahkûm 
edilmesi hususlarını özellikle 
dile getirdi.  Bulgar yetkilileri 
ve Avrupa Birliği’ni demokra-
tik taleplerin yerine getirilmesi 
için göreve çağıran BRTK Genel 
Başkanı Sabri Mutlu, “Asimilas-
yon sürecinde yaşananların bir 
daha tekrarlanmaması için bu 
süreçte yer alan, sorumluluğu 
bulunan, herkesin mahkeme 
huzuruna çıkarılması, 30 yılı 
bulan yargılama ve karar alma 

süreçleri sonlandırılması, dönemin şehit 
yakınları ile mağdurlarına hak ettikleri 
maddi manevi tazminatlar derhal veril-
mesi, soya dönüş siyaseti sürecinde gasp 
edilen kimlikler yasal başvuru gerekmek-
sizin devletce tek taraflı olarak iade etme-
li, yurtdışında bulunan Bulgaristan Çifte 
vatandaşlarına Bulgaristan’da seçme hak-
kı yanında seçilme hakkı mutlaka veril-
meli, vakıf malları sahiplerine derhal iade 
edilmelidir.” dedi. Özellikle 1950, 70 ve 
sonrasında göç etmiş insanlarımızın Bul-
garistan’daki çalışma süreleri sosyal gü-
venlik anlaşması kapsamına alınarak ya-
sal statüye kavuşturulmasının önemine 
dikkat çekilen basın açıklamasında totali-
ter rejimin baskıları sonucu vatanlarını 
terk eden ve Bulgaristan dışında yaşamak 
zorunda bırakılan insanlarımıza vatanla-
rına giriş kolaylığı sağlanmalı, talep eden-
lere etnik ayrım yapılmaksızın tekrar otu-
rum ve vatandaşlık verilmeli istendi.

BALKAN TÜRKLERİ BULGARİSTAN’DAN 

iNSAN HAKLARINA  
anayasal güvence istiyor
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Dışişleri Bakanlığı, Yuna-
nistan'da "kamu düzeni-
ni bozmakla" suçlanan 

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet 
Mete'ye verilen hapis cezasına 
ilişkin, "Söz konusu karar, Yu-
nanistan’ın Batı Trakya Türk 
azınlığının kendi iradesiyle seç-
tiği müftülere yönelik hukuki 
baskı ve yıldırma politikaları-
nın bir başka tezahürüdür" ifa-
deleriyle tepki gösterdi. Bakan-
lıktan yapılan açıklamada, İske-
çe Müftüsü Ahmet Mete'ye ve-
rilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis 
cezası kınandı. Açıklamada, 
"Söz konusu karar, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk azınlığı-
nın kendi iradesiyle seçtiği 
müftülere yönelik hukuki baskı 
ve yıldırma politikalarının bir 
başka tezahürüdür" değerlen-
dirmesinde bulunuldu. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM), Yunanistan hakkında 
çok sayıda ihlal kararı verdiği 
hatırlatılan açıklamada, "Geç-
mişte müftülerin faaliyetleri 
bağlamında Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi tarafından aley-
hinde birçok ihlal kararı verilen 
Yunanistan, müftülere yönelik 
temelsiz suçlamalarla yürüttü-

ğü hukuki süreçlerle, adı geçen-
lerin serbest bir şekilde dini ve 
toplumsal vazifelerini sürdür-
melerini engelleme amacını 
gütmektedir." ifadelerine yer 
verildi. Açıklamada şunlar kay-
dedildi: "Bu haksız kararın, hu-
kuki sürecin bundan sonraki 
safhalarında düzeltileceğini 
umuyoruz. Yunanistan’ı Batı 
Trakya Türk azınlığı ve seçtiği 

müftülerin temel hak ve özgür-
lüklerini ihlal eden baskıcı uy-
gulamalarına son vermeye bir 
kez daha davet ediyoruz. Batı 
Trakya Türk azınlığının uluslar-
arası anlaşma ve sözleşmelerle 
güvence altına alınmış hakları-
nın takipçisi olmaya devam 
edeceğiz." Selanik Tek Hakimli 
Ceza Mahkemesi, 2016’da Dost-
luk Eşitlik Barış Partisi’nin 

(DEB) kongresinde yaptığı ko-
nuşmada, dönemin DEB Başka-
nı Mustafa Çavuşoğlu’nu Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’a benzettiği için 
"halk arasına nifak sokma sure-
tiyle kamu düzenini bozma suç-
lamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 
yıl tecilli olmak üzere 15 ay ha-
pis cezasına mahkum etmişti.

Türkiye’den İskeçe Müftüsü  
Mete’ye verilen cezaya tepki

Başlık sanki bir paradok-
su ortaya koyuyor. Kız-
dığınız bir şeyin kay-

betmesini istersiniz aslında. O 
yüzden de böyle bir şey var 
mıdır? Diye sormadan da ede-
mezsiniz. Aslında var r ve ger-
çek.  
 
Son dönemde yapılan anket so-
nuçlarında ortaya çıkan 
%20’ye yakın kararsızların bü-
yük bir çoğunluğu tam da bu 
grupta olan insanlardır. AK 
Partiye kızıyorlar ama kaybet-
mesini de istemiyorlar. Onlar 
asla CHP’ye gitmiyorlar. Git-
mezler. Yapacakları en son şey 
hiç oy kullanmamaktır. Amaç-
ları ceza vermek değil mesaj 
vermek istiyorlar aslında.  
 
20 yıl önce yaşanan vesayet, 
baskı ve olumsuzluklara karşı 
çözüm olarak gelen sıfır kilo-
metre dava adamlarının arka-
sından yürüyen bu insanlar 
ümitlerini sürdürmek, yapılan 
bunca güzel şeyin bozulmasını 
engellemek, Allah , vatan ve 
millet için durmamak ve yola 
devam etmek istiyorlar.  
 
Reisin ve Ak Parti kurmayları-
nın bu %20’lik kesime kızma-
ması, verdikleri mesajı alıp,  
acilen gerekeni yapmaları çok 
ama çok önemlidir. Evet, bu 
kesim gidip CHP’ye veya baş-
ka bir aykırı siyasi görüşe des-
tek vermez. Ancak küsüp geri 
çekilirse dolaylı yönden karşı 
tarafı güçlendirir. Zira yeni 
Cumhurbaşkanlığı seçim siste-
minde %50’nin bir oy üzerine 
çıkmanız gerekiyor. Karşı tara-
fın tek başına %50’nin üzerine 
çıkamayacağı aşikârdır. Ama 
siz küskünlerinizin mesajını 
alamazsanız, onların sessizliğe 
bürünmesiyle dolaylı yönden 
muhalefeti yükseltmiş olursu-
nuz. Bu yüzden mesaj çok 
önemlidir.  Lütfen dikkate alın-
sın.  
 
Bugün anket sonuçlarında çı-
kan %20’lik kararsız ve belir-
siz seçmen kitlesi muhalefetin 
iştahını kabartıyor. Son günler-
de sürekli seçim istemelerinin 
nedeni de bu kesimden aldıkla-
rı güçten dolayıdır. Zira bugün 
oluşan kararsız ortam ikinci 
turda kararsızların kararlılığı 
ile Türkiye’nin geleceğini etki-
ler. Çünkü kararsızların  geri 
çekilip sıfır durumuna girmele-
ri, otomatik olarak karşı tarafın 
dolaylı yönden ortalama artışı-
nı tetikler. Onlar CHP’ye oy 
vermese de çoğunluk olarak 

önceki seçimlerde AK Partiye 
oy veren kesim olduklarından 
AK Partinin mevcut potansiye-
line olumsuz etki yaparlar. Bu 
durum ikinci turda kararsızla-
rın kararlığı ilkesini ortaya çı-
karır.  
 
Bana göre bu %20 içinde olan-
lar; AK Partili küskünler, AK 
Parti’nin son dönemdeki bazı 
politikalarını eleştirenler, eko-
nomik sıkıntıdan olumsuz etki-
lenenler olabilir. 
 
Bu kesim önümüzdeki ilk se-
çimde stratejik öneme sahip 
olacaktır. Mesajlarının mutlaka 
doğru okunması ve aynen Rei-
se aktarılması gerekir. Bu gru-
bun yaşadığı rahatsızlık ve 
olumsuzluğun en önemli ne-
denleri arasında görevlendir-
melerde liyakat, ahde vefa, sa-
mimiyet, geçmişle olan tutarlı-
lık gibi ilkeler üzerine olabilir. 
Onlar aslında AK Partiye değil, 
AK Parti içindeki AKP’lilere 
tepki gösteriyor olabilir. Ancak 
diğer yandan da bunlar AK 
Partiye kızsalar da AK Partinin 
kaybetmesini de istemezler.  
Çünkü 
-işadamı ise bilir ki AK Parti 
giderse ülke ekonomisi ve do-
layısıyla kendiişleri de olum-
suz etkilenir 
-Devlet içinde görevi varsa, işi-
ni ve görevini kaybedebilir. 
-AK Partiye gönül vermiş biri 
ise yarın hükümet değiştiğinde 
çok güçlü bir şekilde eleştirile-
cek ve tepki alabilecektir. 
-Vatansever biriyse, ülkenin 
ekonomisi zarar görebileceğin-
den buna yanaşmaz. 
-Gönül bağı olduğu liderinin 
ve dava arkadaşlarının zarar 
görmesini istemez. 
-Bunca süredir yapılan maddi 
ve manevi güzel hizmetlerin 
yıkılabileceği veya bozulabile-
ceğinden endişelenir.  
 
Tüm bu ve benzeri nedenler-
den dolayı AK Partinin kaybet-
mesini istemezler.  
 
Seçimler öncesi İşte böyle bir 
siyasi durum söz konusudur. 
Bu durumu düzeltecek tek kişi 
de Reistir.  
Etrafındaki kapalı alanı açıp, 
AK Partinin ilk mücahitleri ile 
samimi ve şeffaf olarak acilen 
iletişim kurulmalıdır. Ülkesini, 
davasını ve Reisini seven bu 
insanlardan asla zarar gelmez. 
Onların mesajı çözüm için şifa 
olacaktır. Tek dileğim geç kal-
madan bir an önce harekete ge-
çilmesidir.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezasını kınadı

AB'den Sırbistan'a 2,5 milyon Euro…

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB), 
göçmen krizinde gü-
venilir ortak olarak 

nitelendirdiği Sırbistan'a 2,5 
milyon Euro tutarında yar-
dımda bulundu. Başkent 
Belgrad'a resmi ziyarette bu-

lunan AB Komisyonu’nun iç 
işlerinden sorumlu üyesi 
Ylva Johansson, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic tarafından kabul edil-
di. Vucic, AB'nin Sırbistan'a 
göçmen krizinde 11 milyon 
Euro destek sağladığını dile 
getirerek, "Sırbistan, bu sene 
38 bin 226 göçmenin yasa dışı 

geçişini engelledi. Özellikle 
Bulgaristan ve Kuzey Make-
donya'dan çok fazla gelen 
var" dedi. Sırbistan'daki göç-
men merkezlerinde 3 bin 977 
kişinin kaldığını söyleyen 
Vucic, ülkesinin göçmenlere 
her zaman misafirperver yak-
laştığını kaydetti. Johansson 
da Sırbistan ile göçmenlere 

yardım konusunda 2,5 mil-
yon Euro tutarında bir anlaş-
ma imzalandığını dile getire-
rek, "Sırbistan, göçmen krizi-
nin en başından beri güveni-
lir bir ortak olduğunu göster-
di. Göç, hiçbir ülkenin tek 
başına kaldıramayacağı bir 
şeydir" diye konuştu. Sırbis-
tan-Bulgaristan sınırını da zi-
yaret edeceğini belirten Jo-
hansson, Sırbistan'ın AB üye-
lik sürecindeki sorumluluk-
larını yerine getirmeye de-
vam etmesi gerektiğini vur-
guladı. AB'nin Sırbistan'a 
yaptığı yardıma ilişkin anlaş-
ma Sırbistan Avrupa Enteg-
rasyon Bakanı Jadranka Jok-
simovic, AB'nin Sırbistan De-
legasyon Şefi Sem Fabrici ile 
Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) Sırbistan Temsilcisi 
Lidija Markovic arasında im-
zalandı. (AA)

OHRİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Makedonya programı 
kapsamında Ohri’yi zi-
yaret eden Diyanet İş-

leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Ali Paşa Camii’nde Ohrili Müs-
lümanlara hitap etti. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Makedonya’da Üs-
küp ve Gostivar’dan sonra Ohri 
şehrini ziyaret etti. Ohri Ali Pa-
şa Camii’nde akşam namazı kıl-
dıran Diyanet Başkanı Erbaş, 
namazın ardından camide bulu-
nan Ohrili Müslümanlara hitap 
etti. Erbaş, Anadolu toprakların-
da bulunan Müslümanların Bal-
kanlar'da yaşayan kardeşlerine 
derin bir sevgi duyduklarını ifa-

de ederek, “Bu sevgi her zaman 
sizin için dua ve destek olarak 
kendisini göstermektedir. Bu bi-
zim inancımızdan kaynaklanı-
yor. Hem Kur’an-ı Kerim’de 
hem de hadis-i şeriflerde mü-
minlerin birbirini sevmesi emre-
diliyor. Rabbimiz, 'Müminler 
ancak ve ancak kardeştirler' bu-
yuruyor ve Peygamber Efendi-
miz buyuruyor ki 'Sizler iman 
etmedikçe cennete giremezsiniz. 
Birbirinizi sevmedikçe de ger-
çekten iman etmiş olamazsınız' 
buyuruyor” dedi. Camilerin 
Müslümanlığın alametifarikası 
olduğunu belirten Erbaş, cami-

lerin hem ibadet hem de eğitim 
noktasında Müslümanlar açısın-
dan önemli olduğunu kaydetti. 
Makedonya’ya ilk kez geldiğini 
dile getiren Erbaş, “Sizleri gör-
mekle o kadar mutlu oldum ki. 
Burada Müslümanlığın devam 
ediyor olmasının en büyük vası-
tası işte bu camiler olmuştur. 
Camilerimiz olmamış olsaydı 
çocuklarımız nerede ibadet ede-
ceklerdi, İslam’ı nasıl öğrene-
ceklerdi. İşte bu camiler sayesin-
de elhamdülillah. Bugün çok 
mutluyum. Üsküp’ten buraya 
gelinceye kadar sağda solda yo-
lun her tarafında minareleri gör-

mek beni çok mutlu etti. Allah 
sayılarını arttırsın. Yine bir ha-
dis-i şerifinde Peygamber Efen-
dimiz şöyle buyuruyor 'Mahşer 
günü hiçbir gölgenin bulunma-
dığı bir esnada Allah'ın arşının 
gölgesi altında gölgelenecek ye-
di sınıf insan vardır. Bunlardan 
birisi de huzuru mescitlerde, ca-
milerde bulan ve orada yetişen 
gençlerdir.' Rabbim gönlü, kalbi 
camilere bağlı çocuklar, gençler 
yetiştirmeyi hepimize nasip ey-
lesin” diye konuştu. Konuşma-
nın ardından Ohri Müftüsü Sa-
met Aydari, Başkan Erbaş’a pla-
ket takdim etti. (AA)

