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

Sayfa 5’teRifat SAİT

TAHAMMÜL  
NEDİR  

BİLİR MİSİNİZ?

¥ VİSOKO şehrinden yola 
çıkan konvoy, başkent Sa-
raybosna'ya ulaştı. Mare-
şal Tito ve Mula Mustafe 
Baseskija caddelerinden 
geçen cenazeler, gözyaşla-
rıyla törenlerin ardından 
defnedildikleri Potoçari'ye 
böyle yolcu edildi. Cenaze-
leri taşıyan araçlar bir süre 
Devlet Başkanlığı binası 
önünde dururken Saray-
bosnalılar ile kurban ya-
kınları üzerine çiçekler as-
tıkları konvoyu dualarla 
uğurladı. Uğurlamaya yüz-
lerce Saraybosnalının yanı 
sıra Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyinin Boş-
nak üyesi Sefik Dzaferovic, 
Konseyin Hırvat üyesi Zelj-
ko Komsic, Halklar Meclisi 
Başkanı Bakir İzetbegovic, 
İslam Birliği (Diyanet) Baş-
kanı Husein Kavazovic ve 
Karadağ Başbakan Yar-
dımcısı Dritan Abazovic de 
katıldı. n 5’te

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı 
yıl dönümünde toprağa verilecek 19 kurbanın cenazelerini taşıyan 

konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı

26 yıldır sönmeyen  
ateş: SREBRENiTSA
SREBRENITSA KURBANLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

SREBRENİTSA ÇİÇEĞİ 
NERETVA SULARINDA
¥  BOSNA Hersek'in doğusundaki 
Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşa-
nan soykırımın 26. yılı dolayısıyla, ha-
yatını kaybeden kurbanlar anısına ta-
rihi Mostar Köprüsü'nden sessiz atla-
yış gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan-

lar, Srebrenitsa kurbanları anısına 
Neretva nehrine çiçekler attı, Mos-
tar'ın Donja Mahala bölgesinde yaşa-
yan gençler tarafından hazırlanan 
Srebrenitsa çiçeği de nehrin soğuk 
sularına bırakıldı. n 5’te

MACARİSTAN  
BAŞBAKANI’NIN  
KİTLESEL GÖÇ  
KORKUSU  
HORTLADI…
¥ MACARİSTAN Başbakanı Viktor Or-
ban, Avrupa'nın yakın zamanda yeniden 
kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kala-
cağını söyledi. Dışişleri ve Dış Ticaret Ba-
kanı Peter Szijjarto ile Sırbistan'ın baş-
kenti Belgrad'da temaslarda bulunan 
Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alek-
sandar Vucic ile bir araya geldi. n 8’de

¥ KOSOVA’NIN güneybatısındaki Priz-
ren şehrinde, Kosova Bölgesel Kalkınma 
Bakanlığı ile Prizren Belediyesi arasında 
Türk Kültür Merkezi inşasına yönelik an-
laşma imzalandı.  n 4’te

¥ KUZEY Makedonya'nın güneybatısın-
daki Ohri şehrinde, bu yıl 11'incisi dü-
zenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, 
açılış programıyla başladı. Yaz kampı 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle Türkiye 
İzcilik Federasyonu ve Kalkan Derneğin-
ce düzenlendi. n 8’de

TİKA’dan Ohri’de  
yaz izcilik kampı

Kosovalı Türklere 
kültür merkezi…

MESTANLI TÜRKLERİ’Nİ HASRET BULUŞTURDU
¥  BULGARİSTAN'IN güneydoğu-
sunda Türklerin yoğun olarak ya-
şadığı Mestanlı kentinde bu yıl 
12'ncisi düzenlenen yıllık gele-
neksel toplantı, büyük bir bölü-
mü yurt dışında yaşayan Mestan-
lılıları bir araya getirdi.  n 7’de
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 
Türkiye Maarif Vakfına (TMV) 
bağlı New York Tirana Üniversi-

tesinde (UNYT) 2020-2021 akademik yı-
lı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, 
Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Ba-
kanı Evis Kuşi, Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet Yörük, TMV 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili'nin yanı sıra farklı davetli, 
öğrenci ve aileleri katıldı. Bakan Kuşi, 
konuşmasında, UNYT'nin uzun bir ba-
şarı hikayesi olduğunu vurgulayarak 

150 mezunun arasında farklı ülkelerden 
öğrencilerin bulunmasının da memnu-
niyet verici olduğunu ifade etti. Büyük-
elçi Yörük de Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini 
anımsatarak bu kapsamda iki ülke ara-
sında aralarında eğitim de olmak üzere 
farklı önemli anlaşmaların imzalandığı-
nı belirtti. Yörük, "Üniversite ve ilgili 
okullarıyla TMV'nin Arnavutluk'taki 
varlığı bizim eğitim alanındaki gelişen 
ikili ilişkilerin sembolüdür." dedi. Bilgi-
li ise mezunları tebrik ederek araştırma 
programlarının desteklenmesi taahhü-
dünde bulundu. (AA)

NEW YORK TiRANA’DA 
mezuniyet heyecanı

YEE’nin Bükreş'te düzenlediği bilgi  
yarışması ödülleri sahiplerini buldu
BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) 
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te 
düzenlediği "Bil Kazan" bilgi ya-

rışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 
YEE'den yapılan açıklamaya göre kuru-
mun organize ettiği ve Türk Hava Yolla-
rı’nın (THY) sponsor olduğu "Bil Kazan" 
bilgi yarışmasının ödül töreni Bükreş'te 
düzenlendi. Sosyal medya hesapların-
dan düzenlenen ve Rumenlerin büyük 
ilgi gösterdiği yarışma 24 gün sürdü. 

Ödül törenine Bükreş Büyükelçiliği 
Müsteşarı Evren Güner, Türk Hava Yol-
ları Bükreş Müdürü Ahmet Akpınar ve 
YEE Müdürü Mustafa Yıldız katıldı. Ya-
rışmaya katılan 1000’den fazla kişi ara-
sında yapılan büyük çekilişle bir kişiye 
İstanbul-Bükreş gidiş dönüş uçak bileti, 
4 kişiye de bir dönem Türkçe kursu he-
diye edildi. Türkiye'nin Bükreş Büyükel-
çiliği Müsteşarı Evren Güner, salgın ko-
şullarına rağmen Romanya'da insanlara 
Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttığı 
için YEE çalışanlarını tebrik etti. (AA)



Bu ülkeye hizmet de
uğrunda şehadet de
üzerimize vazife!
180 yılı aşkın süredir memleketin her köşesine hizmet ulaştırmak
bizim vazifemiz. Kavuşturmak bizim vazifemiz… Görüştürmek bizim vazifemiz…

Ancak bizim birinci vazifemiz, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmek…

Tarihimiz boyunca ve 15 Temmuz 2016’da, vazifeye atılmak için, içinde
bulundukları vaziyetin ahval ve şeraitini hiç düşünmeden koşan
kahramanlarımıza saygıyla.
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Prizren Belediyesi’nde dü-
zenlenen törene, Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı 

ve Kosova Demokratik Türk Par-
tisi Genel Başkanı Fikrim Damka, 
Prizren Belediye Başkanı Mütaher 
Haskuka, Kosova Meclisi Millet-
vekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis 
Kervan’ın yanı sıra diğer yetkili-
ler katıldı. Bakan Damka, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, Türk 
Kültür Merkezi’nin faaliyete geç-
mesinin ardından Prizren’de ya-
şayan tüm topluluklara yönelik 
faaliyetler düzenleneceğini belir-
terek projenin Prizren’in çok kül-
türlü yapısının gelişmesine katkı 
sağlayacağına olan inancını dile 
getirdi. Kosova’da yaşayan Türk 
toplumunun uzun zamandır bek-

lediği bir projeyi başlatmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Damka, “Bakanlık olarak bu 
yıl ve önümüzdeki yıl bu projeye 
destek olacağımızın imzasını bu-
gün atmış bulunmaktayız. İnanı-
yorum ki en kısa zaman içerisin-
de bütün süreç tamamlanır ve en 
kısa zaman içerisinde bu projenin 
temelini atmış olacağız” dedi. 
Haskuka ise kültür şehri olarak 
anılan Prizren’de açılacak Türk 
Kültür Merkezi'nin kültürel akti-
vitelerin gelişmesine katkı sağla-
yacağını vurgulayarak "Prizren 
birçok topluluğun birlikte hoşgö-
rü içerisinde yaşadığı bir şehir. 
Türk Kültür Merkezi haricinde 
birkaç hafta sonra Boşnak Kültür 
Merkezi'nin de açılışını yapacağız 
ve bir anlamda Prizren Belediye-
si’ndeki kültürel kurumlar ta-
mamlanmış olacak" dedi. (AA)