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de

Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. 
Ali Erbaş 
Ohri’de Bulgaristan Türkleri’nin öncü 

ismi Osman Kılıç toprağa verildi
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ankara'da 101 yaşında ve-
fat eden, Bulga-
ristan Türklerinin 

öncü isimlerinden Os-
man Kılıç'ın cenazesi def-
nedildi. Kılıç'ın cenazesi, 
İsmet Oğultürk Cami-
si'nde ikindi namazına 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Ce-
beci Asri Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. Cenaze-
de konuşan eski Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Müsteşarı, AK 
Parti 25. Dönem Sakarya Millet-
vekili Mustafa İsen, Kılıç'ın hem 

Balkan Türkleri hem de Türkiye 
için hayatını sebil ettiğini ve ger-
çek bir kahraman olduğunu söy-
ledi. Törene, Kılıç'ın yakınları ve 
sevenleri ile CHP Bursa Milletve-

kili Yüksel Özkan, İzmir 
Balkan Göçmenleri Der-
neği Başkanı Abdurra-
him Nursoy katıldı. Bul-
garistan Türkleri’nin ön-
cü isimlerinden Osman 
Kılıç, 101 yaşında Anka-
ra'da vefat etti. Kılıç, hatı-
ralarını topladığı "Kader 
Kurbanı" adlı kitabıyla 
1995’te Türkiye Yazarlar 

Birliğinin Hatıra Ödülü'nü aldı. 
Kitabı, 2019 yılında Bulgarcaya 
çevrilerek yayımlandı.(AA)



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova  Cumhurbaşkanlı-
ğı tarafından yapılan 
açıklamada, Cumhurbaş-

kanı Vyosa Osmani'nin 17 
Ekim'i yerel seçimlerin yapıla-
cağı tarih olarak belirlediği ifa-
de edildi. Osmani'nin bu kararı, 
2 Haziran'da ülkedeki siyasi 
oluşumlarla yaptığı istişareler 
sonucunda ve Yerel Seçim Ya-
sası'na dayanarak aldığı belirti-
len açıklamada, Cumhurbaşka-
nı'nın Merkez Seçim Komisyo-
nu’na, seçimlerin organizasyo-
nu için gerekli adımların atıl-
ması yönünde talimat verdiği 
bildirildi. 
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Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Kosova 
tarafının, Belçika'nın baş-

kenti Brüksel'e, Sırbistan'ı diya-
log sürecinden vazgeçirme niye-
tiyle geldiğini söyledi. Vucic, 
başkent Belgrad'da düzenlediği 
basın toplantısında, Sırbistan ile 

Kosova arasında Avrupa Birliği 
(AB) ara buluculuğunda 
2011'den bu yana süren görüş-
melerin, dün yapılan yeni turu-
na ilişkin değerlendirmede bu-
lundu. Yeni turun, diyalog geç-
mişindeki "en garip evre" oldu-
ğunu belirten Vucic, "Brüksel'e 
Kosova tarafından gelenlerin ni-
yeti, bizi diyalog sürecinden 

vazgeçirmekti. Yaptıkları her 
şey diyaloğun devam etmesini 
istemediklerini kanıtlar nitelik-
teydi." dedi. Kosova tarafının 
son derece gayriciddi tavırlar 
sergilediğini söyleyen Vucic, 
"Binlerce kez Kosova'nın bağım-
sızlığının ne zaman tanınacağını 
sordular. Bu sorularına tek bir 
cevap verdik, hiçbir zaman." di-
ye konuştu. Vucic, Sırbistan'ın 
Kosova'ya karşı silahlandığının 
iddia edildiğini aktararak "Buna 
itiraz etme ihtiyacı dahi duyma-
dık." ifadesini kullandı. Sırbis-
tan'da 21 noktada kazı çalışma-
ları yapıldığını, bunların 4'ünde 
Arnavut kurbanlara ait cesetle-
rin bulunduğunu belirten Vucic, 
"Biz kimsenin cesedini saklama-
dık. Bu konuda hem Arnavut 
tarafını hem uluslararası ku-
rumları bilgilendirdik." dedi. 
Vucic, Arnavut tarafının ise Sır-
bistan'ın kendi kurbanlarını bul-
mak için talep ettiği kazı çalış-
malarına izin vermediğini anım-
sattı. Sırp lider, ülkesinin diya-
log hakkındaki tutumuna ilişkin 
detaylı açıklamayı, gelecek hafta 
Sırbistan Meclisi'nde gerçekleşe-
cek oturumda yapacağını sözle-
rine ekledi. (AA)

Sırp Cumhurbaşkanı Vuçiç  
yine Priştine’yi suçladı…

Kosova'daki yerel seçimler 17 Ekim'de düzenlenecek

Yerel seçimler  
17 EKiM'DE…

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş, Kosova'nın 
Prizren şehrinde hutbe 

irat etti. Diyanet İşleri Başkan-
lığından yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Erbaş, Kuzey Ma-
kedonya'nın Ohri şehrindeki 
temaslarının ardından Koso-
va'nın Prizren şehrine hareket 
etti. Erbaş, Prizren Sinan Paşa 
Camisi'nde cuma namazı kıl-
dırdı, hutbe irat etti. Prizrenli-
lere Türkiye'den, Anadolu'dan 
selam getirdiğini dile getiren 
Erbaş, bir ve beraber olmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 
Aynı secdede Allah'a kul ol-

duklarını, aynı kıbleye yönele-
rek istikamet bulduklarını 
anımsatan Erbaş, "Birliğimiz, 
dirliğimiz, beraberliğimiz ve 
kardeşliğimiz sadece bu dün-
yada değildir. Sadece bu dün-
ya için değildir. Birlikteliğimiz 
cennette de devam edecektir 
inşallah. Bunu bozmak iste-
yenler geçmişte olduğu gibi 
bugün de, gelecekte de mu-
vaffak olamayacaklardır Al-
lah'ın izniyle" ifadelerini kul-
landı. Allah katında tek din 
olan İslam'ın yegane gayesinin 
insan için dünyada huzuru, 
ahirette ise kurtuluşu temin 
etmek olduğunu hatırlatan Er-
baş, şöyle devam etti:"Bunun 
yolu ise Allah'a gönülden 

iman etmek, Kur'an'ın yolun-
dan gitmek ve Resul-i Ek-
rem'in sünnetine tabi olmak-
tan geçmektedir. Müminler 
olarak vahdeti yani kardeşliği, 
sevgi ve saygıyı, birlik ve dirli-
ği, yardımlaşma ve dayanış-
mayı hakim kılmaktan geç-
mektedir. Mezhebi, meşrebi 
ve anlayışı ne olursa olsun bü-
tün müminler kardeştir. Rab-
bimiz böyle buyurmaktadır. 
Kardeşler arasında olması ge-
reken ise vahdettir, birliktir, 
beraberliktir. Vahdet sancağı 
altında kenetlenmektir. Bunun 
içindir ki Kosova'da bir mümi-
nin ayağına diken batsa, İstan-
bul'daki mümin kardeşi onun 
acısını duyar." (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmanlı Devleti'nin 
savaş meydanların-
da şehit düşmüş ilk 

ve tek padişahı olan Sultan 
1. Murad-ı Hüdavendigâr 
Han, vefatının 632. yılında 
şehit edildiği Kosova’daki 
türbesi başında Osmangazi 
Belediyesi tarafından dü-
zenlenen törenle anıldı. 
Balkan coğrafyasının kapı-
larını Osmanlı’ya açan Sul-
tan 1. Murad, savaş sonrası 
meydanını gezerken bir 
Sırp askeri tarafından han-
çerlenerek şehit edildi. 
1389 yılında şehit edilen 
Sultan Murad-ı Hüdaven-
digâr’ın iç organları şehit 
düştüğü Kosova’daki meş-
hede (şehitliğe) gömülür-
ken, bedeni ise Bursa’ya 
getirildi. Savaş meydanla-
rında yenilmez güçlü bir 
komutan, Osmanlı devleti-
nin güçlü bir devlet adamı 
olan Sultan 1. Murad, Os-

mangazi Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 16'ncısı tertip 
edilen törenle anıldı. 
Murad-ı Hüdavendigâr’ı 
anma törenine Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar ile birlikte Türki-
ye’nin Kosova Büyükelçisi 
Çağrı Sakar, Kosova Cum-
huriyeti Kamu Yönetimi 
Bakanı Fikrim Damka, Ko-
sova milletvekilleri Enis 
Kervan, Fidan Brina Jılta, 
Kosova İslâm Birliği Baş 
İmamı Vedat Saidi, Kestel 
Belediye Başkanı Önder 
Tanır, TİKA Priştine Prog-
ram Koordinatörü Cihan 
Dinçer, Osmangazi Beledi-
ye Meclisi üyeleri ve davet-
liler katıldı.27 yıllık padi-
şahlığı boyunca toplam 37 
savaşa katılan ve devletin 
sınırlarını 291 bin kilomet-
rekareye çıkaran 1. Murad-
ı Hüdavendigâr’ı anma tö-
reni öncesi, Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar ve protokol men-
supları, şehit padişahın 

kabri başında dua etti. Tür-
benin bahçesinde düzenle-
nen anma töreni Kur'an-ı 
kerim tilâvetiyle başladı. 
Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, tam 
632 yıl önce şehit edilen 
Sultan 1. Murad’ın, fethet-
tiği topraklara barış, huzur 
ve adalet getirdiğini söyle-
di. Sultan Murad’ın bu top-
raklara geldikten sonra ya-
şayan hiç kimsenin dinine 
milliyetine ırkına karışma-
dığını, herkesin inancını 
hür şekilde yaşamasına ve 
can güvenliğini muhafaza 
ettiğini söyleyen Başkan 
Dündar, “Tabii ki 600 sene 
burada kalmak kolay bir iş 
değil. Bu hoşgörü ortamı-
nın getirdiği bir süreç. Do-
layısıyla bizler de buradaki 
kardeşlerimiz ile Bursa ara-
sında bir bağ kurarak bu 
anlayışın, bu düşüncenin 
gelişip devam etmesi için 
2006 yılından bugüne mü-
cadele ediyoruz” dedi. 
(AA)

Murad-ı Hüdavendigâr  
Kosova’da duayla anıldı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI  
PRİZREN’DE HUTBE VERDİ
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VİYANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avusturya Başbakanı 
Sebastian Kurz ve 
AB’nin Sırbistan-Ko-

sova Diyaloğu Özel Temsil-
cisi Miroslav Lajcak, düzen-
lenen ortak basın toplantısın-
da açıklamalarda bulundu. 
Başbakan Kurz, Batı Balkan 
ülkelerinin AB’ye entegras-
yonunu desteklediklerini yi-
neleyerek, bu ülkelerdeki ya-
pılan reformların Brüksel ta-
rafından görülmesi gerekti-
ğini, aynı şekilde söz konusu 
ülkelerin AB yolunda reform 
adımlarını sürdürmesi ge-
rektiğini belirtti. Kurz, sal-
gınla mücadelede AB’nin bu 
bölgeye özellikle aşı alanın-
da katkı sağlaması ve birlik 
genelinde uygulanan seya-
hat düzenlemelerinin Batı 
Balkanları da kapsamasının 
görüşmede konuşulduğunu 

ifade etti. 
 

DÜZENSİZ  
GÖÇMENLER 

 
Ayrıca düzensiz göç sorunu-
nun da ele alınan bir başka 
konu başlığı olduğunu belir-
ten Kurz, Avusturya’nın dü-
zensiz göçmenleri durdur-
mak için bu ülkelere her tür-
lü teknik desteği vereceğini, 
göçmen akışının durdurul-
masının ülkesi için önemli 
olduğunu anlattı. Miroslav 
Lajcak da AB’nin bu bölgey-
le çok yönlü ilişkilere sahip 
olduğuna işaret ederek, Batı 
Balkan ülkelerinin AB’ye en-
tegrasyonunun önemli oldu-
ğunu, bu ülkelerdeki halkın 
yüzde 80’nin birliğe üye ol-
mak istediğini ifade etti. Laj-
cak, 2003'de Yunanistan’ın 
Selanik kentinde yapılan AB-
Batı Balkanlar toplantısı üze-
rinden 18 yıl geçtiğini, bu za-

man zarfında bu bölgeden 
yalnız bir ülkenin üye statü-
sü elde ettiğini, bazı ülkele-
rin aday konumunda olsa da 
Kosova ile henüz vize ser-
bestisi anlaşması yapılmadı-
ğını, bu verilerin, Batı Bal-
kanlara yönelik gelişmelerin 
iyi ilerlemediğine işaret etti-
ğinin altını çizdi. Batı Bal-
kanlarla-AB arasındaki diya-
logun geliştirilmesinin bölge 
için önemine işaret eden Laj-
cak, bu durumun Kosova ve 
Sırbistan arasındaki görüş-
melere de katkı sağlayacağı-
nın altını çizdi. Kuzey Make-
donya Başbakanı Zoran Za-
ev de basına yaptığı açıkla-
mada, AB yolunda attıkları 
reform adımlarına dikkati 
çekerek, ülkesinin NATO 
üyesi olduğunu ve AB’ye 
girmek istediklerini, Brük-
sel’in üzerine düşeni yapma-
sı gerektiğini dile getirdi. Za-
ev, bu yılın Batı Balkan ülke-

leri için bir ilerleme yılı ol-
ması gerektiğini, bu bölge 
halklarına AB’nin bir parçası 
olduklarına ilişkin mesajın 
atılacak olumlu adımlarla 
verilebileceğini sözlerine ek-

ledi. Toplantıya Sırbistan, 
Karadağ, Kosova, Bosna 
Hersek, Kuzey Makedonya 
ülkelerinden çeşitli düzeyler-
de siyasi temsilciler katıldı. 
(AA)

SREBRENİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 1992-
1995'te yaşanan savaşta 
Srebrenitsa'da yaşanan 

soykırımın 26. yılı vesilesiyle 
11 Temmuz'da düzenlenecek 
anma ve cenaze programının 
yeni tip korona virüs salgını 
nedeniyle bu sene de belirli 
tedbirlerle yapılacağı belirtil-
di. Avrupa'da 2. Dünya Sava-
şı'nın ardından yaşanan en 
büyük insanlık trajedisi ola-
rak nitelendirilen Srebrenitsa 
soykırımının bu seneki anma 
törenlerinde katılımın sınırlı 
tutulacağı aktarıldı. Organi-
zasyon kurulundan yapılan 
yazılı açıklamada, 2020'de 
dünya liderlerinin video kon-
ferans yoluyla anma törenine 

katıldığı anımsatılarak, "Bu 
seneki anma programı da ge-
çen sene baz alınarak gerçek-
leşecek. Programa gelemeyen 
liderler, bu sene de video 
konferans yoluyla katılabile-
cek" ifadesine yer verildi. An-
ma törenine katılmak üzere 
gönderilen davetiyelere ce-
vapların 1 Temmuz'a kadar 
alınacağı bilgisi paylaşılan 
açıklamada, "Anma töreni ve 
cenazelere katılacak kişilerin 
sağlığı bizim için son derece 
önemli. Anma törenlerine 
ilişkin tüm etkinlikler, Ko-
vid-19 salgın tedbirleri çerçe-
vesinde gerçekleşecek" ifade-
si kullanıldı. Açıklamada, bu 
seneki anma törenine de Bos-
na Hersek genelinden ulaşım 
organizasyonunun yapılma-
yacağı kaydedildi. (AA)

Srebrenitsa’nın 26. yılı anma töreni  
TEDBİRLERE UYGUN OLACAK

Batı Balkanlar’ın AB'ye  
entegrasyonu görüşüldü
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Batı Balkanlar Toplantısı'nda, bölge 
ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için atılması gereken adımlar ele alındı

TİKA’dan Bosna’da iş birliği protokolü…
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) ile 

Bosna-Hersek Federal Yer-
lerinden Edilenler ve Mül-
teciler (BIH) Bakanlığı ara-
sında, Bosna-Hersek’te 
kalkınma iş birliği çerçeve-
sinde yürütülecek ortak 
çalışmalara ilişkin proto-
kol imzalandı. TİKA'dan 
yapılan açıklamaya göre, 
Başkanlık binasında dü-
zenlenen törende, Başkan 
Serkan Kayalar ile BIH Ba-
kanı Edin Ramiç arasında 
Bosna-Hersek’te sürdürü-
lebilir geri dönüş mekaniz-

masının geliştirilmesi ve 
desteklenmesine yönelik iş 
birliği protokolü imzalan-
dı. İmza töreni öncesi Ba-
kan Ramiç ve beraberinde-
ki heyet, TİKA Başkanı 
Kayalar ile görüştü. Bosna 
Hersek’te sosyal, ekono-
mik, idari ve kültürel iş 

birliği alanında bugüne 
kadar 1000’e yakın proje 
ve faaliyet gerçekleştirdik-
lerini ifade eden Kayalar, 
"Pandemi sonrasında da 
proje ve faaliyetlerimizi 
ülkenin tamamına yayıla-
cak şekilde çeşitlendirerek 
artıracağız." ifadesini kul-

landı. Kayalar özellikle 
üretim sektörleri, mesleki 
eğitim, gençlerin ve deza-
vantajlı grupların istihda-
mı gibi öncelikli alanlarda 
projeler planladıklarını 
söyledi. Ramiç ise Türki-
ye’nin TİKA aracılığıyla 
yürüttüğü kalkınma iş bir-

liği projelerinin, toplumun 
refahının artırılmasına çok 
değerli katkılar sağladığını 
dile getirdi. İmzalanan 
protokol ile Bosna-Her-
sek’te sosyo-ekonomik 
kalkınmanın desteklenme-
si kapsamında ortak proje 
ve faaliyetlerin hayata ge-
çirilmesi, her iki tarafın sa-
hip olduğu bilgi ve tecrü-
benin karşılıklı paylaşıl-
ması hedefleniyor. Proto-
kol çerçevesinde TİKA ve 
Bakanlık arasında tecrübe 
ve bilgi paylaşımına yöne-
lik yeni proje ve faaliyetler 
düzenlenecek, her iki taraf 
da ortak projelere kısmi 
veya tam destek sunabile-
cek. (AA)

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama, Arnavutluk ve 
Türkiye'den yeni tip ko-

rona virüs bilim kurulu uzman-
larıyla çevrim içi görüşme ger-
çekleştirdi. Programa, Arnavut-
luk Sağlık ve Sosyal Koruma Ba-

kanı Ogerta Manastirliu ve Tür-
kiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat 
Ahmet Yörük de katıldı. 
www.haberler.com’a göre: Baş-
bakan Rama, Türk sağlık uz-
manlarının, Arnavutluk bilim 
kurulu uzmanları ile deneyim 
alışverişinde bulunmak, durum 
değerlendirmesi yapmak ve ge-

lecekteki iş birliği için değerli so-
nuçlar çıkarmak adına Tiran'a 
geldiğini söyledi.Bu dönem bo-
yunca başkalarından mümkün 
olduğunca çok şey öğrenmeye 
çalıştıklarını kaydeden Rama, 
"Yakından takip ettiğimiz, sürek-
li iletişim ve deneyim alışverişin-
de bulunma fırsatı bulduğumuz 

ülkelerden biri de Türkiye. Tür-
kiye Bilim Kurulu'nun özel bir 
önemi vardır zira dost ülkemizin 
uzmanlarının ön hazırlıkları ile 
uzmanlıkları sayesinde Türkiye 
bu görünmez düşmanın ortaya 
çıktığı ilk anlardan itibaren en 
hazırlıklı ülkelerden biri konu-
mundaydı" ifadelerini kullandı. 

EDİ RAMA'DAN TÜRKİYE'NİN 
SALGIN MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Mustafa KÖKMEN

JEOPOLİTİK  
ÜÇ STRATEJİK 

SEÇİM 

Ortadoğu'da yeni dönem iç 
siyasal olaylar ve iktidar 
değişimleri gündemde ol-

dukça uzun bir süre var olan mev-
zulardandır. İbn-ı Haldun'un da 
söylediği üzere "Coğrafya Kader-
dir" cümlesi bugün Ortadoğu'da ya-
şanılanlar için en doğru ifadedir. 
Devletlerin sınırlarında bulunan so-
runlar, savaşlar, etnik gruplar, eko-
nomik oluşumlar, sosyolojik 
unsurlar kuşkusuz her devleti etki-
lemektedir. Ülkelerin sınır komşu-
larından etkilenmemiş olabilmeleri 
çok zor bir durumdur.  
 
    Ortadoğu'da siyasal konjonktürü 
etkileyecek üç stratejik öneme 
sahip seçim 2021 Haziran itibariyle 
gerçekleşmiştir. Bunlardan birin-
cisi, İsrail - Hamas çatışması sonra-
sında 12 yıl boyunca iktidar olan 
Netenyahu döneminin sona ermesi 
ve aşırı sağcı Naftali Bennett ön-
derliğinde bir koalisyon hükümeti-
nin kurulmasıdır. Aynı zamanda ilk 
defa İsrail'in içinde yaşayan iki mil-
yon Filistinli Müslümanların tem-
silcisi olarak Raam Partisi de bu 
koalisyonun içinde yer almaktadır. 
Tek partili iktidar süreci sona ermiş 
ve oluşan yeni siyasal ortamda tek 
bir Parti'nin iktidar olması çok zor 
bir durumdur. 
       Ortadoğu'nun kaderini etkile-
yen diğer bir iktidar değişikliği ise 
kuşkusuz İran Cumhurbaşkanlığı 
seçimidir. Son Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani üst üste iki dönem 
seçildiği için aday olamamıştı. Ve 
geçtiğimiz günlerde gerçekleşen se-
çimler ile İran tarihinin 8. Cumhur-
başkanı İbrahim Reisi olmuştur. 
İran dini lideri Ayetullah Hama-
ney'e yakın bir isim olan Reisi, 
ABD karşıtı ve İsrail karşıtı bakış 
açısıyla bölgede eski İran görünü-
münü bu anlamda sürdürecektir. 
İran'da bilindiği üzere dini lider 
Hamaney, Cumhurbaşkanından 
daha yetkili bir otoritedir. Dolayı-
sıyla Batı ile ilişkileri düzeltme ve 
nükleer anlaşmaya geri dönme is-
teği olan Hamaney ile yeni Cum-
hurbaşkanı Reisi, İran özelinde 
Ortadoğu'da farklı bir siyasal kon-
jonktür oluşmasına etki edecektir. 
        Bölgede son olarak Jeopolitik  
bir öneme sahip son seçim ise Filis-
tin seçimidir. Ancak Filistin devlet 
başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in 
Doğu Kudüs'te yaşayan insanlara 
oy kullandırmayı garanti etmediği 
gerekçesiyle Mayıs 2021'de seçim-
leri ertelemişti. Bu karar sonrası 
AB "derin hayal kırıklığı" açıkla-
masını yapmıştır. Aynı şekilde 
Hamas da bu karara sert tepki ver-
miştir. Filistin'de, El- Fetih ve 
Gazze şeridinde yer alan Hamas 
arasındaki iktidar savaşı ve ortak 
bir paydada buluşulamayan bir kar-
maşık durum Filistin’i bölgede zor 
duruma düşürmektedir. Hamas ve 
El- Fetih arasındaki güç mücadelesi 
İsrail'e bölgede avantaj sağlamakta-
dır. Seçimler olduğu takdirde olası 
bir iktidar değişimi, henüz yeni de-
ğişen İsrail hükümeti ile ilişkiler 
geliştirebilir. Ve Ortadoğu'nun ka-
nayan yarası olan İsrail - Filistin 
sorununu düzeltme yönelimi doğ-
rultusunda çalışmalar başlayabilir.  
 
 Bu noktada Ortadoğu'da üç farklı 
stratejik öneme sahip seçim gerçek-
leşmiştir. Ortadoğu'nun bölgesel 
aktörleri İran, İsrail ve Filistin dev-
letlerinin kendi iç politikasında ya-
şanan değişim ve gelişmeler elbette 
dış politikalarına yansıyacak ve yön 
verecektir. İç politika dış politika 
ile doğrudan bağlantılıdır. Bölgede 
yeni bir sürecin habercisi iç siyasal 
faktörlerdir. Ortadoğu'da yeni bir 
siyasal denklem kurulacaktır.
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Kemal Yalçın’ın “Emanet Çeyiz” 
romanı “milliyet” kavramı dı-
şında gezinen bir dostluk ro-

manı. Güncelliğini yitirmeyen bu 
roman hakkında Yalçın’la söyleştik. 
Yalçın, arşivindeki çok önemli belge-
leri de bizimle paylaştı. Kulak vere-
lim.  
n Bize “Emanet Çeyiz”in serüvenini 
anlatır mısınız?  
Rum komşumuz Minoğlu Ailesi 1920 
yılı Eylül ayında mecburi sürgüne ve 
ölüm yolculuğuna çıkacakları gün 
kızlarının çeyizlerini Dedem Gaca-
roğlu Mehmet Kemal Yalçın’a emanet 
bırakmışlar. Ben bu emanet çeyizleri 
1996 yılında Volos’ta sahiplerine geri 
verdim. Bu hikâyeyi dokuz yaşımda 

iken Babam Rama-
zan Yalçın’dan tar-
lamızda mısır 
ekerken dinlemiş-
tim. Benim doğdu-
ğum Denizli’nin 
Honaz bucağında 
1920 yılına kadar 
1000 kadar Türk 
ile 1000 kadar 
Rum yaşarmış. İs-

teyen kiliseye, isteyen camiye gider-
miş. Aynı çeşmenin suyu ile hamur 
yoğurur, aynı pınarın suyu ile bahçe-
lerini sularlarmış. Dedemin bahçesi, 
Rum bölgesindeymiş. Dedemlerin 
komşuları Palaoğlu, Sabuncuoğlu, 
Minoğlu gibi Rumlarmış. Aralarında 
hiçbir kavga döğüş olmadan kardeş 
kardeş yaşarlarmış. Ayşe Ninem bir 
yere gideceğinde babamı Minoğ-
lu’nun karısına emanet edermiş. Mi-
noğlu’nun karısı da bir yere 
gideceğinde kızları Sofiya ile Eleni’yi 
nineme emanet edermiş. Sonra Birinci 
Dünya Savaşı çıkmış. Osmanlı Devleti 
yıkılmış. İzmir ve Ege Bölgesi Yunan 
Orduları tarafından işgal edilmiş. 
Türklerle Rumlar arasındaki kardeş-
liğe kan bulaşmış. 
n Bu olayı biraz anlatır mısınız, 
neler olmuş? 
1920 yılının Eylül ayında bir gecede 
Honaz’daki yetişkin tüm Rum erkek-
lerini toplamışlar, bilinmeyen bir yere 
götürmüşler. Rum kadınlarını, kızla-
rını, yaşlılarını Karakol’un yananın-
daki bir ahıra doldurmuşlar. Dedemin 
ve ninemin komşuları da ahıra kapatı-
lanlar arasındaymış. Ninem komşula-
rının başlarına gelenlere çok üzülmüş. 
O günlerde henüz 8-9 yaşlarında bir 
çocuk olan babamla her sabah ahır-
daki komşularına ekmek göndermiş. 
Bir ay kadar sonra, bir sabah bir çığlık, 
bir ağıt sesi duyulmuş. “Rumlar gidi-
yor!” demişler. Babam korkup koşa-
rak evlerine, annesinin yanına gelmiş. 
Bir süre sonra Minoğlu’nun karısı ku-
cağında ipek bir şitare yorgan, kızları 
Eleni ile Sofiya ellerinden birer torba 
ile Dedem Gacaroğlu Mehmet Kemal 
Yalçın’ın evine gelmişler. Minoğ-
lu’nun karısı; 
“Biz gidiyoruz, gidip gelememek, 
gelip görememek var. Bunlar kızları-
mın çeyizleri, sizde emanet kalsın, dö-
nersek bir gün verirsiniz geriye, 
dönemezsek verin bir fukaraya hayrı-
mız olsun! Çok ekmek yedik birlikte, 
hakkınızı helal edin!” demiş. 
Helalleşmişler. Ağlaşarak ayrılmışlar 
birbirlerinden. 
Babam Sofiya’ya bakmış, Sofiya da 
babama! Bir daha birbirlerini göreme-
mişler! 
n Şimdi biraz bu çeyizi konuşalım. 
Nasıl korunabilmiş? 
Dedem ve ninem emanet çeyizleri 
ölünceye kadar saklamışlar. “Emanete 

hıyanet olmaz! Çeyizler kızların na-
musudur! Dokunulmaz! Gidenler ya 
40 gün, ya 40 yıl sonra geri gelirler!” 
demişler. Fakat gidenler bir daha geri 
gelmemiş! 
Dedem ve ninem ölünce, emanet çe-
yizler annemle babama kalmış. 
1994 yılında Babam Ramazan Yalçın 
ve Annem Ümmühan Yalçın, Yuna-
nistan’a gitmemi, çeyizlerin sahiple-
rini arayıp bulmamı ve emanet 
çeyizleri geri vermemi benden istedi-
ler. İsteklerini kabul ettim. 
Annem, “Yazacaksan bunları yaz! 
Unutulmasın!” diyerek Emanet 
Çeyiz’in romanını yazmamı bana 
önerdi. 
Babam ile Sofiya çocukluktan birbirle-
rini severlermiş. Babam bir daha öyle 
güzel bir kız görmemiş. Babam bana 
“Sen Yunanistan’a git, Minoğluları ara 
bul! Çeyizlerini geri ver. Sofiya yaşı-
yorsa selamımı söyle, ‘Sen benim ba-
bamı Karaköprü Savağı’nda suya 
batırıp çıkarmışsın, babam bunu hiç 
unutmamış,’ de, gerisini o bilir!” dedi. 
Dedem emanet bırakılan çeyizler iki 
torba içindeymiş. Arıca ipek bir şitare 
yorgan da dedeme emanet edilmiş. 
n Çeyiz bunca zaman hiç zarar gör-
memiş mi? 
Bu çeyizlerin kimi güveler yemiş, ki-
mini fareler kemirmiş. Ben sağlam 
kalan 40 parça çeyizi geri verdim. Ver-
diğim çeyizlerin çoğu saf ipekten do-
kunmuştu. Çünkü Honazlı Rumlar 
ipek kozası üretir, saf ipekten dokuma 
yaparlarmış. 
1994 yaz tatilinde Atina’ya giderek 
Minoğlu ailesini aramaya başladım. 
Üç hafta, köyden köye, kentten kente 
Atina, Selanik, Kozani, Veria, Gre-
bena, Katerini, Platomona bölgesini 
dolaştım. Minoğlu ailesini bulama-
dım. Ama Anadolu’dan gelmiş Rum-