4 Kosova Haberleri 15 Temmuz 2021 
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Kosova Meclisi’nde, Bosna 
Hersek'te 1995'te yaşanan 
Srebrenitsa soykırımının 

kınanmasına yönelik karar tasa-
rısı onaylandı.120 koltuklu mec-
listeki Boşnak milletvekillerin gi-
rişimiyle soykırımın kınanması-
na ilişkin hazırlanan karar tasa-
rısı 89 milletvekilinin "evet" oyu 
kullanmasıyla mecliste kabul 
edilirken, hiçbir milletvekili "ha-
yır" ve "çekimser" oy kullanma-
dı. Vakat Koalisyonu milletve-
killerinden Bahrim Şabani, tasa-
rının onaylanmasının hem Koso-
va hem de bölge ülkeleri için an-
lam ifade ettiğini belirterek soy-
kırımı inkar edenlerin bilinçlen-
mesine katkı sağlayacağını vur-
guladı. Şabani, "(Tasarının onay-
lanması) Srebretnitsa ve Bosna 
Hersek genelindeki kurbanların 
dışında Kosova'daki kurbanların 
da unutulmayacağının temin 

edilmesi yönünde yardımcı ola-
caktır. Bu tasarı ve Srebrenitsa 
Soykırımını Anma Günü gelecek 
nesiller için bir derstir" dedi. Ko-
sova Başbakanı Albin Kurti de 
tasarının onaylanmasının sadece 
Kosova'daki topluluklar için de-
ğil insanlık açısından da herkes 
için gerekli bir adım olduğunu 
ifade etti. Kosova, Bosna Hersek 
ve Hırvatistan'ın tüm Sırp toplu-
munu suçlamak ve kimseden in-

tikam almak istemediğine dik-
kati çeken Kurti, ancak Sırbis-
tan'ın siyasi yönetimine, bu böl-
gelerde işlediği suçları kabul 
edene ve suçluları cezalandırma-
ya başlayana kadar sürekli bir 
şekilde baskı yapılması gerekti-
ğinin altını çizdi. Kurti, "İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra Avru-
pa kıtasında yaşanan en büyük 
katliam Srebrenitsa'dır" diye ko-
nuştu. (AA)

Meclis’te, Srebrenitsa soykırımı  
tasarısı oy birliği ile onaylandı

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile 
Prizren Belediyesi arasında Türk Kültür Merkezi inşasına yönelik anlaşma imzalandı

Prizren’de Türk Kültür  
Merkezi inşa edilecek

KURTİ’DEN  
YUNANİSTAN'A 
KOSOVA'YI  
TANI ÇAĞRISI
ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 
Yunanistan Başbakanı Kyriakos 
Mitsotakis ile Atina’da gerçek-

leştirdiği görüşmede, Yunanistan'ın 
Kosova'yı tanıyan ülkeler bloğuna ka-
tılmasını istediğini söyledi. Kosova 
Başbakanı Albin Kurti, temaslarda bu-
lunmak üzere Yunanistan’ın başkenti 
Atina’ya gelmişti. Kurti, temasları 
kapsamında Yunanistan Başbakanı 
Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi. 
Kosova Başbakanlığı tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, görüşmede Baş-
bakan Kurti’nin Yunanistan ve Koso-
va'nın uzun ortak tarihi, Balkanlar'da-
ki ortak barış ve güvenlik hedefi ve 
uzun ortak geleceği nedeniyle bağım-
sız ilişkilerini güçlendirmeleri gerekti-
ğini söylediği belirtildi. Açıklamaya 
göre Kurti, Kosova'nın iki halk arasın-
daki mevcut tarihi bağları geliştirmek 
ve uzun vadeli bölgesel istikrar için 
önemli bir unsur olarak Yunanistan ile 
ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. 
Başbakan Kurti, Yunanistan'ın özellik-
le son aylarda Kosova vatandaşlarına 
vize serbestisi lehine verdiği destek, 
Kosova'nın uluslararası kuruluşlara 
üyeliğine olan bağlılığı ve Kosova’ya 
yönelik yapıcı tutum için teşekkür etti. 
www.haberler.com’a göre; Kurti ayrı-
ca, Yunanistan'ın Kosova'yı tanıyan ül-
keler bloğuna katılmasını istediğini 
söyledi. Yunan Başbakan Miçotakis ise 
Yunanistan'ın Batı Balkanlar'ın Avru-
pa perspektifini teşvik etme çerçeve-
sinde iki ülke arasındaki işbirliğini 
ilerletme ve daha da güçlendirme ko-
nusundaki kararlılığını yineledi.

BOSNA HERSEK HALKININ  
ACISINA ORTAK OLDULAR
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya ve Koso-
va'da, Avrupa'da İkinci 
Dünya Savaşı'nın ardın-

dan yaşanmış en büyük 
insanlık trajedisi ola-
rak nitelendirilen 
Srebrenitsa Soykı-
rımı'nın 26. yıl dö-
nümü dolayısıyla 
yürüyüş ve anma 
törenleri düzenlen-
di. Kuzey Make-
donya'nın başkenti 
Üsküp'te başta Boşnak-
lar olmak üzere farklı toplu-
luklardan vatandaşlar, Srebrenit-
sa Soykırımı kurbanları anısına 

yürüyüş yaptı. Üsküp'e bağlı Ça-
yır Belediyesi tarafından düzenle-
nen yürüyüş sonrasında, Çayır 
Parkı'nda Srebrenitsa Soykırımı 
kurbanları anısına dikilen anıt tö-

renle açıldı. Belediye Baş-
kanı Visar Ganiu, bu-

radaki konuşmasın-
da, başında bulun-
duğu belediyenin 
çok etnikli bir ya-
pıya sahip oldu-
ğunu, bu etkinli-

ğin belediyedeki 
birlikte yaşama ve 

ortak gelecek için bü-
yük önem taşıdığını ifade 

etti. Öte yandan, Kosova'nın gü-
neybatısındaki Prizren şehrinde 

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları 
anısına yürüyüş ve anma töreni 
düzenlendi. Şarski Behar Derneği 
tarafından düzenlenen anma 
programına, Prizren Belediye 
Başkanı Mütaher Haskuka, Vakat 
Koalisyonu Başkanı ve Milletve-
kili Rasim Demiri, Türkiye'nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, 
Prizren Başkonsolosu Serdar 
Özaydın, Kosova Türk Temsil 
Heyeti Başkanı Albay Yunus Em-
re Işıkoğlu, TİKA Priştine Koordi-
natörü Cihan Dinçer ile Prizren 
halkı katıldı. Büyükelçi Sakar, tö-
rendeki konuşmasında, Srebrenit-
sa katliamının üzerinden 26 yıl 
geçmiş olsa da acıların hala çok 
taze olduğuna dikkati çekti. (AA)
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Visoko şehrinden yola 
çıkan konvoy, başkent 
Saraybosna'ya ulaştı. 

Mareşal Tito ve Mula Mustafe 
Baseskija caddelerinden geçen 
cenazeler, gözyaşlarıyla tö-
renlerin ardından defnedil-
dikleri Potoçari'ye böyle yolcu 
edildi.  Cenazeleri taşıyan 
araçlar bir süre Devlet Baş-
kanlığı binası önünde durur-
ken Saraybosnalılar ile kur-
ban yakınları üzerine çiçekler 
astıkları konvoyu dualarla 
uğurladı. Uğurlamaya yüzler-
ce Saraybosnalının yanı sıra 
Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyinin Boşnak üyesi 

Sefik Dzaferovic, Konseyin 
Hırvat üyesi Zeljko Komsic, 
Halklar Meclisi Başkanı Bakir 
İzetbegovic, İslam Birliği (Di-
yanet) Başkanı Hu-
sein Kavazovic 
ve Karadağ 
Başbakan 
Yardım-
cısı Dri-
tan 
Abazo-
vic de 
katıldı. 
Dzaferovic, 
Kosova ve 
Karadağ meclis-
lerinin Srebrenitsa ta-
sarılarını kabul etmesinin bü-
yük önem taşıdığını anımsa-
tarak "Soykırım kurbanlarını 

ahiret gününe kadar unutma-
yacağım. Bu, büyük bir acı." 
dedi. Konvoy, Saraybos-
na'dan ayrılmadan önce Öl-

dürülen Çocuklar 
Anıtı ve Bos-

na'daki sa-
vaşta iki 

büyük 
katlia-
mın ya-
şandığı 
Markale 

pazar ye-
rinde de 

bir süre dur-
du. Potoçari Anıt 

Mezarlığı'na taşınan 
tabutlar, kılınan cenaze nama-
zının ardından toprağa veril-
di. Avrupa'da İkinci Dünya 

Savaşı'nın ardından yaşanan 
en büyük insanlık trajedisi 
olarak nitelendirilen Srebre-
nitsa soykırımının 26. yıl dö-
nümünde toprağa verilen 
kurbanlardan en genci öldü-
rüldüğünde 16 yaşında olan 
Azmir Osmanovic, en yaşlısı 
ise 63 yaşında öldürülen Hu-
sein Kurbasic'ti. Kadın ve ço-
cukların Boşnak askerlerin 
kontrolündeki bölgeye ulaş-
masına izin veren Sırplar, en 
az 8 bin 372 Boşnak erkeği or-
manlık alanlar, fabrikalar ve 
depolarda katletti. Katledilen 
Boşnaklar, toplu mezarlara 
gömüldü. Bu yılki törenin ar-
dından anıt mezarlıkta topra-
ğa verilen kurbanların sayısı 6 
bin 671'e yükselecek. (AA)

SREBRENİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in doğu-
sundaki Srebrenitsa'da 
Temmuz 1995'te yaşa-

nan soykırımın 26'ncı yılı do-
layısıyla anma programı dü-
zenlendi. Bosna Hersek'teki 
savaşta Birleşmiş Milletler 
(BM) askerlerinin üs olarak 
kullandığı eski akümülatör 
fabrikasında düzenlenen an-
ma programına Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan da video mesajla katıl-
dı. Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyinin Boşnak 
üyesi Sefik Dzaferovic, Sreb-
renitsa'da sözcüklerin kifayet-
siz kaldığını belirterek, "Bura-
da olup bitenleri, kurbanların 
beyaz mezar taşları ve evlatla-
rını kaybeden annelerin göz-
yaşları anlatıyor." dedi. Dza-
ferovic, insanların, "Srebrenit-
sa'nın hüzün vadisi" Potoça-
ri'de ömrünün sonuna dek su-

sabileceğine işaret ederek, "Bu 
sessizlik, 11 Temmuz'un ha-
tırlattığı acı, korku ve kötülü-
ğün büyüklüğüne verilebile-
cek en uygun karşılıktır." diye 
konuştu. Soykırımın hatırlatıl-
ması ve unutulmasına izin ve-
rilmemesi gerektiğini savu-
nan Dzaferovic, "Elimizden 

başka bir şey gelmiyor. Bu, 
soykırım kurbanlarına ve ge-
lecek nesillere borcumuzdur." 
ifadelerini kullandı. Dzafero-
vic, bu yıl toprağa verilecek 
çocuk kurbanlardan biri olan 
Fikret Kiveric'in, babası Ra-
miz Kiveric'in yanına defnedi-
leceğini anımsatarak, "Babası 

10 yıl önce toprağa verildi. 
Baba ve oğul, 26 yıl sonra ni-
hayet kavuşacaklar" dedi. 
Temmuz 1995'te yaşanan soy-
kırımın tek hedefinin 8 bin-
den fazla insanın öldürülmesi 
olmadığını kaydeden Dzafe-
rovic, "Soykırımın hedefi, bu 
insanların soylarının kurutul-
ması, ailelerinin kimsesiz ve 
savunmasız bırakılması, sür-
gün edilmesi ve bu bölgede 
yaşayan Boşnakların asla to-
parlanamamasıydı" ifadeleri-
ni kullandı. Programa video 
mesajla katılan Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonunun Komşu-
luk ve Genişlemeden Sorum-
lu Üyesi Oliver Varhelyi de si-
villerin kendini güvende his-
settikleri BM üssünde ölümle 
karşılaştıklarını belirterek, 
"AB, soykırımın durdurulma-
sı noktasındaki sorumluluğu-
nu unutmadı. Her yıl soykırı-
mın tekrarlanmaması mesajı-
nı göndermeye devam ediyo-
ruz" dedi. (AA)

Bu, göreceli bir kav-
ram, neye ne kadar 
dayanabilmek? Da-

yanma gücü…? 
 
Ama esas soru şu olmalı: 
“Niçin tahammül ?” 
 
İnsan neden tahammül etsin 
ki? Sonunda bir kazanç 
varsa maddi veya manevi 
işte o zaman tahammül edi-
lebilir. 
 
Bir de değiyorsa tabii? 
 
Tahammül ’ün en üst örneği 
nedir peki? 
 
Kendi ruhundan üfleyip, 
yoktan var ettiği, can verip 
halifesi yaptığı insanoğlu-
nun, yaratanına (haşa) küf-
retmesine rağmen, bekleyip 
zaman veren Allah’ın(cc) o 
kuluna tahammülüdür. 
 
O (cc) dahi bunu yapıyorsa 
bizim tahammülümüz ne 
ola ki? Tahammül, insana 
verilen en önemli görevler-
den biri olan sabrın ikiz kar-
deşidir. 
 
Buraya kadar yazdıklarımı, 
mukaddime yani giriş kabul 
edip sözü bağlayacağım ge-
lişme bölümüne geçmek is-
tiyorum. 
 
İnandığınız, saygı duyduğu-
nuz, sevdiğiniz kimselerin 
sözlerini okuduğunuzda 
onaylarsınız, aynen katılır-
sınız. 
 
Ama aynı sözler başka bir 
olay karşısında size hatırla-
tıldığında kimi zaman  tepki 
gösterirsiniz. Dün alkışladı-
ğınız bu sözleri bugün baş-
kasından duyunca, “bizi mi 
kastediyorsun?” diyerek çı-
kışır, hatta o kimseyi eleşti-
rebilirsiniz de. Ya da 
inandığınız kitap Kuran’dan 
ayetler okunduğunda, başka 

türlü anlamlandırıp onları 
söyleyenleri dışlayabilirsi-
niz? 
 
Bu tam bir çelişkidir. Çok 
acayip ve saçma görünebilir 
ama hakikat böyledir. 
 
Örneğin Allah (cc) kitabı 
Kuran-ı Kerim’de “işi eh-
line veriniz” der. Allah’ın 
(cc) emri açık ve sarihtir. 
 
Gel gelelim bu ayeti onu 
yapmayanlara söylediği-
nizde, celallenir ve sizi dış-
layabilir. 
 
Hatta tıpkı şu anda bu satır-
ları okuyunca, “haa anla-
dım, bu bizi kastediyor, 
hain bu be” diyenler olabi-
leceği gibi. 
 
Eleştirenlere kızabilirsiniz. 
Ama şunu bilmelisiniz ki 
sessiz kalıp, yanlışınızı 
eleştirmeyenler size çok 
büyük bir kötülük yapıyor-
lar. Ama çok büyük. 
 
Bırakın eleştirsinler. Siz de 
tahammül edin. Eğer onlar 
haklıysa yaptığınız yanlışı 
görüp düzeltme imkânı bu-
labilirsiniz.  Yok, eğer siz 
haklıysanız (inşallah öyle-
dir)  inanın kaybetmezsiniz, 
sabretmiş olursunuz yine 
değer kazanırsınız. Allah’ın 
(cc) bile tahammül ettiğine 
biz de tahammül edebilme-
liyiz.. 
 
Mesela sadece Allah’ın (cc) 
sözlerini söylediği için eleş-
tirilen Peygamber efendi-
miz (SAV) de eleştirilmişti. 
Tahammül etti, sabretti ve 
kazandı. 
 
Dün sizin söylediklerinizin 
aynısını bugün size karşı 
söyleyip sizi eleştiriyorlarsa 
lütfen dinleyin. Çünkü 
bunda mutlaka bir tezatlık 
ve açıklama zorunluluğu 

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU
TAHAMMÜL  

NEDİR  
BİLİR MİSİNİZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı 
yıl dönümünde toprağa verilecek 19 kurbanın cenazelerini taşıyan 

konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı

Srebrenitsa kurbanları  
gözyaşlarıyla uğurlandı
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MOSTAR-PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in doğu-
sundaki Srebrenit-
sa'da Temmuz 1995'te 

yaşanan soykırımın 26. yılı 
dolayısıyla, hayatını kaybe-
den kurbanlar anısına tarihi 
Mostar Köprüsü'nden sessiz 
atlayış gerçekleştirildi. Bos-
na Hersek'teki Mostar Köp-
rüsü'nden yapılan sessiz at-
layışla, Srebrenitsa'da yaşa-
nanların, dünyanın hiçbir 

yerinde asla tekrarlanmama-
sı gerektiği mesajı verildi. 
Etkinliğe katılanlar, Srebre-
nitsa kurbanları anısına Ne-
retva nehrine çiçekler attı, 
Mostar'ın Donja Mahala 
bölgesinde yaşayan gençler 
tarafından hazırlanan Sreb-
renitsa çiçeği de nehrin so-
ğuk sularına bırakıldı. Mos-
tari Dalgıç Kulübü Sözcüsü 
Sasa Orucevic, "Kurbanların 

unutulmaması için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Sreb-
renitsa'da yaşanan soykırı-
mın bir daha kimsenin başı-
na gelmemesini temenni 
ediyoruz." dedi. 
 

KARADAĞ’DA DA 
ANMA 

 
Soykırımın 26'ncı yıl dönü-
mü dolayısıyla Karadağ'ın 

başkenti Podgoritsa'da da 
anma töreni düzenlendi. Ka-
radağ Boşnak Meclisi tara-
fından "Ruhumuz Srebrenit-
sa ile" sloganıyla düzenle-
nen tören kapsamında, Pob-
rezje Parkı'nda bulunan anı-
ta çiçek bırakıldı. Törene, 
Karadağ İçişleri Bakanı Ser-
gej Sekulovic ile Türki-
ye'nin Podgorica Büyükelçi-
si Songül Ozan da katıldı. 

MOSTAR  
KÖPRÜSÜ'NDEN  
SREBRENİTSA  
ATLAYIŞI…

Dzaferovic: Soykırımın hedefi  
Boşnakların toparlanamamasıydı"

İSKEÇE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’da Türk azın-
lık, Yunanistan Yüksek 
Mahkemesinin (Arios 

Pagos) İskeçe Türk Birliği’nin 
(İTB) Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararları 
doğrultusunda yeniden tescil 
başvurusunu ret kararını pro-
testo etti. İTB yönetim kurulu-
nun kararıyla gerçekleştirilen 
eylemde, İskeçe’de çarşı içeri-
sindeki İTB binası önünde top-
lanan birlik üyeleri ile İskeçe 
ve Gümülcineli çok sayıda kişi, 
"Türk azınlık için adalet", 
"Haksızlıklara, ayrımlara ha-
yır", "Barış, demokrasi, eşitlik" 
sloganları atarak şehir meyda-
nına kadar yürüdü. Eylemde 
Türkçe, Yunanca ve İngilizce 
"İskeçe Türk Birliği için adalet", 
"İskeçe Türk Birliği tehdit de-
ğildir" ve "Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi kararları uygu-

lansın" yazılı pankartlar açıldı. 
Şehir meydanında, Yunan 
mahkemesinin İTB kararıyla il-
gili yapılan konuşmaların ar-
dından bir süre oturma eylemi 
gerçekleştirilen Türkler, olaysız 
dağıldı. İTB’nin protesto eyle-
mine Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu Başkanı ve 
Gümülcine seçilmiş müftüsü 
İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş 
müftüsü Ahmet Mete, Radikal 
Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İs-
keçe Milletvekili Hüseyin Zey-
bek, Değişiklik Hareketi Partisi 
(KİNAL) Gümülcine Milletve-
kili İlhan Ahmet, Dostluk Eşit-
lik Barış Partisi (DEB) Başkanı 
Çiğdem Asafoğlu, Mustafçova 
Belediye Başkanı Rıdvan Deli-
hüseyin, Yassıköy Belediye 
Başkanı Önder Mümin, Kozlu-
kepir Belediye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Avrupa Batı Trakya 
Türkleri Federasyonu Başkanı 
Halit Habipoğlu ile azınlığın 
çeşitli kurum ve kuruluşları da 
destek verdi. (AA)