ları buldum. 
1995 yaz tatilinde Türkiye’ye gittim. 
Yunanistan’dan 1924 yılında müba-
dele ile Türkiye’ye gelmiş mübadilleri 
aramaya başladım. Ayvalık’tan Ri-
ze’ye kadar Anadolu’yu dolaştım. 
1996 yılında tekrar Yunanistan’a git-
tim. Araya araya Minoğlu ailesini Vo-
los’ta buldum. Emanet çeyizi, 76 yıl 
sonra Sofiya’nın kızının kızı İrini’ye 
(Barış’a) teslim ettim. 
Emanet çeyizlerin sahiplerini arama 
sürecini 1996-1997 yıllarında roman-
laştırdım. Bu kitapta,  çeyizlerin sahip-
lerini ararken karşılaştığım yüz kadar 
insandan 15 Rum ile 15 Türk mübadil 
insanın gerçek hayat hikâyelerine yer 
verdim. 
n Kitap o dönemde ciddi bir yankı 
yarattı sanıyorum. Biraz bundan söz 
eder misiniz? 
Emanet Çeyiz, 1998 yılında Belge Ya-
yınları tarafından yayınlandı.  
1998 Abdi İpekçi Türkiye Dostluk ve 
Barış Özel Ödülü’nü. 
1998 Kültür Bakanlığı Roman Başarı 
Ödülü’nü, 
1999 Abdi İpekçi Türkiye Yunanistan 
Dostluk ve Barış Ödülü’nü aldı. 
2000 Yılında Atina’da yayınlandı. Yu-
nanistan’da en çok okunan Türk ro-
manlarından biri haline geldi. 
2001 Yılında Almanya’da yayınlandı. 
Türkiye’de 13 baskı yaptı. 
2021 yılında İran'da Farsça’ya çevrildi. 
Bu kitap vefanın, dostluğun, kardeşli-
ğin, sevginin, umudun ve hasretlerin  
sesidir. Bu kitap, tek meyveyle bahçe 
olmaz, diyen insanların son sözlerinin 
ve son isteklerinin meydana getirdiği 
renkli bir bahçe, hüzünlü ve umutlu 
bir yürektir. 
 
www.egetelgraf.com  
sitesinden alınmıştır…

Bir asrı geçkin bir zamandır Türkiye ve Balkan toprakları arasında dolaşan 
mecburi göç hikayeleri var. 23 yıl önce yayınlanan Kemal Yalçın’ın Emanet 
Çeyiz kitabı da bu yaşanmışlıkları barındıran ve okunması gereken bir eser

Kardeşliğin, dostluğun 
ve vefanın kitabı:
EMANET C¸EYI˙Z

3	dilde	“Emanet	Çeyiz”	kapakları

Minoğlunun	çeyizlerini	saklayan	
annem	ve	babam	1994

Kemal	Yalçın

Emanet	Ceyizleri	1996	yılında	Volos'da	
Minoglu	ailesine	verildigi	an

Sahipleri	Honaz'a	iskan	edilmis	bir		
virane.	Kastro	Köyü	Yunanistan	1997

Ahmet GÖKSAN

DİKKATİN  
ADIMI

“Taşı taşa tokuşturmayı öteden beri 
devam ettiren İngiliz siyaseti, bunu 
Kıbrıs’ta da yürütmeye çalışmış ve ne-
ticede muvaffak olmuştur. Senelerce 
devam edip giden ve ancak 1956’da 
sona eren Evkaf Kavgasının uzayıp git-
mesi bu yüzden olmuştur.” 1974  

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Kıbrıs uyuşmazlığında taraf 
olanlar çözüm arayışı için, Ce-
nevre’de BM Genel Yazmanı-

nın başkanlığında bir araya geldiler. 
Toplantı sonrasında düşlenen sonuca 
ulaşıldığını ne yazık ki söyleyemiyo-
ruz. Resmi olmasa da Genel Yazmanın 
başkanlığında yapılmış olsa da görüş-
melere kısmen de olsa resmiyet kazan-
dırmış oluyor. Genel Yazmanın 
taraflara yaratıcı olmaları ve anlayışlı 
olmalarını istemesine karşın düşledi-
ğini alamadığını söylemek olasıdır. 
Karşımızdakiler yıllardır konuşulma-
sına karşın arpanın boyu kadar bile yol 
alınmasını sağlamayan federal yapının 
kurulmasında ısrarlarını sürgit ettiler. 
Türk tarafı ise bugüne değin yapılmış 
olan görüşmelerden sonuç alınamadı-
ğının bilinci ile İki Devletli yapının 
kurulması önerisini sundu. Genel Yaz-
man öneriyi Nevyork’ta değerlendire-
ceğini söylüyor.  
Önümüzdeki aylarda büyük olasılıkla 
Temmuz ayında yapılacağı satır arala-
rında duyurulan yeni görüşme süre-
cinde iki devletli yapının 
konuşulacağını ummak istiyoruz. Ce-
nevre’de her zaman olduğu gibi almayı 
düşledikleri sonucu alamamış olmanın 
sıkıntısını aşmak için arı değmiş gibi 
yollara düştüler. Yaşananları Euro 
News kanalına değerlendiren Bay 
Nikos Anastasiyadis, “Olumlu gündem 
olumlu davranıldığında benimsenir” 
savında bulunuyordu. “Türkiye kışkır-
tıcı eylemlerini kesintisiz sürdürürken 
kendisinin (bile bile) bilerek içerisinde 
Kıbrıs konusunun olumlu bir gün-
demle yer almadığını kabul etmesinin 
intihar anlamında görüleceğini öne sü-
rerek ‘AB Zirve toplantısında veto uy-
gulamaya’ hazır olduğunu” söylüyor. 
Her zaman yaptıkları gibi suret-i hak-
tan görünerek çok yönlü tavrını sergili-
yor. Ayak topu oyuncularının oyun 
sona erdikten sonra “önümüzdeki maç-
lara bakacağız” diye konuştukları bili-
niyor. 
Bizler de önümüzdeki maçlara değil 
önümüzdeki müzakere süreçlerine ha-
zırlanırken 31 Mayıs 2021 tarihinde 
mendil büyüklüğündeki ülkede 56 adet 
milletvekili seçimi yapılıyordu. Sonuç-
ların açıklanması ile biri sağda diğeri 
solda olan iki partinin oy kaybı yaşa-
dığı, buna karşın iki adet ırkçı partinin 
ise oylarını arttırarak milletvekili sayı-
larını 2’den 4’e çıkardıkları açıklandı. 
AB ülkelerinde de ırkçı partilerin oyla-
rını arttırarak sıkıntı yaşatmaya başla-
dıkları belirtiliyor. Bu durumun 
AB’nin de sonunu getireceği gündem-
deki yerini koruyor. 
Cenevre görüşmelerini değerlendiren 
AKEL Genel Yazmanı 31 Mayıs 2021 
tarihinde yapılan parlamento seçimle-
rinde “Türk tarafının özlü bir görüşme-
nin yapılmasına izin vermediğini” 
belirtiyor. Kıbrıs Türk toplumunda iki 
devletli çözümden yana olmayan 
önemli siyasal ve toplumsal güçler 
var” diyerek başarısızlıklarındaki fatu-
rayı Kıbrıs Türklerine kesmeye çalışı-
yor.  
Rum Temsilciler Meclisine az da olsa 
sayısal üstünlükle girmeyi başaran 
ELAM “Rum Ulusal Halk Cephesi”nin 
Yunanistan’da kapatılan Altın Şafak 
Partisinin adadaki uzantısı olduğunun 
bilinmesini istiyoruz. Adı geçen parti-
nin kapatılması sonrasında parti başka-
nının koruması olan Kıbrıslı Rum, 
adaya gelerek ELAM’ı kurdu.  
AKEL ile DİSİ oy kaybederken Orto-
doks Kilisesinin öğretilerini daha iyi 
kullanan adı geçen partinin oylarını 
arttırması şaşırtıcı gelmiyor. Bu olay 
da gösteriyor ki hiçbirinin bir diğerin-
den farklarının olmadığıdır. ELAM’ın 
sesi fazla çıktığından olacak başarılı 
sayılıyor. 
Geleceğimiz için, birbirimize gerekli 
saygıyı göstererek ve el ele vererek ba-
şarılı olacağımızın bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

AS & BET

BESİN DEĞERİ 
YÜKSEK  

TARİFLER
asrnzeynepp@gmail.com  
betulmergen15@gmail.com

Selam, bugün keyifli zaman-
larınızda yapabileceğiniz 
birkaç besin değeri yüksek  

tarifle geldik.   Tarifleri deneyip 
@balkangunlugugazatesi Instag-
ram sayfasına fotoğraflarını yolla-
yabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.  
 
Yazarlar: Asrın Zeynep Sait , 
Betül Mergen
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Kuşadası Belediye 
Başkanı Ömer Gü-
nel, Kuzey Make-

donya’nın Konçe Beledi-
ye Başkanı Blagoy İliev 
ve beraberindeki heyeti 
makamında ağırladı. 
Konçe Belediye Başkanı 
İliev'e Kuşadası hakkın-
da bilgi veren Başkan 
Ömer Günel, "Kuşadası 
ile Konçe arasında kar-
deşlik ve turizm köprüsü 
oluşturmak için her türlü 
iş birliğini yapmaya hazı-
rız" dedi. www.haber-
ler.com’a göre; Türki-
ye'nin turizm başkenti 
Kuşadası, Balkan 
ülkeleri ile 
olan yakın 
temasına 
Kuzey 
Make-
donya 
Cum-
huri-
ye-
ti'ni 
de ek-
ledi. Bu 
kapsam-
da Kuşa-
dası Belediye 
Başkanı Ömer 
Günel, Kuzey Makedon-
ya’nın Konçe Belediye 
Başkanı Blagoy İliev ile 
bir araya geldi. Başkanlık 
makamında gerçekleşen 
buluşmada, Kuşadası ile 
Kuzey Makedonya'nın 
ekonomik, kültürel ve 

coğrafi anlamda sahip ol-
duğu değerler ele alındı. 
Kuşadası Belediyesi ile 
Konçe Belediyesi arasın-
da kültür ve turizm ala-
nında kurulacak iş birli-
ğinin ilk adımları atıldı. 
Başkanlık makamındaki 
toplantının ardından 
Konçe Belediye Başkanı 
Blagoy İliev ve berabe-
rindeki heyet Tarihi Ker-
vansaray, Güvercinada 
Kalesi ile Mikro Minya-
tür Müzesini ziyaret etti. 
Heyete, Belediye Meclis 
Üyeleri Emre Fazlılar ile 
Hasan Çelik eşlik etti. 
Kuşadası'nın tarihi ve tu-
ristik noktalarını gören 
Konçe Belediye Başkanı 
Blagoy İliev, "Kuşadası 

çok çekici ve gü-
zel bir ilçe. 

Bizim de 
vatan-

daşla-
rımız 
tatil 
için 
çok 
sık 
bura-

ya ge-
liyor. 

Konçe 
Belediyesi 

kültür ve turiz-
min her alanında Ku-

şadası Belediyesi ile her 
türlü iş birliğini yapmaya 
hazır. Kuşadası Belediye 
Başkanımız Ömer Gü-
nel'e bize gösterdiği ya-
kın alaka ve ilgi için çok 
teşekkür ederim" dedi.
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Buca Belediyesi’nden 
Balkan Film Festivali
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Buca Belediyesi’nin himayesin-
de ve İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin katkılarıyla 27 Ey-

lül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleşecek olan 7. Bal-
kan Panorama Film Festivali’nde ya-
rışacak filmler festivalin resmi site-
sinde açıklandı. Yarışma ve yarışma 
dışı program başvuruları festivalin 
resmi sitesi üzerinden 12 Nisan – 23 
Mayıs 2021 tarihleri arasında online 
ve ücretsiz olarak yapılmıştı. 16 Bal-
kan ülkesinden başvuruları kabul 
eden festival yoğun ilgiyle karşılan-
dı. 106 yabancı uzun metraj film, 472 
yabancı kısa metraj film, 19 yerli 
uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj 
film başvuruda bulunarak, toplam-
da 732 filmin başvurusu alındı. Altı 
kişiden oluşan ön jüri yaptığı değer-
lendirme sonucunda 7. Balkan Pano-
rama Film Festivali’nde Sarı Şemsi-
ye Ödülü için Ulus-
lararası Uzun Metraj 
Film Yarışmasında 4 
dalda yarışacak (En 
İyi Film, En İyi Yö-
netmen, En İyi Ka-
dın ve En İyi Erkek 
Oyuncu) filmleri be-
lirledi.

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Osman-
lı’nın savaş meydanlarında 

şehit düşmüş ilk ve tek padişahı 
Sultan 1. Murad Hüdavendigâr'ı 
anma programı için gittiği Koso-
va’da, Türkiye Cumhuriyeti Priş-
tine Büyükelçiliği, Kosova İslâm 
Birliği ve TİKA'yı ziyaret etti. 
Bu yıl 16’ncısı tertip edilen anma 
programı öncesinde Başkan Mus-
tafa Dündar’ın Kosova’daki ziya-
retlerinin ilk adresi, Kosova İslâm 
Birliği Başkanı Naim Ternava ol-
du. Ziyaretlerde, AK Parti Bursa 
Milletvekili ve Kosova Dostluk 
Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Par-
ti Bursa Milletvekili Refik Özen, 

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Murat Demir, AK Parti 
Bursa İl Başkan Yardımcısı Kâmil 
Bayramiç, Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcıları Cem Kürşad 
Hasanoğlu ve Kenan Kır da yer 
aldı. www.haberler.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Başkan Dündar 
ve beraberindeki heyeti makamın-
da ağırlayan Ternava, Kosova İs-
lâm Birliği olarak başta Osmanga-
zi Belediye Başkanı ve ekibi olmak 
üzere, Sultan Murat Hüdavendi-
gâr Han’ı anmak için gelenlere ay-
rı ayrı teşekkür etti. 
Balkan coğrafyasındaki fetihleri 
ile Osmanlı’ya Avrupa’nın kapıla-
rını açan isim olan Sultan Murad 
Hüdavendigâr Han’ın Kosova Sa-
vaşı’nın, aynı zamanda Müslü-
manlığın bu coğrafyada yayılma-

sının başladığı tarih olması açısın-
dan da ayrı bir yeri olduğunu be-
lirten Ternava, “İslâm dünyası 
adına, bu topraklarda yaşayan 
bizler adına Kosova Savaşı çok 
önemli bir zaferdir. Avrupa’ya ba-
rış, kardeşlik ve adaleti getiren bu 
zaferin ardından yaklaşık 500 yıl 
boyunca birlikte yaşadık. Son 100 
yıla yakındır ayrı gibi görünsek 
de, ruhumuz birlikte yaşıyor. Biz-
ler, bu birliktelik sonsuza kadar 
devam etsin istiyoruz. Bugün hala 
Türkiye’den buraya gelenler ken-
dilerini yabancı değil, kendi evin-
deymiş gibi hisseder. Bizler de 
Türkiye’ye gittiğimizde aynısını 
hissediyoruz. Bu dostluk ve kar-
deşliğin yaşatılması için herkes 
üzerine düşen sorumluluğu yeri-
ne getirmeli” dedi.