Türk azınlıktan  
İskeçe’de protesto
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Balkanlarda re-
vizyonist se-
naryoların 

dışında gerçekliği 
yakınen takip edil-
mesi gereken konu-
ların başında 
bölgenin birçok 
devletinde yaşanan 
siyasal dönüşüm 
gelmektedir. Geride 
kalan yıllarda başta 
Bulgaristan, Ko-
sova, Arnavutluk 
başta olmak üzere 
çok sayıda ülkede önemli si-
yasal dönüşümlerin yaşan-
maya başladığı 
görülmektedir. 
-          BULGARİSTAN 
İlk olarak Bulgaristan’da son 
seçimlerle birlikte siyasal is-
tikrarsızlık baş göstermiş, 
mevcut Başbakan Boyko Bori-
sov’un partisi seçimlerde bi-
rinci parti çıksa da ülkede 
hükümet kurulamamıştır. 4 
Nisan’da yapılan seçimlerden 
sonra 11 Temmuz’da da ülke 
seçimlere gidecektir. Ancak 4 
Nisan seçim sonuçlarına göre; 
Bulgaristan için daha önem-
lisi olan Bulgaristan’daki ana 
akım siyasi partiler olan 
GERB (Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar) ve Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) dışında 
“çok renkli ve çok partili” si-
yasi hareketin ilk defa oyunu 
arttırmasıdır. 11 Temmuz 
sonrası 2009’dan beri devam 
eden GERB ve Borisov yöne-
timinin sürüp sürmeyeceği 
ise merak konusudur. 4 Nisan 
seçimlerine katılım %49’da 
katılırken, seçimlerden birinci 
parti çıkan GERB 75, ikinci 
parti çıkan ve popülist ol-
duğu gerekçesiyle ana akım 
siyasetçiler tarafından eleştiri-
len popüler şovmen Slavi Tri-
fonov’un partisi Böyle Bir 
Halk Var (İTN) 51 milletvekili 
kazanmıştır. Ana muhalefet 
partisi Bulgaristan Sosyalist 
Partisi ise seçimlerde üçüncü 
olarak 43 milletvekili elde et-
miştir. Bulgaristan’daki Türk 
azınlığın partisi Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) ise 
30 milletvekiline hak kazan-
mıştır. Irkçı ATAKA Partisi 
de barajı aşamamıştır. 
-          KOSOVA 
Kosova’da gözle görülür en 
önemli siyasal dönüşüm ise 
VV (Kendin Karar Al Hare-
keti Partisi) lideri Albin 
Kurti’nin yükselen siyasi gra-
fiğidir. Kurti 14 Şubat’ta dü-
zenlenen erken genel 
seçimlerde oyların %50’sin-
den fazlasını almıştır. Kur-
ti’nin partisinin en yakın 
rakibine ise yaklaşık %30 oy 
farkı attığı görülmüştür. Tür-
kiye Kurti öncesi dönemde 
bazı isimler üzerinden Ko-
sova ile olan ilişkilerini sür-
dürmekteydi. Ancak şunu 
kabul etmek gerekir ki Kurti 

Kosova siyase-
tinde gücünü her 
geçen gün arttır-
maktadır. Türki-
ye’de bu durumu 
göz önünde bu-
lundurarak Kurti 
ile olan iletişim ve 
işbirliğini geliştir-
melidir. 
Seçimlerde birinci 
parti olan VV 120 
milletvekili bulu-
nan parlamentoda 
58 milletvekili 

elde etmiştir. Sırasıyla seçim-
lerde yaklaşık %17 oy alan 
Kosova Demokratik Partisi 
(PDK) 19, %13 oy alan Ko-
sova Demokratik Birliği 
(LDK) 15, Sırp Listesi 10, %7 
oy alan Kosova’nın Geleceği 
İçin İttifak (AAK) 8 ve azın-
lıklar 10 milletvekili kazan-
mıştır. Seçimlerde 
Kosova’daki Türk azınlığın 
partilerinden Kosova Demo-
kratik Türk Partisi (KDTP) 
6091 oy ile %0.78 oy oranı ve 
2 milletvekiline hak kazan-
mıştır. Ertan Simitçi’nin baş-
kanlığını yaptığı Yenilikçi 
Türk Hareket Partisi (YTHP) 
ise 1128 oy ile %0.15 oy oranı 
elde etmiştir. 2019 seçimle-
rinde 6600 oy alana KDTP’nin 
oy sayısında azalma olduğu 
görülmüştür. Ülkede 2011 
nüfus sayımına göre 18 bin 
Türk varken, son seçimlerde 
bazı Türklerin hükümeti 
kuran Kurti’nin VV partisine 
de oy attıkları tespit edilmiş-
tir. Ayrıca ülkede kurulan 
Arif Bütüç’ün başkanlığını 
yaptığı Kosova Türk Adalet 
Partisi (KTAP) ile birlikte 
azınlık partilerinin sayısı 3’e 
yükselmiştir. 
Kosova’da 22 Mart’ta hükü-
met kurulurken, Başbakan se-
çilen Kurti ülkede ilk defa 
muhalefetteki Arnavutlarla 
değil, azınlıkla hükümet kur-
muştur. Kurulan hükümet 67 
oy ile güvenoyu almıştır. 
Cumhurbaşkanı ve Meclis 
Başkanı da yine VV adayla-
rından seçilmiştir. 4 Nisan’da 
düzenlenen seçimlerde Cum-
hurbaşkanı Vyosa Osmanî 
olurken, Meclis Başkanı da 
Glauk Konjufca olmuştur. 
Kosovalı Türklerin partilerin-
den KDTP adayı Fikrim 
Damka ise Bölgesel Kalkınma 
Bakanı olmuştur. 
-          ARNAVUTLUK 
Arnavutluk’ta da geçtiğimiz 
haftalarda bir seçim gerçek-
leşmiş, mevcut Başbakan Edi 
Rama’nın partisi Sosyalist 
Parti (PS) 25 Nisan’daki se-
çimden birinci parti çıkarak 
hükümeti yeniden kurmuş-
tur. Ancak Rama’nın partisi 
oylarını korusa da muhalefe-
tin oylarını arttırdığı görül-
mektedir. Yaklaşık 3.5 milyon 
seçmenin bulunduğu ülkede 
seçimlerde yaklaşık 1.5 mil-

yon seçmen oy kullanırken, 
seçimlere katılım oranı ise 
%45’lerde kalmıştır. 1.8 mil-
yon Arnavut diasporası ise 
seçim mevzuatı düzenlene-
mediği için oy kullanamamış-
tır. 140 milletvekilinden 
oluşan mecliste 74 sandalye 
elde eden Rama üçüncü kez 
hükümeti kurmuş ve yeniden 
Başbakan olmuştur. 

25 Nisan Seçimlerinde 
Rama’nın partisi %48.6 oy 
oranı ile yaklaşık 768 bin oy 
almıştır. Parti 2017’deki se-
çimlerde de %48 oy oranı alır-
ken, oylarını korumayı 
başarmıştır. Seçimlerde ikinci 
parti ise ana muhalefet partisi 
Lulzim Basha’nın başkanlı-
ğını yaptığı Demokrat Parti 
(PD) olurken, PD seçimlere 13 
partiden oluşan “Değişim İtti-
fakı” ile girmesine rağmen 
%39 oy ve yaklaşık 622 bin oy 
sayısı ile 59 milletvekili elde 
edebilmiştir. PD 2017 seçimle-
rinde %28 oy almışken 25 
Nisan seçimlerinde hem 
oyunu hem de milletvekili sa-
yısını 46’dan 59’a yükseltmiş-
tir. Seçimde üçüncü parti olan 
Sosyalist ve Entegrasyon Par-
tisi (LSİ) %6.8 oy ile 4 millet-
vekili, dördüncü parti olan 
Sosyal Demokrat Parti (PSD) 
ise %2 oy ile 3 milletvekili 
elde etmiştir. Seçimlerde en 
ilginç durum ise Demokrat 
Parti’nin ülkenin AB’ye yakın 
bölgesi olan kuzeyde birinci 
parti çıkması, Sosyalist 
Parti’nin ise ülkenin orta ve 
güney kısmında birinci parti 
çıkmasıdır. 
-          KUZEY  
MAKEDONYA 
Kuzey Makedonya AB enteg-
rasyonu yolunda ilerlerken 
Yunanistan ile ciddi bir uz-
laşma zemini yakalasa da bu 
seferde Bulgaristan engeline 
takılmış bulunmaktadır. Bul-
garistan 2017’de imzalanan 
dostluk, iyi komşuluk ve iş-
birliği anlaşmasının şartlarını 
yerine getirmediği gerekçe-
siyle Kuzey Makedonya’nın 
AB üyeliğine karşı çıkmakta-
dır. Kuzey Makedonya 2005 
yılında Birliğe aday ülke 
olma hakkını kazanmasına 
rağmen Bulgaristan’ın veto-
sundan dolayı üye olama-
maktadır. Bulgaristan 
tutumunu değiştirmezken, 
aralarında ülke ve vatandaş-
ların kimlikleri ile tarihi me-
seleleri içeren 20 şart öne 
sürmektedir. Ülkedeki Türk 
azınlığın çok partili hayatı 
Kosova’dakilerden farklı de-
ğildir. Nitekim yeni bir Türk 

partisinin kurulacağı duyul-
makta, ülkedeki Türklerin 
parti sayısının 3’ten 4’e yük-
selmesi beklenmektedir. Mev-
cut durum ülkedeki Türk 
azınlığın siyasal açıdan ayrılı-
ğını derinleştirecek olup, ül-
kedeki siyasal temsilini de 
giderek etkisizleştirecektir. 
Mevcut “çok çok partili” 
azınlık siyasetinin Ankara’nın 

da tutumuyla azaltılması 
doğru bir politika olarak gö-
rülmektedir. 
-          YUNANİSTAN 
Yakın dönemde Yunanistan 
ile Türkiye arasında da pozi-
tif gündem merkezli bir ya-
kınlaşma söz konusu olup, 
taraflar geçtiğimiz günlerde 
bu amaçla enerji, turizm, 
ulaştırma, çevre, ticaret ve 
diğer alanlarda olmak üzere 
25 maddede ilkesel olarak 
görüş birliğine vardılar. İki 
ülke arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesi ve geliştiril-
mesi için bu tür işbirliklerinin 
oldukça büyük önemi bulun-
maktadır. 
Sorunların çözülmesi için Yu-
nanistan’ın atması gereken 
bazı adımlar da mevcuttur. 
İlk olarak Yunan tarafı AB’yi 
vasi olarak kullanmayı bırak-
malıdır. Bunun yanında Tür-
kiye ile Yunanistan 
arasındaki sorunların çözül-
mesinin ve işbirliğinin arttırıl-
masının Yunanistan için de 
kazanım olacağını idrak et-
melidir. Türkiye’de Yunanis-
tan’daki ılımlı ve reformist 
gruplarla olan iletişim ve iş-
birliğini arttırmalıdır. Öyle ki 
Yunan toplumunda önemli 
bir çoğunluğun Türkiye ile 
ilişkilerin geliştirilmesini iste-
diği bilinmektedir. İkili ilişki-
ler her şeyden önce fanatik ve 
radikal eğilimlere kurban ve-
rilmemelidir. 
3. TÜRKİYE BALKAN-
LARDA NEYİ HEDEFLİ-
YOR? NEYİ 
HEDEFLEMELİ? 
Balkanlardaki revizyonist se-
naryolar yüksek sesle konu-
şulup, siyasal dönüşümün 
ayak sesleri duyulurken, Tür-
kiye’nin geçmiş ve bugünde 
nasıl davrandığı, Balkanlarda 
neyi hedeflediği ve neleri he-
deflemesi gerektiği de doğru 
analiz edilmelidir. İlk olarak 
Türkiye Balkanlarda bugüne 
kadar neyi hedefledi onları 
incelemek gerekmektedir. 
Türkiye Balkanlarda bugüne 
kadar özetle; 
-          Bölgede barış, güvenlik 
ve istikrarın korunarak sür-
dürülmesini, 

-          Türkiye ile Balkan ül-
keleri arasında siyasi, askeri, 
ekonomik vb. işbirliklerin ge-
liştirilmesini, 
-          Balkan ülkelerinin 
başta AB ve NATO olmak 
üzere uluslararası kuruluş-
lara entegrasyonunu, 
-          Türk ve Müslüman 
azınlıkların hak ve özgürlük-
lerinin korunarak geliştiril-
mesini temel politikalar 
gereğince hedeflemiştir. 
Peki, Türkiye bunların ya-
nında bugün ve yarından iti-
baren neleri hedeflemelidir; 
-          Balkan ülkeleri ile Tür-
kiye arasındaki karşılıklı ba-
ğımlılığı arttıracak siyasi, 
askeri, ekonomik vb. akıllı 
güç stratejileri geliştirilmesi, 
-          Balkanlardaki Türk ve 
Müslüman toplumların siyasi 
pozisyonlarının bulundukları 
ülkelerde ittifak modelleriyle 
güçlendirilmesi, 
-          Balkan ülkelerindeki 
Türkiye’ye karşı ılımlı yakla-
şan ve reformist gruplarla 
Türkiye arasında iletişim ve 
işbirliğinin arttırılması, 
-          Balkan ülkelerindeki 
kritik alt yapı ve ekonomik 
sektörlere Türkiye tarafından 
yatırım yapılması ve bu 
amaçla bir Balkan Yatırım 
Fonu oluşturulması, 
-          Balkanlara özel dış ti-
caret strateji planlarının ha-
zırlanması, 
-          Balkanlara yönelik dış 
politikanın inşa sürecinde 
dostane ilişkiler ve bu ilişki-
lere dayanan isimlerden daha 
ziyade profesyonel danışma 
kurullarından faydalanılması, 
-          Balkan ülkelerinin top-
lumsal, askeri, güvenlik, eko-
nomik vb. ihtiyaçlarının 
doğru analizlerle tespit edil-
mesi, 
-          Balkan ülkelerinin as-
keri ve güvenlik ihtiyaç anali-
zine ve kurulacak ittifak 
modellerine göre Türk sa-
vunma sanayisinin öne çıka-
rılması, 
-          Balkan ülkelerinin 
içinde bulunduğu istihdam 
ve yatırım gerekliliğinin ana-
lizinin yapılarak çözüm ham-
lelerinin yapılması, 
-          Balkanlarda lider bazlı 
ikili ilişkilerin yanında top-
lumsal siyasal dönüşümü 
doğru okuyarak toplumlar-
arası ilişkilerinde etkin olarak 
inşa edilmesi, 
-          Türkiye ile Balkanlar-
daki Türk ve Müslüman azın-
lık ile toplumlara ait partiler 
arasında etkin ve sağlıklı bir 
iletişimin kurulması ayrıca 
mevcut olan ilişkinin kuvvet-
lendirilmesidir. 
Balkanlarda haritalar revize 
edilmeye, iç ve dış siyasete 
dönüşüme uğramaya çalışır-
ken Türkiye’de Balkan politi-
kasını hem inşa sürecinde 
hem de uygulama pratikle-
rinde revize etmeye ve dön-
üştürmeye ihtiyaç 
duymaktadır. Gelinen nok-
tada Balkanlardaki güncel ge-
lişmeler ve gelecek 
perspektifi doğru analiz edil-
meli, buna uygun politika 
araçları ile ölçek planlarda 
hazır edilmelidir. 
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Damla Selin TOMRU

KİŞİSEL GELİŞİM  
TOPLUMSAL  

KALKINMADIR

Kişisel gelişim alanında 10 
yılı aşkın süredir hizmet 
veriyor kimi zaman da hiz-

met alıyorum. Kişisel gelişim bazı-
ları için bir klişe bazıları için ise 
insanları kandırıp, para kazanma-
nın bir yolu… 
Oysa durum öyle değil. 
 
Bu yolculuk insanın kendiyle bu-
luşması, zayıflıklarını, güçlü yön-
lerini fark etmesi ve kendini 
bilerek yaşaması aslında. Bu iki 
günde olan bir şey değil, zaman, 
emek, azim ve inanç istiyor. 
Çünkü aileden, toplumdan, medya-
dan görülenler, gerçek kabul edi-
lenler o kadar kolay 
değiştirilemiyor. Örneğin kişinin 
kendine değer vermesi, önce ken-
dini düşünmesi çoğu zaman ben-
cillik olarak nitelendiriliyor oysa 
durum öyle değil. Ne demişler 
“önce can, sonra canan”. Bugün 
uçağa binseniz ve kabin görevlisi-
nin direktiflerini izlesen oksijen 
maskesinin önce anneye sonra ço-
cuğa takılması gerektiğini görürsü-
nüz. Çünkü önce bizim hayatta 
kalmamız, sağlıklı olmamız lazım 
ki başkalarına faydamız olabilsin. 
Aksi takdirde içten içe tükenen, 
iyileştirilmemiş travmalarından 
dolayı kimi zaman şiddetli kimi 
zaman pasif tepkiler veren, korku-
larıyla yüzlemediğinden kendini 
kapana kıstıran bireyler haline ge-
liriz. Toplumun çoğunluğu kendi 
içinde taşıdığı bu yüklerle bir de 
hayatta kalma mücadelesine giri-
şirse ortaya mutsuz, ne istediğini 
bilmeyen ya da bilse de bunu ifade 
edemeyen bir hale dönüşür. Duy-
gularını tanımayan, tanımadığı için 
de onlarla başa çıkamayan kişiler 
içlerindeki bu durumu mecburen 
etrafına da yansıtmaya başlar. 
Günün sonunda kendini anlama-
dığı için birbirini anlayabilmekten 
uzak bir grup bir insan haline geli-
riz. İşte bu nedenle kişisel gelişim 
önemlidir. 
 
Kişisel gelişim, kişinin kendini 
fark etmesini sağlar, duygularını 
keşfeder, hayata dair isteklerini 
daha net belirlemesine yardımcı 
olur. Bu yolla kişi travmaların 
ayırdına varır ve onların üstesin-
den gelebileceği teknikleri öğrenir 
böylelikle de her geçen gün ruh, 
beden ve zihin dengesini sağlayan 
kasları güçlenir ve hayattaki zorlu 
durumlara rağmen ve onlarla bera-
ber yaşamayı öğrenir. 
 
Kişi kendiyle barışınca, kendini ta-
nıyınca, başkalarına da daha hoş-
görülü, dingin ve sakin 
yaklaşabilmeye başlar. Olayları sa-
dece minik bir anla değerlendir-
mekten vazgeçip büyük resmi 
görmeye çalışır. Resmi göremese 
bile yaşanan her neyse bir amaç 
doğrultusunda yaşandığını bilir ve 
hayatın ritmine ayak uydurur. 
Böylelikle sadece iyi şeyler oldu-
ğunda havalara uçup sonra sönen 
kişiler yerine iyisiyle kötüsüyle 
hayatı kucaklayan kendine güve-
nen bireyler doğar. 
 