“Balkanlar bizim  
gönül coğrafyamız”
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Kosova’da, 
Türkiye Cumhuriyeti Priştine 
Büyükelçiliği, Kosova İslâm 
Birliği ve TİKA'yı ziyaret etti

Kuşadası,Konçe  
Heyeti’ni ağırladı

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 
Denizsel Alanı 
Bioçeşitliliği için 2009-

2013 yılları arasında Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın 
uygulayıcı ortaklığında yürüttüğü 
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı 
Koruma Alanlarının 
Güçlendirilmesi” büyük ölçekli 
GEF Projesi ile Türkiye karasula-
rındaki denizel biyolojik çeşitlili-
ğin korunması, kıyı ve deniz koru-
ma alanları veri ağının yapılandırıl-
ması ve ekolojik hizmet fonksiyon-
larının etkin ve sürdürülebilir 
yönetimle etkin kılınmasında uzun 
vadeli çözüm için ilk adımı atmış-
tır. 
 Proje kapsamında hazırlanan deniz 
ve kıyı koruma alanlarında ekono-
mik analiz, balıkçılık sosyo ekono-
misi de dahil olmak üzere sosyo-
ekonomik araştırmalar, hassas 
alanların belirlenmesi, ekonomik 
prensiplerin planlamaya entegras-
yonu, finansal sürdürülebilirlik, 
deniz araçlarından kaynaklanan 
kirleticilerin azaltılması ile alterna-
tif geçim kaynaklarını kapsayan 
teknik çalışma raporları serisinin;  
- Mevcut kıyı ve deniz alanlarının 
daha etkin yönetimi ve öncelikle 
yeni kıyı ve deniz alanlarının 
kurulması için sorumlu kurumların 
ihtiyaç duyduğu iç yapı ve kapasi-
tenin güçlendirilmesi,  
- Deniz koruma alanları planlama 
ve yönetim sisteminin etkin iş 
planlaması, yeterli etkin yönetim 
maliyeti ve gelir üretim düzeyine 
imkan vermesinin sağlanması, 
 - Kıyı ve deniz koruma alanlarının 
çok amaçlı kullanımı içinde ekono-
mik faaliyetlerin yönetimi ve 
düzenlenmesi için kurumlar arası 
koordinasyon mekanizmasının sağ-
lanması, konularında 3 ana sonuca 
hizmet etmesi hedeflenmektedir. 
 

ÇALIŞMALAR 
 
Tabiat Parkı’nın denizel biyoçeşit-
liliğini tespit amacıyla bölgede ser-
best ve aletli dalışlar gerçekleştiril-
miştir. Park sınırları içerisinde 
bulunan ana kara ve adaların kıyı 
şeridi 44 paftaya ayrılarak 0-5m 
derinliğe kadar serbest dalış yönte-
mi ile kesintisiz taranmıştır. 
Çalışma kapsamında biyolojik 
çeşitliliğin tespiti için dalışlara ek 
olarak bölgeyi temsil ettiği düşünü-
len 12 istasyonda dreç ve grab 
örneklemeleri yapılmıştır. 
Dalışlar sırasında toplanan bentik 
materyaller tekne üzerinde gözle 
veya steromikroskop yardımıyla 
incelenerek sistematik gruplara 
ayrılmıştır. 
11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında 
çalışma alanının fiziksel koşullarını 
ve su kalitesini belirlemek amacıy-
la bölgedeki farklı çevresel koşul-
ları temsil edebilecek 26 istasyon-
da, su yüzeyinde sıcaklık, tuzluluk, 
pH ve çözünmüş oksijen miktarı 
WTW Multi 340i/Set kullanılarak 
ölçülmüştür. 
Denizel alanda faaliyet gösteren 
bölge balıkçılığının mevcut duru-
munu belirlemek amacıyla Ayvalık 
Deniz Emekçileri ve Su Ürünleri 
Derneği ile Sınırlı Sorumlu 
Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi 
yetkilileri ve balıkçılarla sohbetler 
yapılmış, kooperatifl ere ortak olan 
ve olmayan balıkçı sayısı, tekne 
sayısı, av araçları, avlanma sahala-
rı, hedef türler, av sezonları, balık-
çılığın sorunları ve varsa çözüm 
önerileri hakkında bilgi toplanmış-
tır. 
Bölgeyi temsil edecek şekilde 
seçilmiş olan 20 istasyonda yüzey 
akıntısı Sontek 10MHz ADV ile 
ölçülerek, akıntı yönü ve hızı belir-
lenmiştir. İstasyonların seçiminde 
insan etkisine daha açık kıyı bölge-
leri ile kontrol amaçlı kullanılabile-
cek açık deniz noktaları seçilmiştir. 

 
DEVAM EDECEK... 
 
 
 
 

Bülent ÖZGEN

AYVALIK’TA 
DENİZ BİOTASI 
ÇALIŞMALARI
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Dr. Hakan Tartan

ATATÜRK’LE  
HESABI  

OLANLAR!

Ara ara coşuyor ‘Cumhuriyet ve 
Atatürk düşmanları’. Ne hedefli-
yorlar, düşlerindeki nedir, belli 

değil. 
Hilafet, Şeriat devleti gibi yaklaşımlar 
Türkiye gerçeği ile uyumsuz, artık görmek 
gerek. 
Unutulmamalı ki, Atatürk demek, dünya 
çapında itibar demek. 
Bir çok mazlum ülke adına yaratılan umut, 
kazanılan yeni ülkü ve hedefler demek. 
Bir toplumun emperyalizm baskısı ile yok 
oluştan kurtarılarak bugün dünyada söz 
sahibi bir ülke konumuna gelmesi demek. 
İnsanların çağdaşlaşması, bilimsel ve tek-
nolojik gelişme, demokrasi ve insan hakla-
rının yücelmesi demek.. 
Atatürk demek; Müslüman kimliği ile 
dünyanın en jeopolitik noktasında dünya 
adına güvence olmak demek. 
Anadolu’yu Türklere açan Alparslan, bir 
çağı değiştiren ve İstanbul’u Osmanlı’ya 
kazandıran Fatih Sultan Mehmet ile Ana-
dolu ve İstanbul’u emperyalizm sarmalın-
dan kurtaran bir büyük devlet adamı, 
askeri deha Ulu Önder Atatürk’le bugünün 
güzel, çağdaş Türkiyesi’nde buluşmak 
demek. 
Birlik – beraberliğimiz, aydınlık ve çağdaş 
geleceğimiz demek. 
Bu anlamda Devlet Bey’in (Bahçeli) dev-
let adamı kimliği ile gösterdiği tepki an-
lamlı ve değerlidir : ‘Atatürk bizim 
birliğimizdir’. 
Herkes haddini bilmelidir. 
Ülke birliğimize darbe vurmak isteyen, 
amaçları belli, geçmişleri belli ‘kirli kişi-
ler’ Cumhuriyet Savcıları tarafından bir an 
önce yargı önüne çıkarılmalıdır. 
Dışarıdan Türkiye’ye zarar veremeyece-
ğini görenler , eskiden de başvurulan bir 
oyunun yeni versiyonunu sahneye koymak 
istemektedir: ‘İçerdeki meczuplar, içer-
deki işbirlikçiler’. 
Türk insanı 7’den 70’e, genci – yaşlısı 
Cumhuriyet’in ve bugün kü özgürlüğün 
yaratıcısı Ulu Önder Atatürk’le beraberdir. 
Kendi proboganda kirliliğinde ‘bir şey 
yaptığını sananlar, tarihin değil, insanlığın 
çöp tenekesinde layık olduğu yeri bula-
caktır’. 
Büyük acılar yaşamış Mübadiller, göç 
mağdurları kimlikleri ve varlıkları ile her 
zaman övünç duymaktadır. 
En büyük övünç kaynaklarımızdan biri de 
Ulu Önder Atatürk’tür. 
Selaniklidir, Türk oğlu Türk’tür. 
‘Ne mutlu Türk’üm diyene’dir. 
Bir de güncel hatırlatma yapayım: Cim-
nastikte Begüm Onbaşı kızımızla sevin-
dik; Dünya Şampiyonu oldu. 
Anadolu Efes’le zoru başardık, Avrupa 
Şampiyonu olduk. 
Ne mutlu. 
Ey meczuplar; siz sevinmemişsinizdir, 
Türkiye kazandı diye! 
Begüm kızımız da, Ergin Ataman Hoca-
mız da Selanik mübadilidir.

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Halit HABİPOĞLU

BİZİ  
KULLANANLAR

Son günlerde siyasetin gündemi Batı 
Trakya Türkleri, biziz! Anavatanımız 
Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu istikşafi görüşmeler için Atina’ya 
yaptığı ziyaret öncesinde Batı Trakya’mızı zi-
yaret etti, temsilcilerimizle bir araya geldi. Ça-
vuşoğlu, “Batı Trakya Türkleri kendilerini 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bili-
yor, bundan sonra da bırakmayacağımızdan 
emin, önemli olan da budur“ dedi. Anavatanı-
mızın ülkemize yaptığı ziyarette önce bölge-
mizi, bizleri ziyaret etmesi manevi olarak 
büyük bir destek demek. Batı Trakya Türkleri 
olarak hem anavatanımızın hem de ülkemizin 
gündemine taşınmamız sorunlarımızın geniş 
kitlelerce bilinmesi açısından çok önemli. 
Böylelikle unutulmuyoruz, sorunlarımız ülke 
gündeminin üst sıralarına taşınıyor. Ülkemizi 
yönetenler  her ne kadar Yunanistan’ın mo-
dern bir Avrupa demokrasisine sahip oldu-
ğunu söyleyip “Müslüman azınlık” tanımını 
kullanarak Azınlık’ın hakları konusunda hiç-
bir sorun olmadığını iddia etseler de gerçeğin 
böyle olmadığını biliyoruz. Ülkemiz, Yuna-
nistan’ın insan ve azınlık haklarına tam saygılı 
açık demokratik toplum modelini yaratmayı 
başardığını iddia ediyor. Bölgemizden Yeni 
Demokrasi ve SYRIZA milletvekilleri de Yu-
nanistan’ın çok kültürlü bir yapıda olduğunu 
her fırsatta söylüyorlar.  
Evet, Yunanistan geçmişte çok kültürlü ve çe-
şitliliğe saygı duyan bir ülkeydi.  
 

ASKERİ CUNTA DÖNEMİ 
 
1967 askeri cunta dönemine kadar mükemmel 
seviyede olmasa da Batı Trakya Türk toplumu 
olarak sahip olduğumuz statü ve haklar çerçe-
vesinde insan ve azınlık haklarına saygılı çok 
kültürlü bir toplum modeli vardı. Askeri cun-
tayla birlikte her şey yerle bir edildi. 1974’te 
ülkemizde demokrasiye dönüş sağlandı, ama 
o demokrasi bize uğramadı! O günden sonra 
gün be gün işler kötüleşti. Haklarımız bir bir 
elimizden alınmaya devam etti, azınlık hakları 
şöyle dursun bireysel hak ve özgürlüklerimiz 
de kısıtlandı. Baskıcı, ayrımcı politikalar ne-
deniyle o dönemde çok zor günler geçirdi. 
“Batı Trakya’da Türk yoktur“ dediler, dernek-
lerimizi kapattılar! Varlığımız da inkar edi-
lince baskıya dayanamayınca artık sokaklara 
döküldük, 29 Ocak yürüyüşleri ile sesimizi 
duyurmaya çabaladık. 1990’larda nihayet va-
tandaşlık haklarımızı aldık. Ancak eğitim ve 
dini özerkliğimizin iadesi için başlattığımız 
mücadele hala devam ediyor. Bizler de 
madem ülkemiz bizi görmek, duymak, anla-
mak istemiyorsa sesimizi Avrupa’da duyuru-
ruz dedik. İşte bu nedenle 1988’de ABTTF 
kuruldu. O gün bugündür sesimizi uluslararası 
arenada duyurmak için çaba gösteriyoruz.  So-
runlarımızın Atina’da çözüleceğini bilerek 
artık Atina’da da faaliyet gösteriyoruz. 
Çünkü amacımız sesimizi duyurmak, sorunla-
rımızın çözümü için ülkemizi yönetenlerle di-
yalog kapısını aralamak. Ancak işimiz kolay 
değil, hiç değil bunu biliyoruz.Zira bölgemi-
zin milletvekili Evripidis Stilyanidis’in 27 
Mayıs 2021’de Estia gazetesine yazdığı yazıyı 
okuduğunuzda ülkemizin bize nasıl  baktığını, 
neden ısrarla bizi yok saymak istediğini çok 
iyi anlayacaksınız. Stilyanidis, Türkiye’nin 
bizleri araç olarak kullandığını ve kolektif an-
lamda “ulusal Türk azınlık” olarak yeniden ta-
nımlamayı amaçladığını iddia ediyor. Üstelik 
hukukçu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi üyesi olan Stilyanidis, İskeçe Türk 
Birliği’nin yasaklanmasının asıl nedeninin 
“Türk” tanımlamasının Lozan Antlaşması’yla 
çelişmesi ve “azınlığın kolektif olarak tanım-
lanması” için dolaylı olarak kullanılma ihti-
mali olduğunu ileri sürdü. İşte bu zihniyet 
Bekir Usta ve Diğerleri dava grubunda AİHM 
kararlarının 13 yıldır uygulanmamasının se-
bebi! Aynı zihniyet 2 Haziran’da Avrupa Par-
lamentosu (AP) Milletvekili François 
Alfonsi’nin (Yeşiller/EFA) desteği ile bu ko-
nuda gerçekleştirdiğimiz panel öncesinde AP 
Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis’in AP 
Başkanı David Sassoli’ye gönderdiği mek-
tupta kendini gösterdi. Milletvekili, 
ABTTF’ye karşı mesnetsiz iddia ve iftiraları 
ile bizi ayrılıkçılıkla suçladı. Oysa yıllardır tek 
yaptığım gasp edilen haklarımızın iadesi için 
sesimizi duyurmak! 
Onların iddia ettiği gibi anvatanımızın aracı 
değiliz, gizli bir gündemimiz ya da hedefimiz 
de yok! Aslına bakarsanız bizi, toplumumuzu 
araç olarak kullanan devlet temsilcileri ve si-
yasetçiler! Batı Trakya Türk toplumunu milli 
mesele haline getirip toplumun geneline korku 
ve endişe yayarak gücü ellerinde tutmak isti-
yorlar. Siyasetçiler için ise bizi ajan göstermek 
onlara siyasi rant alanı sağlıyor! Çünkü herkes 
biliyor ki „Ülke elden gidiyor“ nidaları halkın 
milliyetçilik duygularını ateşleyecek, devlete, 
hükümete, siyasetçilere olan sorgusuz güveni 
artıracak! Yani bizi kullanan biri varsa o da 
ülkemizin yöneticileri, siyasetçileridir! Öyle 
olmasaydı Bekir Usta ve Diğerleri dava grubu 
hakkında düzenlediğimiz son etkinlik ülke ge-
nelinde bu denli büyük bir tartışmaya yol aç-
mazdı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
çerçevesinde sorun ele alınır, aradan 13 yıl 
geçmezdi. Öyle değil mi? Son söz yerine bu 
vesile ile yaklaşan yaz tatili dönemi nedeniyle 
memlekete gidecek herkese iyi yolculuklar 
diler, güzel Batı Trakya’mızda herkese keyifli 
bir tatil dilerim. 