Her alanda olduğu gibi yaptığı işi, 
verdiği hizmeti manipüle eden, ki-
şiler üzerinden haksız kazanç sağ-
lamaya çalışan kişiler bu alanda da 
mevcut ama kurunun yanında yaşı 
yakmaya devam ettikçe bir arpa 
boyu yol alamayacağımız da or-
tada. İşte bu nedenle güvendiğiniz, 
inandığınız biri ile ister kitabını 
okuyarak, ister bir çalışmasına ka-
tılarak kendinize bir şans verin. 
Sadece kendiniz için, kendinizi 
bilmek için birazcık zaman ayırın 
kendinize. Göreceksiniz içeride ne 
varsa dışarıda yaşadığınız her şey 
de bunun yansıması. İçimizi temiz-
leyip, dengeleyelim ki dışımızda 
tertemiz olsun.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği (TDBB) 
Yürütme Kurulu 

Toplantısı, Bosna Her-
sek’te Saraybosna Beledi-
ye Başkanı Semir Efendiç 
ev sahipliğinde hibrit 
yöntemiyle yapıldı. Top-
lantıya TDBB Genel Se-
kreteri Dr. Fahri So-
lak, Balıkesir Bü-
yükşehir Bele-
diye Başkanı 
Yücel Yıl-
maz, Bağ-
cılar Be-
lediye 
Başkanı 
Lok-
man 
Çağırı-
cı, Bey-
koz Be-
lediye 
Başkanı 
Murat Ay-
dın, Kocaeli 
Başiskele Bele-
diye Başkanı 
Mehmet Yasin Özlü 
ve Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca'dan olu-
şan TDBB heyeti katıldı. 
Belediye başkanları, gün-
dem konular hakkında 
değerlendirmelerde bu-
lunduktan sonra geleceğe 
dönük projeler hakkında 
konuştu. Toplantından 
sonra ise Türkiye'nin Sa-
raybosna Büyükelçisi Sa-
dık Babür Girgin ile de 
bir araya gelindi. Ziyaret 

kapsamında Bağcılar Be-
lediyesi ile Jablanica Bele-
diyesi arasında kardeşlik 
protokolü imzalandı.  
 

BURAYI  
KENDİMİZDEN  

AYRI GÖRMEDİK 
 
Başkan Çağırıcı ve Jabla-
nica Belediye Başkanı Da-
mir Sabanovic'in attıkları 
imzayla iki belediye kar-

deş oldu. Bosna 
Hersek’in ikinci 

vatanı oldu-
ğuna vurgu 

yapan Baş-
kan Çağı-
rıcı, 
“Bağcı-
lar Bele-
diyesi 
olarak 
her za-
man 
Bosna 

Hersekli 
kardeşleri-

mizle bir ve 
beraber ol-

duk. Ortak kül-
türün insanlarıyız. 

Burayı kendimizden ayrı 
görmedik. Eğitimden sos-
yal yaşama kadar çok sa-
yıda yardımlarımız ve iş-
birliklerimiz oldu. Bu kar-
deşlik imzasıyla bağları-
mız daha da güçlendi. 
Artık daha fazla görüşe-
ceğiz ve daha çok ortakla-
şa projeleri hayata geçire-
ceğiz inşallah. Atılan im-
zalar hepimiz için hayırlı 
olsun” dedi.
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Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mes-
tanlı kentinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen yıllık geleneksel toplantı, bü-
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Bağcılar Belediyesi ile 
Jablanica kardeş oldu

MESTANLI 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'ın güneydoğusunda 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Mestanlı kentinde bu yıl 12'ncisi 

düzenlenen yıllık geleneksel toplantı, 
büyük bir bölümü yurt dışında yaşa-
yan Mestanlılıları bir araya getirdi. Be-
lediyenin organizasyonunda, "Mes-
tanlı Daima Kalbimdedir" sloganıyla 
düzenlenen 5 günlük toplantı, zengin 
programı ile bayram havasında ger-
çekleşti. 
Kutlamaların son gününde Mestanlı 
Şehitler Camisi'nin temeli törenle atıl-
dı. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur 
Kazım, törende, Mestanlı'nın burada 

yaşayan farklı etnisite, din ve kültürle-
rin arasında hakim olan karşılıklı hoş-
görü ile tanındığını belirterek, "Bizim 
Mestanlımızda Hıristiyan ile Müslü-
man bayramlarını daima birlikte kut-
layıp farklı etnik ve dini toplulukların 
temsilcilerinin uyum içinde yaşaması 
bir örnektir." diye konuştu. 
Kentte iki ay önce yine belediyenin 
katkısı ile bir kilisenin temeli atma tö-
reni gerçekleştirildiğini, şimdi ise yeni 
bir caminin yapımına başlandığını an-
latan Kazım, "Bu da bizim en büyük 
zenginliğimiz, hoşgörümüz, sevgi-
miz" dedi. Tanıtımın organizasyonu-
na katılan Türkiye'nin Filibe Başkon-
solosu Korhan Küngerü, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den 

getirdiğimiz, Türk mutfağına ait güzi-
de yemeklerimizden Mestanlı halkı-
nın istifadesine sunduk. Mantı, çiğ 
köfte, baklava, lokma gibi çok sayıda 
çeşit var. Şu ana kadar olan bu ilgiden 
sevgili Mestanlıların ikramlarımızı be-
ğendiklerini anlıyorum" dedi.  
Programın diğer etkinlikleri arasında 
satranç, güreş turnuvaları, halk oyun-
ları ve müzik gösterileri yer alırken, 
etkinlik Demet Akalın'ın konseri ile 
sona erdi. Nüfusu 15 bin civarında 
olan Kırcaali iline bağlı Mestanlı ken-
tinde halkın büyük bölümü yurt dı-
şında çalışırken her yıl temmuz başla-
rında düzenlenen geleneksel Mestan-
lılılar toplantısında memleketlerine 
dönüp hasret gideriyor. (AA)

Mestanlı’da 12.  
DEV BULUŞMA

BULGARİSTANLI 
SOYDAŞLARDAN 

MANİSA 
BÜYÜKŞEHİR'E 

TAM NOT
MANİSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hiz-
met Derneği Başkanı Rafet Ulutürk 
ve beraberindeki heyet, Manisa 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Uğur Başkal'ı ziyaret etti. 
Manisa'ya ilk kez geldiğini belirten Ulu-
tutürk, "Manisa'da, Milliyetçi Hareket 
Partisi belediyeciliğinin farkı gerçekten 
hissediliyor. Modern ve yeşillikler içeri-
sinde bir şehir. Belediyecilik anlamında 
şehri çok beğendim" dedi. www.haber-
ler.com’a göre; Manisa Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur 
Başkal, Bulgaristan Türkleri Kültür ve 
Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk, 
Genel Başkan Yardımcısı Doktor Nedim 
Birinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 
Armutçu'yu makamında konuk etti. Zi-
yarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Göksel Topçu da yer aldı. Manisa'yı çok 
beğendiğini de belirten Bulgaristan 
Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Baş-
kanı Rafet Ulutürk, "Milliyetçi Hareket 
Partisi belediyeciliğinin farkı gerçekten 
hissediliyor. Modern ve yeşillikler içeri-
sinde bir şehir. Belediyecilik anlamında 
şehri çok beğendim" dedi. Manisa Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Uğur Başkal da, ziyaretleri nede-
niyle Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hiz-
met Derneği Başkanı Rafet Ulutürk ve 
beraberindeki heyete teşekkür etti. 

İsmet ARAS

SESSİZ ÇIĞLIK 
(ÇOCUK TACİZLERİ) 
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TACİZE KARŞI REFLEKS  
KAZANDIRILMALI: 
   Tacizin nerede, ne zaman çocuğu yakalayaca-
ğını kestirmek mümkün değildir. Anne-babalar 
her an çocuklarının yanında olamaz ama çocuk-
larına bazı refleksler kazandırabilir. Çocuklar bu 
refleksler sayesinde kendilerini tacizden koruya-
bilir. Anne-babalar çocuklarına 4 yaşından itiba-
ren ‘Temel Davranış Refleksi’  öğretmeye başla-
malıdır. 
1- ‘Bedenim Bana Aittir: 
 Anne-babalar, çocuk dört yaşına gelmeye başla-
masından itibaren, çocuğun bedeninin ona ait 
olduğu hissini yavaş yavaş vermelidir. Bu bilin-
cin oluşmasında en büyük faktör, anne-babaların 
çocuklarının bedenleri ile yapacakları müdaha-
lelerde, çocuklarının onayını alma yönünde eği-
lim göstermektir. Altını ıslatmış çocuğunun 
öfkeli ve sert bir şekilde pantolonunu çıkartmak 
yerine, biraz sabırlı davranıp çocuğun onurunu 
kırmadan “Altını ıslatmışsın, değiştireyim ister-
sen” denmelidir. Böylece, onun vücuduna ait bir 
şey yapacakken ondan izin alınması saygı 
duyulması  gerektiği gösterilmiş olur. Çocuk 
belki ilk anda kendisinden neden böyle izin 
istendiğini anlamaz ama zaman içinde bedenine 
yapılacak müdahaleleri hissedecek ve rahatsızlık 
yaşayacaktır. 
2- ‘İzin verirsem dokunabilirsin: 
Çocuk bedeninin kendisine ait olduğunu bil-
mekle birlikte bu beden üzerinde ancak kendisi-
nin söz hakkı olduğunu da bilmelidir. Anne-
babalar çocuklarını ‘hoyratça’ kullanmaktan 
kaçınmalıdır. 4-5 yaşından sonra bazen çocukla-
rını öperken “Seni öpebilir miyim?” diye 
müsaade istemeleri bu bilincin oluşmasında 
etkilidir. Çocuklara kazandırılacak bu bilinç, 
aynı zamanda kendine olan saygısında ve sosyal 
yetenekler kazanmasında büyük rol oynayacak-
tır. 
3- ‘Dokunulması yasak olan yerlerim (mayo-
mun kapattığı yer) 
      Çocuklar dört yaşından itibaren vücutlarının 
belli bölgelerine dokunulmasından rahatsız 
olmaya başlamalıdır. Özellikle genital bölgelere 
dokunulması çocukta ani tepkiye neden olmalı-
dır. Bunun için gerek banyoda, gerek üzerini 
değiştirirken dört yaşından itibaren genital böl-
gelerine harici temas azaltılmalıdır. Çocuğa 
birinci derecede yakın olan herkes çocuğu cinsel 
organlarına dokunarak, öperek, vurarak sevme-
melidir.  
4- ‘Fiziksel baskıya direnebilirim’ refleksi 
Yapılan araştırmalara göre; taciz yaşamış çocuk-
ların birçoğu, çırpınmanın ve taciz anında kaç-
manın çözüm olmadığını düşündüklerinden kaç-
mayı ya da kurtulmayı denememişlerdir. Çünkü 
güçlerinin taciz esnasında yetersiz kalacağını 
düşünmüşlerdir. Bu yüzden anne babalar çocu-
ğunu severken büyük ve orantısız güç gösterile-
rinden sakınmalıdır.  Kendi gücünün yetersizli-
ğini öğrenen çocuk, büyüklere karşı direnme 
göstermezler. Bu nedenle çocuklar hiçbir zaman 
güç kullanılarak bir işe razı edilmemelidir. 
Çarşıya çıkmak istemeyen çocuk, sürüklenerek 
kapı dışarı taşınmamalı, dışarıda oynarken eve 
girmek istemeyen çocuk yaka paça eve alınma-
malıdır. 
5- Vücudum görünmemeli: 
Çocuklar yürümeye başladığı andan itibaren 
anne babalar çocuklarını özellikle dört yaşından 
itibaren çocuk, çırılçıplak olarak ev içinde veya 
dışında bulunmamalı, giysilerini kendisinin 
giyip çıkarmasına izin verilmelidir. Böylece 
bilinçsizce bir alışkanlık ve bunun sonucunda 
bir refleks geliştirebilir. Kendisini başkalarının 
yanında çıplak görmeye alışkın olmayan çocu-
ğun, elbisesinin birileri tarafından çıkartılmasın-
dan ciddi rahatsızlık duyması gerekir. 
6- Banyoda çıplak olmamalıyım 
Dört yaşından itibaren anne-babaların tamamen 
çıplak olarak çocuklarıyla banyo yapmaması 
gerekir. Ayrıca dört yaşından itibaren çocuğa, 
üzerinde küloduyla banyo yaptırılması genital 
bölgelerinin görülmemesi gerektiği bilincini 
pratikte de öğretir. Özellikle yedi yaşından sonra 
çocuğun genital bölgelerinin bir başkası tarafın-
dan görünmemesine özen gösterilmelidir. 
7- Tuvalet özel alanım kimse olmamalı: 
Dört yaşına girmiş bir çocuk, tuvaletin özel bir 
alan olduğunu ve tuvalet ihtiyacı gideren birisi-
nin başkaları tarafından görünmesinin doğru 
olmayacağının öğretilmesi gerekir. Bu noktada; 
tuvalette yalnız kalma duygusunun öğretilmesi-
nin çocuğu tacizden koruma adına büyük önem 
taşımaktadır. 
8- Soyunma ve giyinmede yalnız olma: 
Çocuk kendi bedenini izleyen birinden rahatsız 
olmalıdır. Bu nedenle başkalarının yanında 
çocuğunun üzerinin değiştirilmemesi gerekir. 
Amaç; çocuğun kendi bedeninin açık bir ortam-
da ve birilerinin görebileceği bir şekilde sergile-
nemeyeceği alışkanlığı kazandırmaktır. 
9- İzin verirsem, girebilirsin 
Anne-babalar, özellikle yedi yaşından sonra 
çocuğun odasına girerken kapıyı vurarak mutla-
ka izin almalıdır. Onun çıplak vücuduyla karşı-
laşılması halinde özür dilenip çıkılmalıdır.  
10- ÖFKE TACİZİ ÖNLER: 
Yapılan araştırmalar ve pratik tecrübeler gösteri-
yor ki tacize uğrayan çocukların tacizcinin elin-
den kurtulamamasının en önemli nedenlerinden 
biri, çocuğun öfke duygusunu kullanamaması-
dır. Tacize uğrayan çocuklara neden karşı koy-
madıkları sorulduğunda, büyük çoğunluğu 
“Karşı koyarsam bana kızacağından korktum” 
diye cevap verir. Aileler çocukların öfkelenme-
sine izin vermeli bağırarak, kaba kuvvet uygula-
yarak bu duygusunu bastırmamalı. 
DEVAM EDECEK... 
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Dışişleri ve Dış Ticaret 
Bakanı Peter Szijjarto 
ile Sırbistan'ın baş-

kenti Belgrad'da temaslarda 
bulunan Orban, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile bir araya geldi. Gö-
rüşmenin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısın-
da açıklamada bulunan Or-
ban, Orta Avrupa ülkeleri-
nin kısa vadeli çıkarlarının, 
uzun vadeli çıkarlarından 
daha önemsiz olduğunu an-
laması gerektiğinin altını çi-
zerek, "Ülkelerin birbirlerine 
yardım etmesi gerekiyor. Zi-
ra rüzgarın yönü değişebilir, 
komşu ülkenin yardımına 
ihtiyaç duyulabilir. Orta Av-
rupa ülkeleri bunu anlamaz-
sa istikrardan söz edilemez." 
şeklinde konuştu. Orban, 
Sırbistan'ın son yedi yıldır 

büyük gelişim gösterdiğini 
belirterek, "Sırbistan, bu böl-
gede istikrar için kilit rol oy-
nuyor" dedi. Küresel bir so-
run olan yeni tip korona vi-
rüs salgınıyla mücadelenin 
başarılı bir şekilde devam et-
tiğini anımsatan Orban, "Ya-
kın zamanda yine hepimizin 

yakından bildiği kitlesel göç 
sorunuyla karşı karşıya ka-
lacağız. Mesela son günlerde 
yüzlerce insan Afganistan'ı 
terk ediyor. Sorunsuz bir şe-
kilde Türkiye'ye geliyorlar. 
Oradan Balkanlar'a geçiyor-
lar. Batı Balkanlar'da güven-
lik sorunu yaşanırsa Maca-

ristan da güvenli sayılmaz" 
ifadelerini kullandı. Vucic 
ise iki ülke arasındaki ilişki-
lerin tarihin en iyi seviyesin-
de seyrettiğini anımsatarak, 
"Szijjarto, Sırbistan'ın bir an 
önce AB üyesi olması gerek-
tiğini her fırsatta belirtmiş-
tir. Bu davranışıyla Sırbistan 

devlet nişanını hak etmiştir" 
dedi. Macaristan ile Sırbis-
tan arasındaki ticaret hacmi-
nin bu yıl 2 milyar avroyu 
geçmesini hedeflediklerini 
kaydeden Vucic, "Macar fir-
maları, Sırbistan'da geçen yıl 
16 önemli yatırım gerçekleş-
tirmiştir. Bu da Macaris-
tan'ın Sırbistan'la dostane 
ilişkilerini muhafaza etmeye 
çalıştığının göstergelerinden 
biridir" diye konuştu. Maca-
ristan'ın, Batı Balkan bölge-
sinde istikrar sağlayıcı bir 
rol üstlendiğini anımsatan 
Vucic, "Macaristan'a Sırbis-
tan'ın AB üyeliğine verdiği 
destekten dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu yolda Sırbis-
tan'ı desteklediğini belirten 
çok ülke var, ancak bunu si-
zin gibi açık ve cesur bir şe-
kilde yapanların ve eleştiri-
lerin hedefi olmayı göze 
alanların sayısı az. " ifadele-
rini kullandı. (AA)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın yakın zamanda 
yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Altı ilde eşzamanlı 
olarak düzenlenen 
basın açıklaması için 

İzmir’de Konak Hasan Tah-
sin Anıtı önünde toplanan 
çok sayıda yerel basın tem-
silcisi kamu kurumlarına 
gazete alımını sınırlandıran 
düzenlemenin iptalini iste-
yerek “Haberden tasarruf 
olmaz” sözleriyle Anka-
ra’ya çağrıda bulundu. Ba-
sın açıklamasına, İzmir 68'li-
ler Platformu Başkanı gaze-
teci yazar Okan Yüksel, 
Emep İzmir il başkanı Emi-
ne Uyar, İGC yönetim kuru-
lu üyeleri Erdal Erek, Meh-
lika Gökmen, Türk İş'e bağlı 
sendikaların başkan ve yö-
netim kurulu üyeleri ile ga-
zeteciler katıldı. 
Tartışmalara yol açan genel-
genin geri çekilmesi için 
çağrıda bulunan TGS İzmir 
Şubesi Başkanı Halil Hüner, 
“Bu tasarruf düzenlemesi 
yerel gazetelere çok büyük 
sıkıntı çıkaracak. Yerel gaze-
teler halkın, işçinin, köylü-
nün, yerel yönetimlerinin 
sesidir. Yerel basının sesini 
kesmek demokrasiye indiri-
lecek en büyük darbedir. 
Özellikle pandemi döne-
minde basın emekçileri İz-
mirlinin haber alma özgür-
lüğü için sokaklara indiler. 
Biz bu pandemi sürecinde 
hükümetten destek bekler-
ken ilan ve reklam verme-
yin diyen bu tasarruf genel-