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ticari iş birlikteliklerini de-
ğerlendirmek üzere Balkan 
ülkelerinde temaslarda bu-

lunan Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar, Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti ziyareti kapsamında 
Makedonya Türkiye Ticaret Odası 
(MATTO) yetkilileri ile bir araya 
geldi. MATTO Başkanı Aydoğan 
Ademoski’yi ziyaret eden Başkan 
Bahar’a, kardeşi ve şirket ortağı 
Berkay Bahar eşlik etti. Başkan 
Ademoski’nin MATTO tarafından 
sürdürülen çalışmalar, Kuzey Ma-
kedonya’nın sunduğu yatırım fır-
satları ve Yunanistan sınırındaki 
Gevgeli’de bulunan 50 hektar bü-
yüklüğündeki serbest bölge hak-
kında bilgilendirme yaptığı görüş-
meye MATTO Başkan Yardımcısı, 
Halk Bank İcra Kurulu Üyesi Bu-
ket Gereçci, Yönetim Kurulu Üye-
si Slobodan Traykov ve Denetle-
me Kurulu Üyesi Adnan Akşar’da 
katıldı. Serbest bölgenin 50 hek-
tarlık alanının genişletilerek Tür-

kiye’den gelecek yatırımcılara re-
zerve edileceğini ve özellikle Türk 
yatırımcılara önemli destekler 
sağlanacağını belirten MATTO 
Başkanı Ademoski, Antalyalı sa-
nayicilere yatırım davetinde bu-
lundu. Serbest bölgenin, Antalya 
OSB sanayicileri tarafından Bal-
kanlara ve Avrupa ülkelerine ger-
çekleştirilen ihracatı artırmada 
önemli bir üstünlük sağlayabilece-
ğine vurgu yapan Başkan Bahar, 
Antalya OSB bünyesinde oluştu-
racakları çalışma grubu ile süreci 
yakından takip edeceklerini ve 
Bölge sanayicilerinden oluşan bir 
heyet ile Kuzey Makedonya’ya ti-
caret heyeti programı düzenleye-
ceklerini ifade etti.   
 

YENİ FIRSATLAR 
 
Heyet programı kapsamında An-
talya OSB sanayicileri ile Make-
don iş insanlarının yüz yüze gö-
rüşmeler yapıp yatırım, ortaklık 
ve iş birlikteliği olanaklarını de-
ğerlendirecekleri bir toplantının 
da organize edileceğini aktaran 

Bahar, “Kuzey Makedonya’ya ih-
raç ettiğimiz başlıca ürünler ara-
sında turunçgiller, tekstil, beyaz 
eşya, mobilya ve metal gibi ürün-
ler gelmektedir. Antalya OSB’de 
söz konusu ürünlerin üst segment 
üretimini yapan birçok firmamız 
bulunmaktadır. Gevgeli’de kuru-
lan serbest bölge ise Avrupa ülke-
lerine yakınlığı ile Türk firmaları-
na ihracatta önemli bir lojistik 
avantaj sağlayacak konumdadır. 
Ayrıca burada yatırımcılara sunu-
lacak destekler ve Balkan ülkeleri-
nin Türk ürünlerine olan ilgisi, 
Antalya OSB sanayicilerine yeni 
fırsatların ve yeni ihracat pazarla-
rının kapılarını aralayacak potan-
siyele sahiptir. Kardeş Makedon-
ya ile ilişkilerimizi bir üst kade-
meye taşımanın, her anlamda iki 
ülkeye de artı değerler katacağı 
açıkça görülmektedir. Tüm bu fır-
satları yerinde görmek ve incele-
mek için en kısa sürede sanayicile-
rimiz ile birlikte Sayın Ademos-
ki’nin misafiri olup, kapsamlı bir 
ticaret heyeti programı organize 
edeceğiz” dedi.

Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nı ziyaret eden Antalya OSB Baş-
kanı Ali Bahar, Gevgeli’deki serbest bölgenin sunduğu fırsatları de-
ğerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti artırmak için Bölge sa-

nayicilerini kapsayan bir heyet programı düzenleyeceklerini söyledi

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Parlamento-
su’nda görüşülen yeni iş 
kanunu tasarısı, çalışan 

aleyhine düzenlemeler içerdiği 
gerekçesiyle ülke genelinde pro-
testo edildi. Başta Atina olmak 
üzere ülke genelindeki birçok 
kentte sendikalar, iktidardaki 
Yeni Demokrasi Partisinin hazır-
ladığı yeni iş kanunu tasarısının 
geri çekilmesi talebiyle protesto 
düzenledi. Toplu ulaşım sektörü 
çalışanlarının greve gitmesi ne-
deniyle toplu taşıma hizmetle-
rinde aksamalar meydana gelir-
ken, gemicilik ve basın sektörü 
çalışanları da işleri durdurma 
eylemi yaptı. Sendikalar, çalışan-
ları daha uzun çalışmaya zorla-
yacağı ve fazla mesai limitini yıl-
lık 150 saate çıkaracağı gerekçe-
siyle bu tasarıya tepki gösteriyor. 
Hükümet ise eski iş kanununun 

modern çalışma standartlarını 
karşılayamadığı için iyileştiril-
mesi gerektiğini savunuyor. Ta-
sarı, çalışanların işverenleri tara-
fından izlenmesine yardımcı ol-
mak için "dijital çalışma kartı" çı-
karılmasını öngörürken; perso-
nel lehine olarak çalışma saatleri 

dışında işle ilgili her türlü bağ-
lantının kesilmesini de içeriyor. 
Muhalefet partilerinin de karşı 
olduğu tasarının, iktidar partisi-
nin parlamentoda salt çoğunlu-
ğu sağlaması nedeniyle yapıla-
cak oylama sonucu yasalaşması 
bekleniyor. (AA)

Antalya’dan Üsküp’e  
TİCARET KÖPRÜSÜ 

Yunanistan'da yeni çalışma  
yasa tasarısı protesto edildi

TAV’DAN MAKEDONYA’DAKİ  
ALTYAPI PROJELERİNE DESTEK
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TAV Makedonya’nın ülkedeki 
75 belediyede 99 projeye yaptı-
ğı hibenin imza töreni Üsküp’te 

yapıldı. Milletvekilleri Kulübü’nde 
23 belediyeyle anlaşmalar imzalandı. 
Başbakan Zoran Zaev ve TAV İcra 
Kurulu Başkanı Sani Şener’in katılı-
mıyla düzenlenen törende, Birinci 
Başbakan Yardımcısı Artan Grubi, 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Fatmir Bütüçi, Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanı Blagoy Boçvarski 
ve TAV Makedonya Genel Müdürü 
Metin Batak da yer aldı. Başbakan 
Zoran Zaev, 9,9 milyon Euro’luk pro-

jelerin anlaşmasını imzaladıklarını 
söyledi. Zaev, “Bu altyapı projeleri, 
vatandaşlarımızın yaşam kalitesini 
arttıracak. Yerel yolların yenilenme-
si, su ve kanalizasyon tesisatı, yeni 
kreşlerin inşaatı, okul ve liselerin ye-
nilenmesi gibi projeler hayata geçiri-
lecek” dedi. TAV’la varılan anlaşma 
gereği 99 projeye 49,7 milyon Euro 
aktarılacağını vurgulayan Zaev, “Bu-
gün ilk fazı başlatıyoruz. İkinci ve 
üçüncü fazı Temmuz’da gerçekleşti-
receğiz” diye konuştu. TAV İcra Ku-
rulu Başkanı Sani Şener, kargo hava-
limanı yerine 35 milyon Euro’luk 99 
projeyle belediyelere katkı sunacak-
larını belirtti. (AA)
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Hafızalardan kolay kolay 
silinmeyecek simgesel 
bir anlamı olan Bulga-

ristan’IN Cebel kasabası, her 
yıl  19.Mayıs günü geçmiş acı-
ların anıldığı çeşitli etkinliklere  
ev sahipliği yapıyor. Pandemi 
nedeniyle iki yıldır bu anma 
programları aksamış olsa da ha-
fızalardaki yerini muhafaza et-
mektedir. Küçük bir kasaba 
olan Cebel, Bulgaristan’da tota-
litarizmin çöküş sürecine ve de-
mokrasi  tarihine adını büyük 
harflerle yazdırmış ve tarihte 
unutulmaz bir yer almıştır. Ke-
lime anlamıyla; “dağ, sahipsiz 
boş toprak, ekime elverişli ol-
mayan yer” anlamlarına gelen 
Cebel, Bulgaristan Türkleri 
için, 1989 yılında hürriyet me-
şalesinin ilk kıvılcımlarının ça-
kıldığı Kırcaali’nin güneyinde 
küçük bir kasabanın adıdır. 
Bulgaristan  Kırcaali ilinin 
Cebel Belediyesi her yıl yurtiçi 
ve yurtdışından gelen binlerce 
insanı ağırlıyor. Bu iki bayra-
mın bir günde kutlanması bir 
rastlantı olsa da, ikisi de çok 
anlamlı birer olayın başlangı-
cını teşkil ediyor. Birincisi, 
1919 yılında Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir 
grup silah arkadaşıyla Sam-
sun’a çıkarak başlattığı Kurtu-
luş Savaşının ilk adımıdır. 
Sonucunda Türk Milleti bağım-
sızlığını kazanmış ve yıkılan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ye-
rine modern Türkiye Cumhuri-
yeti (T.C.) kurulmuştur. 
İkincisi de; Bulgaristan’da tota-
liter komünist rejimin baskıları 
çerçevesinde Türklere yönelik 
zorla  isim değiştirme kampan-
yaları  ve işkenceler sonucu bu 
küçük kasabadaki Türklerin 
tepkilerini sokağa döktükleri 
gündür. 
Bulgaristan’da  O gün, Cebel 
ve etraf köy halkı, silah ve sopa 
gücüyle alınan adlarının iade 
edilmesi ve özgürce yaşamak 
amacıyla kasaba meydanını 
doldurdular.  Sloganlar atarak 
rejimden özgürlüklerini istedi-
ler. Komünist Yönetiminin tep-
kisi sert oldu, katılımcılar 
öldüresiye dövüldü, hapsedildi 
ve işkence gördü. Fakat özgür-
lük ateşi yanmıştı bir kere sön-
dürmek mümkün olmayacaktı. 
Cebel’lilerden örnek ve ilham 
alan başka yörelerde benzer et-
kinliklere kalkışan halk komü-
nizmin çöküşünü tamamladı. 
En nihayet 10 Kasım 1989’da 
komünist sistem  tarihin çöplü-
ğünde yerini aldı.  
19 Mayıs 1989 Cebel olayları, 
Bulgaristan’da totaliter rejimin 
devrilmesi ve demokrasinin ga-
libiyeti ile ilgili gerçekleştirilen 
tüm etkinliklerin arasında çok 
özel yer almaktadır. Komünist 
sisteminin kendilerine karşı uy-
guladığı soykırıma bir tepki 
olarak başlamışlarsa da, siyasi 
boyutları ile tüm sistemin de-
rinden sarsılmasına neden oldu.  
 Yıllardır süren baskı ve zulüm-
den bıkan halkta Devlet yöneti-
mine karşı genel hoşnutsuzluk 
ve derin bir nefret oluşmuş, ül-
kenin genelinde demokrasinin 
yeşermesi için gerekli zemini 
yaratmıştı. Halk,  insanca bir 
yaşam talep ediyordu. Bulgaris-
tan Türkleri, komünizm döne-
minde uygulanan baskıcı 
politikalara karşı sergiledikleri 
cesur ve onurlu 1989 yılında 
Cebel’de yakılan hürriyet ve 
insan hakları meşalesiyle  tüm 
Bulgaristan’ı aydınlatan, öncü-
lük eden, eza ve cefa çeken, iş-
kence gören kardeşlerimizi 
saygıyla selamlıyorum. Allah 
bir daha bu acıları göstermesin. 

Süheyl ÇOBANOĞLU

BULGARİSTAN 
TÜRKLERİNİN ADALET ve 
ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

suheylc@yahoo.com

Ailesiyle birlikte 1967 yılında 
o zamanki adıyla Yugoslav-
ya’dan Türkiye’ye göç eden 

moda tasarımcısı Müesser Kurt, İs-
tanbul’un Pendik ilçesinde Boşnak-
ların çoğunlukta yaşadığı bir ma-
hallede yaşıyor. Kurt, 33 yıl önce 
eline aldığı iğne, iplik ve özel ku-
maşlarla Boşnak kültürünü yansı-
tan kıyafetler dikmeye başladı. Sa-
dece Boşnak kültürünü değil, Bal-
kan bölgesinin tüm geleneksel kıya-
fetlerini tanımaya ve tanıtmaya 
özen gösteren Kurt, daha sonra 
kapsamlı bir eğitim alıp, satmaya 
da başladı. Günümüzde kültürünü 
yaşatan Arnavutların ve Boşnakla-
rın başta kına geceleri olmak üzere 
özel günlerinde giymek için sipariş 
ettiği kıyafetleri geleneksel ve mo-
dern dokunuşlarla diken Kurt, dü-
zenlediği defilelerde podyumda 
yürüyen mankenlerin üzerindeki 
şalvarları da adeta bir müzeyi andı-
ran atölyesinde sergiliyor. 
 

BALKAN GELİNLERİ  
 
Geçmişten bugüne kadar gelen şal-
var kültürünün yaşatılması için 
özen gösterildiğini ve kendisinin de 
bu amaçla son 5 yıldır defileler ve 
sergiler düzenlediğini dile getiren 
Kurt, pandemi şartlarında da şalvar 
siparişi verildiğini söyledi. Kurt, Bu 
şalvarları bugün de giyenler var. 
Ayrıca çok fazla meraklısı ve alıcısı 
var. Türkiye’de yaşayan Boşnaklar, 
Balkan göçmenleri, belki memleke-
tine karşı duyduğu özlem ya da 
bağlı oldukları kültürü yaşatmak 
için hala giyerler. Örneğin Boşnak 
gelinlerinin kınalarında, özel günle-
rinde giymek için sipariş ettikleri 
kıyafetleri diktik. Fakat pandemi 
nedeniyle kına gibi organizasyonlar 
yapılmadığı için şalvarların birçoğu 
giyilemedi. Bu yıl mayıs ayında, kı-
yafetlerini dikmiş olmama rağmen, 
6 gelin de şalvarlarını evinde tutu-
yor. Ancak söylemeliyim ki; arka 
planda pandemiden çok da etkilen-
medik. Kültürlerine hala bağlı ol-
dukları için kıyafetlerini diktiren 
birçok Balkan gelini var. Büyük bir 
coşkuyla giyecekleri günü bekliyor-
lar dedi. 
 

OSMANLI ESİNTİLERİ 
 
Balkan kıyafetleri dediğimizde; bo-
yutu büyük olan Boşnak şalvarı, bir 
tık daha küçük olan Arnavut şalva-
rı, klobodan dediğimiz kısa ve do-
lama dediğimiz uzun sert yelekleri 
ele alıyoruz. Genel olarak Balkan 
kıyafetlerine baktığımızda şalvarın 
ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama 
tumayliya dediğimiz kıyafet gün-

lük, biraz daha büyük ve ağır olan 
şalvar düğün ve kınada, etekler de 
her gün kullanılan kıyafetlerdir. 
Osmanlıda da bu kıyafetlerin ben-

zerlerini görüyoruz. Çünkü Bosna 
Hersekin başkenti Saraybosna, kı-
yafet kültüründe Osmanlıdan çok 
etkilenmiş. 

BOŞNAK ŞALVARI 
 
Bölgenin öne çıkan kıyafetleri ile il-
gili bilgi veren Kurt, sözlerine San-
cak bölgesinde giyilen şalvarı anla-
tarak başladı. Kurt, Sancak bölge-
sinde yaşayan Boşnakların kıyafeti 
daha klasiktir. Daha çok beyaz, 
pembe gibi renkler kullanılır. Yelek 
ve şalvar, Makedonya’da üretilen 
led (buz) adı verilen yüzde 50’si 
pamuk yüzde 50’si ipek olan bir 
kumaştan dikilir. Yelek sadece gö-
ğüs üstünde kalır. İnce örme, büz-
gülü gömlek giyilir. Gömleğin oya-
larına özenle çalışılır ve küçük ol-
malarına özen gösterilir. Bunlara 
sert, firketeye işi denir. Belirtmeli-
yim ki, kullanılan kumaşın günü-
müzde ne yazık ki üretimi yoktur 
diye konuştu. Karadağ kıyafetlerin-
deki detaylardan bahseden Kurt, 
Karadağ kıyafetine baktığımızda 
ise kırmızının ağırlıklı olduğunu 
görüyoruz. Karadağ’da daha çok 
tumayliya dediğimiz etek giyilirdi. 
Yeleklerinin önü kapalı olur. Oya-
larında ise, Boşnak gömleklerinin 
tersine, daha iri çalışılır. Bu kıyafet-
te de büzgülü gömlek tercih edili-
yor dedi. 400 yıldan fazla Osmanlı 
hakimiyetinde olan Bosna Her-
sek’in yemeğinden kıyafetine ka-
dar birçok alanda Osmanlı izlerine 
rastlandığını belirten Kurt, Saray-
bosna’da daha çok Osmanlı esinti-
lerini görüyoruz. Kıyafet kültürü 
Osmanlı ile bağdaştırılmış. Yelek-
ten çok, kostinj dediğimiz ceketler 
kullanılır. Bu kıyafette de büzgülü 
kumaştan gömlek tercih edilir. An-
cak gömleklerde çok fazla çiçek, el 
oyası gibi detaylara yer verilmez. 
Daha çok dantel tercih edilir diye-
rek hem o dönemde hem de günü-
müzde dikilen gömleklerde göğüs 
dekoltesinden kaçınıldığını söyledi. 
 

KUMAŞ VE İŞÇİLİK  
 
Herkesin bütçesine uygun kıyafet-
ler bulabileceğini söyleyen Kurt, 
Bu kıyafetlerin fiyatını işçilik ve 
kumaş belirliyor. Bir gömlek maki-
ne işi, kumaşında daha çok polyes-
ter olan bir gömlek 250 lira iken ha-
kiki örme büzgülü ve el işi oyalar 
ile işlenmiş bir gömleğin fiyatı bin 
lira olabiliyor. Örneğin şifondan 
hazırlanmış bir şalvar takımı, bin- 
bin 500 arasında değişiyor. Eğer 
ipek kumaş tercih edilmişse, kas-
nak işi yapılmışsa, boncuk işlen-
mişse o zaman fiyatlar 7 bin liraya 
kadar çıkabiliyor dedi. (DHA) 
 
Sözcü gazetesinden  
alınmıştır…

Balkan şalvarlarıyla 
düğün bir başka güzel
ÖÖ Balkan kültürünün vazgeçil-
mezi olan şalvar, özellikle kına 
gecelerinde giyilerek, Boşnak 
ve Arnavut kadınları tarafın-
dan yaşatılıyor. 1967 yılında ai-
lesiyle birlikte Yugoslavya'dan 
Türkiye'ye göç eden moda ta-
sarımcısı Müesser Kurt da hem 
kültürü yansıtmak hem de ge-

çimini sağlamak için, si-
pariş aldığı kıyafetleri 
dikerek adeta bir mü-
zeyi andıran atölye-
sinde sergiliyor
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Damla Selin TOMRU

ÖLÜMÜN  
EŞİĞİNDE

Euro 2020’deki Danimarka 
Finlandiya maçı sırasında, 
Danimarka takımının oyun-

cularından Christian Eriksen bir 
anda yere yığıldı, ardından ölümle 
burun buruna bir 4 dakika geçirdi. 
O anlarda stadyumun dışında maç 
yayınını izleyen binlerce kişi de 
stadyumdakilerle beraber donakal-
dı. Çok şükür ki Eriksen 4 dakika-
nın ardından hayata geri döndü, şu 
anda da sağlığına kavuşmuş du-
rumda. Eriksen şu anda 29 yaşında 
ve gencecikken böyle bir kritik du-
rumla karşı karşıya kaldı. Kendisi 
2010 FIFA Dünya Kupası’nda for-
ma giyen en genç futbolcu olmuş, 
o zamanlar henüz 18 yaşındaymış. 
Başarılı bir kariyer ve henüz haya-
tının başında. Son dönemlerde co-
vid-19’dan çok söz edildi ancak 
kalp krizi geçirme yaşı her geçen 
yıl daha da aşağıya çekiliyor. 
Peki nedir kalp krizini tetikleyen? 
 
Bir röportajında Prof. Dr. Mehmet 
Baltalı, “Gençlerde ve yaşlılarda 
hiç fark etmiyor. Diyelim ki bir 
yerde sinirleniyorsunuz, bağırıyor-
sunuz, çağırıyorsunuz onlarda risk 
fazla değil. Esas sinirlenip içine 
atanlarda risk daha fazla. İçine 
atıp, biriktiren insanlarda daha çok 
görülüyor. Toplumsal baskı her-
keste oluyor ama içine atanlarda 
daha sık görülüyor, majör değil 
ama daha sık görüldüğü söyleni-
yor.” Diyerek aslında stres ve 
üzüntüsünü dile getiremeyenlerin 
bu durumla aslında içinde biriktir-
diklerini dışa vurduğunu anlatıyor. 
 
Gelişmiş olduğunu iddia ettiğimiz 
ülkelerde durum böyleyken, en il-
kel kabilelerden biri olan Tsimane 
ise bambaşka bir yönüyle dikkat 
çekiyor. Biliyorsunuz yaşlandıkça 
beyin hücrelerimiz de yaşlanıyor 
ve ölüyor dolayısıyla bu durum 
alzheimer, odaklanmama gibi so-
runları da beraberinde getiriyor. 
Oysa Amazon Ormanları’nda yaşa-
yan bu kabile ile yapılan araştırma-
lar bambaşka sonuçlar ortaya koy-
du. 
ABD’li bilim insanlarının 2017 yı-
lında yaptığı bir çalışma sonrası, 
dünyanın en sağlıklı kalbine sahip 
topluluk olarak adlandırılmıştı. 
Tsimane'lerin diğer herhangi bir 
popülasyonda ölçülenden daha iyi 
kardiyovasküler sağlığa sahip oldu-
ğunu bildirilmişti. Bilim insanları, 
on katılımcıdan neredeyse dokuzu-
nun kalp hastalığı riski gösterme-
yen temiz damarlara sahip olduğu-
nu bulmuştu. 
Yeni bir araştırmayla bu kabilenin 
bir başka ilginç özelliği daha keş-
fedildi. Modern toplumdan soyut-
lanmış durumda olan Tsimane'le-
rin, yaşlandıkça Amerikalı ve Av-
rupalı akranlarına göre daha az be-
yin atrofisi (beyin hücrelerinin 
kaybı ve bu duruma bağlı küçülme-
si) yaşadığı ortaya çıktı. 
 
Bir tarafta modern ve teknolojik 
olanakları sonuna kadar kullanabi-
len öte yandan tüketim sisteminin 
bir parçası olup tüketen ve bir yan-
dan da tüketilen insanlar diğer ta-
rafta ise doğanın özüyle uyumlu tü-
ketmek yerine ihtiyacı olduğu ka-
darını üretenler ve bu iki grubun 
sağlık durumu. Bazen olanaklar bi-
zi rahatlatıyor gibi gözükse de on-
lara ulaşmak için bulunduğumuz 
fedakarlıklar zihnimizi aşırı yoran 
düşüncelere, kalbimizi kıran duy-
gulara ve içimizde biriken sözlere 
dönüşüyor ve gün geliyor bu biri-
kimler bedenimizi zayıflatıyor. Bu 
nedenle maddi dünyaya olduğu ka-
dar içimize de dönmek, ruhumuzu 
beslemek ve desteklemek gereki-
yor. Kişi kendiyle buluşunca kıya-
fetlerine ya da kaslarına gösterdiği 
özeni kalbine gösterdikçe dünyanın 
manası da değişmeye başlıyor. Yu-
nus Emre’nin dediği gibi “İlim ilim 
bilmektir, ilim kendin bilmektir. 
Sen kendini bilmezsin, ya nice 
okumaktır”.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Cengiz TUFAN

GERÇEKTE  
NE?

İletişim yüz yüze gerçekleşen bir 
eylemdir. Kişi ya da kişilerin kafa-
sında ki düşüncelerini karşısındaki-

ne iletme biçimi ne kadar güçlü olursa 
karşıdaki kişi anlatılmak istenen duygu 
ve düşünceleri o derece doğru anlar ve 
iletişim de o kadar sağlıklı olur. İletişi-
min en önemli kaynağı elbette dildir ve 
dilin güçlü kullanılması jest ve mimik-
lerle desteklenmesi daha sağlıklı bir 
iletişime yol açar. Bu anlamda iletişi-
min sağlıklı olmasının yolu sadece ko-
nuşma dili değil vücut dili ile de yapıl-
malıdır. İletişim iki dil ile yapılırsa ki-
şiler arasındaki bağlar da o derece kuv-
vetli olur. Yüz yüze iletişim gerçekleş-
mezse kişi duygu ve düşüncelerini 
sembollerle anlatmaya çalışacaktır ki 
bu durum iletişimi imkânsız denecek 
kadar zor kılar. Sembollerle yapılan 
iletişime yazı diyoruz. 
Kişinin anlatmak istediği duygu ve dü-
şüncelerini konuşma yolu ile değil 
sembollerle anlatmaya çalışması elbet-
te kolay olmayacaktır. İletişimin sağ-
lıklı olması öncelikle bireylerin aynı 
ortamda bizzat iletişimin içerisinde bu-
lunmasına bağlıdır. Fakat genellikle bu 
mümkün olmadığı durumlarda yazı dili 
kullanılır. 
 

TEK TARAFLI 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte bireyler 
iletişimi güçlü ve hatasız kılmak için 
semboller kullanmak yerine günümüz-
de konuşmaya çalışırlar. İşte telefon da 
bu ihtiyaçtan doğmuş önemli bir ileti-
şim aracıdır. İletişimde bir taraf duygu 
ve düşüncelerini karşı tarafa iletmeye 
çalışırken diğer taraf iletilere kayıtsız 
kalıyorsa bu durumda iletişim sağlana-
maz. İletişimin gerçekleşmesi iki tara-
fın katkısıyla olur. Tek taraflı ise sade-
ce duygu ve düşünceler iletilmiş olur 
fakat iletişim gerçekleşmez. 
Toplum olarak iletişim konusunda sı-
kıntı yaşadığımız ortadadır. “Beni yan-
lış anladın” “ aslında öyle demek iste-
memiştim” vb cümleler hep bu sorun-
dan kaynaklanmaktadır. Düşünceleri-
miz anlaşılır bir şekilde ifade etmek ki-
şinin dile olan hâkimiyeti ile ilgilidir. 
Doğru kelime doğru yerde kullanıldı-
ğında ifade biçimi doğru yapıldığında 
iletişim gerçekleşmiş olur fakat iletile-
rimizin iletişime dönüşmesi için karşı 
tarafın da duygu ve düşüncelerimize 
geri dönüş vermesi gerekir. Katılımcı-
lardan birisi iletilere duyarsız davranır-
sa kişiler arasında iletişim fiziksel ola-
rak gerçekleşse bile duygusal olarak 
iletişim gerçekleşmez. 
Birbirini anlayan bireylerden oluşan 
toplumlar sağlıklı toplumlardır. Fakat 
toplum olarak birbiri ile iletişim kura-
mayan insanlar topluluğu haline gel-
dik. Bunda elbette birçok neden arana-
bilir fakat bu nedenleri sıralamak bi-
zim gerçek sorunumuzu çözmez.

YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun 
yoğun yaşadığı Sancak böl-
gesinde bulunan Yeni Pazar 

şehrinde, "Bir Kadın, Bir Hikaye" 
konulu çalıştay düzenlendi. Kül-
tür Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-
nın (TİKA) desteğiyle düzenlenen 
çalıştay kapsamında, Sırbistan, 
Kuzey Makedonya,  Kosova ve 
Batı Trakya'dan 16 başarılı kadı-
nın yaşam öyküsüne yer verilen 
"Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının 
da tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin 
Yeni Pazar Konsolosu Başar Ba-
şol, burada yaptığı konuşmada, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel 
ilkelerinden birinin kadınlara seç-
me ve seçilme hakkının tanınması 
olduğunu anımsatarak, Türki-
ye'nin kadının toplumdaki yerine 
büyük önem verdiğini söyledi. 
Başol, "Türkiye, toplumda hak et-
tiğiniz konuma gelmeniz için ge-
rekli yardımı yapmaya hazır" de-
di. TİKA Belgrad Koordinatörü 
Çağla Gültekin Tosbat, başarılı 
kadınların yaşam öykülerinin 
hem iş hayatı hem de özel hayatta 
herkese ilham vermesi gerektiğini 
belirterek, "Bu kararlı, çalışkan ve 
güçlü kadınların, tecrübeleriyle 
birer örnek teşkil etmesini umut 
ediyorum" diye konuştu. Boşnak 
Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı 
Jasmina Curic de Boşnak kültü-

ründe kadının toplumun direği 
olduğunu vurgulayarak, kadınla-
rın günümüzde aile içindeki gö-
revlerinin yanı sıra uğraştıkları 
farklı mesleklerle de geleneksel 
değerlerin korunmasına katkı 
sağladığını ifade etti. Curic, ka-
dınların toplumdaki konumları-
nın iyileştirilmesiyle, toplumun 
da iyileşeceğini sözlerine ekledi. 
Yeni Pazar'da faaliyet gösteren 
Hatidza Kadın Derneği’nin baş-
kanı Suada Nasufovic de proje-
nin, kadınların, toplumdaki 
önemlerinin farkına varmaları 
amacıyla gerçekleştirildiğini akta-
rarak, "Bir Kadın, Bir Hikaye" ki-
tabının, gelecek nesiller için bir 
rehber niteliğinde olduğuna işaret 
etti. (AA)

BAKÜ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
(YTB) Başkanı Ab-

dullah Eren, Azerbay-
can’ın bölünmezliği uğru-
na şehit ve gazi olan kah-
ramanların aileleri için ku-
rulan “Yaşat Vakfı”na 
yaptığı ziyarette, Karabağ 
Zaferi’nin şehit ve gazi ço-
cuklarına bu yıl Türkiye 
Bursları kapsamında özel 
kontenjan ayırdıklarının 
müjdesini verdi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde Azer-
baycan’a gerçekleştirilen 
ziyarette yer alan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplu-

luklar (YTB) Başkanı Ab-
dullah Eren, burada çeşitli 
temaslar ve çalışma ziya-
retleri de gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda Azerbay-
can’da, Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü uğruna 
şehit ve gazi olan kahra-
manların aileleri için ku-
rulan “Yaşat Vakfı” yetki-
lileri ile bir araya geldi. 
Eren, görüşmeye ilişkin 
gerçekleştirdiği paylaşım-
da Azerbaycan’ın haklı 
davasında her zaman ya-
nında olduklarını belirte-
rek, Karabağ Zaferi’nde 
şehit ve gazi olan kahra-
manların çocuklarına bu 
yıl Türkiye Bursları kapsa-
mında özel kontenjan ayır-
dıklarının müjdesini verdi. 

Abdullah Eren ayrıca; 
YTB’nin faaliyet alanların-
daki çalışma ve projeleriy-
le Azerbaycan’a desteğini 
her geçen gün artırdığına 
da dikkat çekti. YTB Baş-
kanı Eren, temasları kap-
samında Azerbaycan Ha-
zar Üniversitesi’ni de zi-
yaret etti. Eren burada 
“Türkiye Mezunu Akade-
misyen ve İş Adamları 
Platformu” ile buluştu. 
Türkiye Mezunlarının iki 
ülkenin birlikteliğini güç-
lendiren önemli bir unsur 
olduğuna dikkat çeken 
Abdullah Eren’e Platform 
tarafından Azerbaycan'a 
eğitim alanında sunduğu 
destekten ötürü Kardeşlik 
Ödülü takdim edildi. (AA)

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı San-
cak bölgesinde bulunan Yeni Pazar şehrinde, "Bir 

Kadın, Bir Hikaye" konulu çalıştay düzenlendi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Vakıflar Genel Müdürü 
Burhan Ersoy, restorasyo-
nu devam eden eserleri 

yerinde incelemek ve yeni proje-
leri hayata geçirmek üzere geldi-
ği Bosna Hersek'te 2021'de 5 ese-
rin daha yeniden hayata geçirile-
ceğini belirtti. Dört günlük Bosna 
Hersek ziyaretini değerlendiren 
Ersoy, ülkede onarımı devam 

eden 21 eser bulunduğunu anım-
sattı. Ersoy, "Bunların bir kısmı 
proje bazında, bir kısmı tamam-
lanmış vaziyette, bir kısmı da na-
tamam onları da tamamlamak is-
tiyoruz." dedi. Yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle bazı zor-
lukların yaşandığını vurgulayan 
Ersoy, "Başkent Saraybosna'daki 
en önemli işlerimizden biri Riya-
set (İslam Birliği) binası. Bugün 
inşası devam eden binanın yapı-
mına ilişkin kapsamlı bir toplantı 

yaptık. 29 Ağustos'ta açılışının 
yapılmasını planlıyoruz." ifadesi-
ni kullandı. Ersoy, Bosna Hersek 
genelindeki eserleri yerinde ince-
lediğini belirterek, başkentteki 
Morica Han'ın restorasyonu için 
de kapsamlı bir çalışma yaptıkla-
rını kaydetti. Tamamlanmayı 
bekleyen projelerin yıl sonuna 
kadar biteceğine dikkati çeken 
Ersoy, "Hedefimiz, 2022'de yeni 
projelere ve yeni çalışmalara yön 
vermek. Biz sadece restorasyon 
yapmıyoruz, Bosna Hersek'e ku-
ru gıda yardımı, hayır hizmetleri 
ve sağlıkla ilgili yardımlar da ya-
pıyoruz." diye konuştu. Ersoy, 
Bosna Hersek'te yapılacak yeni 
projelere de değinerek, "5 tane 
var. Bunlardan ilki Morica 
Han'ın restorasyonunu yapaca-
ğız. Arkasından iki pazar yeri 
var. Şu anda devam edenlerle be-
raber 2021'de 5 eser daha ihya 
edeceğiz" dedi. Bosna Hersek'te-
ki Osmanlı eserlerinin son derece 
önemli olduğunu vurgulayan Er-
soy, Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün de bu Osmanlı eserlerini ko-
ruduğunu kaydetti. (AA)

Sancak’ta "Bir Kadın,  
Bir Hikaye" tanıtıldı

VAKIFLAR’DAN, BOSNA’DA  
5 ESER İÇİN DAHA ÇALIŞMA 

YTB’DEN KARABAĞ ÇOCUKLARINA  
ÖZEL TÜRKİYE BURSLARI KONTENJANI
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SAMOKOV 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ümraniye Belediyesi 
Gençlik ve Spor Ku-
lübü Güreş Takımı 

Sporcuları Sevim Akbaş (49 
kg) ve Tuba Demir (53 kg) 
Yıldız Bayanlar Avrupa Gü-
reş Şampiyonası'nda kendi 
kategorilerinde gümüş ma-
dalya kazandı. 
www.haberler.com’a göre; 
Ümraniye Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü Güreş Ta-
kımı Sporcuları Sevim Akbaş 

ve Tuba Demir, Bulgaris-
tan'ın Samokov şehrinde dü-
zenlenen müsabakalarda bü-
yük bir başarı elde ederek, 
Yıldız Bayanlar Avrupa Gü-
reş Şampiyonası'nda kendi 
kategorilerinde ikinci olup, 
gümüş madalya kazandı. Be-
lediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, sporcuları telefonla ara-
yarak başarılarından dolayı  
kendilerini tebrik etti. Akbaş 
ve Demir, gelecek ay Rus-
ya'da yapılacak olan Dünya 
Şampiyonası'na doğrudan 
katılma hakkı kazandı.

ÜMRANİYE’NİN 
GÜMÜS KIZLARI 
Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş (49 kg) ve Tuba Demir 

(53 kg) Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı

Ramazan KURŞUNLU

SPORUN ZİHİNSEL  
PERFORMANSA  

ETKİSİ
ramez.kursunlu@hotmail.com

İnsanın zihinsel performansı ile fiziksel uygunluğu arasında 
olumlu bir ilişki olup olmadığı yıllardır insanların ilgisini çek-
mektedir. Zeki bakışlı ve aynı zamanda biçimli ve güçlü kas 

yapısını yansıtan antik dönemlere ait heykellerin, bu bağlantıyı yan-
sıtan ilk ve en eski örnekler olduğu söylenebilir. Hareket ve zihinsel 
performans alanındaki ilk çalışmaların deneysel psikologlar tarafın-
dan yapıldığı belirtilmesine rağmen son zamanlarda nörologların 
önemli bulgulara ulaştığı bildirilmektedir. Doğu Alman psikologla-
rının ilk araştırmaları, hangi tür zihinsel antrenmanların sporda 
başarıyı arttırabileceğini bulmaya yönelikti. Diğer bir grup araştır-
macı da, okuma ve mantık gibi zihinsel yetenekleri geliştirici oyun-
ların üretilmesine çalışmıştır. Daha sonra problem çözme, ezberle-
me, değerlendirme, sınıflandırma gibi zihinsel fonksiyonları canlan-
dıran hareket etkinliklerini bulmaya yönelik araştırmalar ön plana 
çıkmıştır.İnsanın becerileri öğrenmesi ile zihinsel fonksiyonları ara-
sında büyük bir ilişki bulunmaktadır. 
 Reflekslerimiz dışında istemli olarak yaptığımız her harekette bir 
zihinsel eylem bulunur ve bu da zekâ ile ilintilidir. İstemli bir hare-
ket üretmeye kalkıştığımızda bilgi ve zekâ düzeyimize göre ne yap-
maya çalıştığımızı, niçin yapacağımızı ve sonuçlarının ne olabilece-
ğini düşünürüz. Hareketin düzeyi, tercih şeklimiz ve önceden kesti-
rimlerimizin (öngörü) isabeti büyük ölçüde düşünce gücümüz ile 
ilgilidir. Bir harekete başlamadan önce, hareketi denerken, iki dene-
me arasında ve denemelerimiz sonrasında elde ettiğimiz sonuçların 
değerlendirilmesinde zihinsel aktivitenin düzeyi beceri performansı-
nın düzeyi ile ilgili görünmektedir. Becerikli bir şekilde gerçekleşti-
rilen bir hareket performansının arkasında yine beceriklice gerçek-
leştirilen bir zihinsel performans olduğu bilinmektedir. 
Egzersiz ve akademik performans üzerine yapılan araştırmalar 
ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Hafif ve orta düzeyde yapılan 
bedensel alıştırmalar insanın zihinsel performansı üzerinde olumlu 
etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Bilimsel çalışmalar önemli bir 
zihinsel aktiviteye yönelik bir işe kalkışmadan önce orta şiddette bir 
alıştırma yapmayı öneriyor. Örneğin; sınavdan önce orta 
düzeyde(en çok %45) bir egzersiz yapmanın, zihinsel performans 
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İsveç’te yürüyen bant üzerinde 
yapılan bir araştırmada, matematiksel problemlerin çözülmesine 
yönelik alınan olumlu sonuçlar, bu yaklaşımı desteklemektedir. 

EGZERSİZ 
Egzersizin zihinsel fonksiyonlar üzerine etkisi üzerine yapılan araş-
tırmalar bir önemli sonucu daha ortaya koymuştur. Çalışmalar, 
yüzde 80 ve üzerindeki zorlayıcı çalışma ve egzersizlerden hemen 
sonraki zihinsel performansın düştüğünü göstermektedir. Bu sonuç-
lar beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve fiziksel uygunluk (fit-
nes) liderleri için önemli görülmektedir. Sporcularınız antrenman 
sonrasında önemli bir zihinsel etkinliğe katılacaklarsa onlara yapa-
cağınız en iyi öneri, orta düzeyde eğlenceli bir egzersizdir. 
Antrenmana katılanların ağır bir antrenmandan sonra, yeteri kadar 
dinlenme ve toparlanma fırsatlarının olup olmadığı gözden geçiril-
melidir. Karmaşık yorucu bedensel etkinlikler sonrasında zihinsel 
performans olumsuz etkilenmektedir. 
Düzenli koşu alıştırmalarının zihinsel başarıya etkisi üzerine yapıl-
mış pek çok araştırma bulunmaktadır. Fukushi Üniversitesi’nden 
Japon Dr. Kisou Kubota bir bilimsel toplantıda sunduğu bildirisin-
de; haftada 3 gün orta düzeyde yarım saat koşturulan gençlerin 
programa başlamadan önce ve 12 hafta sonra kendilerine verilen 
karmaşık zihinsel fonksiyonları ölçen testlerdeki başarılarında 
anlamlı bir gelişme olduğunu belirtmiştir. Dr. Kubota, uygulanan 
zihinsel testlerin, egzersizin beyin fonksiyonlarında sağladığı geliş-
meyi gösterdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte koşucuların 
antrenmanı kesmeleri halinde zihinsel başarı puanlarının da düştü-
ğünü belirtmektedir. Duke üniversitesinde yetişkinler üzerinde yapı-
lan bir araştırmada da, 4 aylık egzersize alınan bir grubun hafıza ve 
diğer zihinsel becerilerinde anlamlı gelişmeler kaydedildiği belirtil-
mektedir. Yine Amerika’da beyin yaşlanmasını inceleyen bir ensti-
tüde Carl Cotman ve arkadaşları, 3 haftalık bir koşu bandı egzersizi 
sonrasında farelerin beyinlerinde elde ettiği sonuçlar ilginçtir. 
Araştırmada farelerin bazı beyin hücrelerindeki genlerin fonksiyon-
larının arttığı bazılarında ise azaldığını saptanmıştır. Artan etkinlik-
lerin daha çok beynin strese, öğrenmeye ve dış etkenlere karşı tepki 
verme sorumluluğunu üstlenen genlerde olduğu gözlenmiştir. Bu 
da sporun strese öğrenmeye ve vücudu dış etkenlere karşı koruyan 
fonksiyonlarına olumlu etkisini ortaya koymaktadır.

BULGARİSTAN'DA yapılan Av-
rupa Oyunları Şampiyona'sında 
16 yaşındaki milli tekvandocu 
Sude Yaren Uzunçavdar, başarı-
larına başarı katarak ülkesine gü-
müş madalya getirdi. Öte yandan 
gençler kategorisinde dünya sıra-
lamasında başka Türk sporcu bu-
lunmazken Milli Tekvandocu 
Sude Yaren Uzunçavdar Genç 
Bayanlar Ağır Siklette dünya sı-

ralamasında 1. sırada bulunuyor. 
Bulgaristan'ın Sofya kentine ya-
pılan Avrupa Oyunları'na 40 ül-
keden bin sporcun katıldığı şam-
piyonada 16 yaşındaki milli 
sporcu Sude Yaren Uzunçavdar 
başarılarına başarı katarak ülke-
sine gümüş madalya ile geri 
döndü. 2021 Tokyo Olimpiyatla-
rı'na giden sporcuların da katıl-
dığı Avrupa Oyunları'nda aldığı 

başarıyla ülkesini gururlandıran 
Sude Yaren Uzunçavdar, Genç 
Bayanlar Ağır Siklette dünya sı-
ralamasında 1. sırada bulunuyor. 
Avrupa Şampiyonu milli sporcu, 
yapılan son sekiz uluslararası 
müsabakada da final oynadı. 
Yedi altın madalyası bulunan 
genç sporcu son şampiyonada da 
Gümüş madalya alarak Türki-
ye'yi gururlandırdı. (AA)

Milli tekvandocu Sude, Sofya’dan gururla döndü