gesi çıktı. Biz acilen bu ge-
nelgenin geri çekilmesini is-
tiyoruz. Daha önce İçişleri 
Bakanlığı’nın bir genelgesi 
vardı. Kahvehanelerde ga-
zete dağıtılmasını öngören 
bu genelgede yetki daha 
sonra Ticaret Bakanlığı’na 
geçti. Türkiye’de günlük 1 
milyon 200 bin gazete satılı-
yor. 700 bin kadar da kıraat-
hane ve kahvehane var. Biz 
bu genelgenin kapsamının 
genişleterek yeniden yayın-
lanmasını istiyoruz. Bunun 
için de esnaf odaları baş-
kanlarına, yerel yönetimler 
ve merkezi idareye çağrıda 
bulunuyoruz” dedi. 
Düzenlemeye dair hazırla-
nan ortak basın açıklaması-
nı okuyan TGS İzmir Şubesi 
Başkan Yardımcısı Esra Ka-
par şunları ifade etti: “Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzası ile yayın-
lanan “tasarruf genelgesi” 
ile kamu kurum ve kuruluş-
larına gazete alınmaması, 
zorunlu ilânlar dışında ilân 
yayımlatılmaması yönünde 
talimat verildi. Tasarruf ted-
biri adı altında alınan bu ka-
rar işçisiyle işvereniyle tüm 
basın camiasını derinden 
üzmüştür. Tasarruf edilecek 
alan burası mıdır? Haber-
den, bilgiden tasarruf olur 
mu? Gerçeğe, doğru bilgiye 
daha fazla ihtiyaç duyulan 
bu günlerde alınan bu karar 
tüm toplumun zararınadır. 
Öte yandan bu karar, pan-
demi, ekonomik kriz ve diji-
talleşme ile zaten büyük 

zorluklar yaşayan yazılı 
medyaya ölümcül bir darbe 
vuracaktır. Kamu kuruluş-
larının abonelikleri ve ilân-
lardan başka bir geliri olma-
yan yerel gazetelere uygula-
nacak bu ambargo onların 
tek tek kapanmasına, yerel 
basında çalışan binlerce 
meslektaşımızın işsiz kal-
masına neden olacaktır. Ye-
rel gazeteler devletten des-
tek beklerken bu genelge ile 
nefes alamaz hâle gelecek-
tir. Gazeteler bir kamu faali-
yeti yürütmektedir. Haber 
hepimize ekmek ve su gibi 
lazımdır. Halkın haber alma 
ve gerçekleri öğrenme hak-
kının tesis edilmesi demok-
rasilerin gereğidir. Gazeteci-
lerin işlevini yerine getirebi-
lecekleri koşulların yaratıl-
ması hükümet edenlerin 
görevidir. Toplumun kültü-
rel gelişimi ve doğru bilgiye 
ulaşması için çalışan gazete-
lerin bir tasarruf aracı ola-
rak görülmesi doğru değil-
dir. Kamu kuruluşlarına ga-
zete aldırmayarak yapılacak 
tasarruf devede kulak bile 
olmayacaktır. Eğer tasarruf 
ile ekonomik sorunların çö-
züleceği düşünülüyorsa ta-
sarruf yapılacak kalemlerin 
yeniden belirlenmesine ihti-
yaç vardır. Türkiye Gazete-
ciler Sendikası olarak bu ge-
nelgenin iptalini istiyoruz. 
Başta yerel gazeteler olmak 
üzere medya kuruluşlarına 
daha fazla destek verilmesi-
nin ülke demokrasisine kat-
kı sunacağına inanıyoruz.”

"Yakında yeniden göçle  
 karşı karşıya kalacağız"

Haberden tasarruf olmaz 
yerel basını öldürmeyin!

Dr. Hakan Tartan

AKLI BAŞA  
ALMAK!

Kovid-19 varyantları bir süre 
daha devam edecek. Bu 
kesin. 

Hatta aşıları yeni varyantlara uyar-
lama çalışmaları da çok yoğun. 
Hemen tüm aşı üreticileri bu çaba 
içinde. Olaya sadece kar mantığı ile 
bakmak doğru değil; insanlığı dü-
şünmek de var işin içinde. 
Gerek Dünya Sağlık Örgütü ‘nün 
(WHO), gerekse gelişmiş ülkeler 
Sağlık Bakanlıkları ve etkin sivil 
kuruluşlarının rapor ve açıklamala-
rını takip ediyorum. 
Kestirmeden söyleyeyim; kış zor 
geçecek. 
Sorun şu; bir grup aşı olmuyor, 
‘aman canım sende’ havasında. 
Bunlar maalesef ‘iflah olmaz hasta-
lık bulaştırıcılar ‘. Antikorları da 
yok! 
Bir grup da ‘aşı oldum, bana bir şey 
olmaz’ havasında. Oysa uzmanlar 
hala uyarıyor; lütfen maske-mesafe-
temizlik.. 

Raporlar gösteriyor ki; en iyi aşı 
bile yüzde 80 etkili. 
Ya bıraktığı izler? 
Sonrasında kalp - damar ve beyin 
rahatsızlıkları? 
Ölümler! 
Bunlar hangi istatistikler de, hangi 
araştırmalar da var? 
Bir de öneri; dünyanın gelişmiş ül-
kelerinin yaşadıklarına ve aldığı ön-
lemlere bakalım. Bir , bir buçuk ay 
sonra bizde benzer senaryolar.. 
O zaman.. Bilime kulak vermek.. 
Korunmak, aşı olmak.. Ve her şeyi 
‘bir yerlerden bekleme’ kolaycılı-
ğından sıyrılıp akıl, mantık, gönül 
gözlüğünü kuşanmak.. 
Sadece kendimiz için değil, dünya-
mızın, ülkemizin umut  dolu gele-
cek kuşakları için de..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN

Ohri’deki Uluslararası  
İzcilik Yaz Kampı  

TÖRENLE BAŞLADI

OHRİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
güneybatısındaki Ohri 
şehrinde, bu yıl 11'incisi 

düzenlenen Uluslararası İzci-
lik Yaz Kampı, açılış progra-
mıyla başladı. Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığının (TİKA) desteğiyle Tür-
kiye İzcilik Federasyonu ve 
Kalkan Derneği’nce düzenle-
nen yaz kampının açılışına Tİ-
KA Üsküp Koordinatörü Ha-
lim Ömer Söğüt, Tür-
kiye İzcilik Fede-
rasyonu Baş-
kanı Hasan 
Dinçer Su-
başı, Ma-
kedonya 
Türk Sivil 
Toplum 
Teşkilatları 
Birliği (MA-
TÜSİTEB) 
Hüsrev Emin’in 
yanı sıra ülkedeki Türk 
kurum ve kuruluşlarının tem-
silcileriyle Türkiye ve Balkan 
ülkelerinden yüzlerce izci ka-
tıldı. TİKA Üsküp Koordinatö-
rü Söğüt, programda yaptığı 
konuşmada, kurum olarak 
gençlere daha iyi bir gelecek 
sunabilmek amacıyla bugüne 
kadar doğrudan çocuk ve 
gençlere yönelik birçok proje 
hayata geçirdiklerini söyledi. 
Kuzey Makedonya'da da doğ-
rudan çocukları ve gençleri il-
gilendiren, eğitim şartlarının 
iyileştirilmesi doğrultusunda 
bugüne kadar sayısız okul in-
şası, konferans ve benzeri ça-
lışmaları hayata geçirdiklerini 
anımsatan Söğüt, "Sağlık pro-

jelerimizde de çocuklar ve 
gençler her zaman en ön plan-
da oldu. Desteklediğimiz proje 
ve çalışmalar bunun en önemli 
nişanesidir. Nitekim bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası İzcilik Kam-
pı'mız, siz kıymetli gençlere 
verdiğimiz değer ve önemin 
ayrıca bir göstergesidir." diye 
konuştu. Türkiye İzcilik Fede-
rasyonu ve Kalkan İzcilik Ku-
lübü organizasyonunda 10 yılı 
aşkın süredir Kuzey Make-

donya'da izcilik kampı 
organize edildiği-

ni kaydeden 
Söğüt, başta 

Türkiye ol-
mak üze-
re Arna-
vutluk, 
Karadağ, 

Bosna 
Hersek, Sır-

bistan, San-
cak bölgesi, Ko-

sova ve Kuzey Ma-
kedonya'dan gelen yaklaşık 
400 izciye teorik ve pratik eği-
timlerin sunulduğunu aktardı. 
Türkiye İzcilik Federasyonu 
Başkanı Subaşı da, "En uzağa 
giden ok en fazla gerilmiş olan 
yaydan çıkar" diyerek, şu ifa-
deleri kullandı: "Bu salgın sü-
recinin bizi böyle iyice germiş, 
birlik ve beraberliğe doğru 
atılmış, en uzağa atılmış oku 
atmasını diliyorum. İnşallah 
bu gönül coğrafyamızdaki bu 
güzel kardeşlerimizle birlik ve 
beraberliğimiz artarak devam 
eder. Bol bol faaliyetler yapa-
rız her yerde ve Allah da bu 
salgını başımızdan defeder." 
(AA)
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Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLUN KÜLTÜRÜ - 
KÜLTÜRÜN FUTBOLU

Hiç düşündünüz mü? Bir insan nasıl taraftar olur? 
Neden, taraftar olur? İnsanı ağlatan, güldüren, kah-
reden; dünyada hiçbir şeyle ölçülemeyecek zevk-

leri veya hüzünleri yaşatan, mide kramplarına, kalp 
krizlerine yol açan taraftarlık nasıl bir duygu selidir? 60 ya-
şındaki insanları çocuk gibi kavga ettiren; evde televizyon-
dan seyredilen maçlarda, uğur olsun diye ikide bir koltuk 
değiştirten; hatta tuvalete gidildiği zaman gol atılmışsa, maç 
bitene kadar “burası uğurlu geldi” diye tuvaletten çıkartma-
yan taraftarlık, nasıl olmuş ta tüm benliğimizi kaplamıştır?                         
FUTBOLUN KÜLTÜRÜ MÜ?... YOKSA, 

KÜLTÜRÜN FUTBOLU MU?  
“Futbol, günümüzde artık sadece bir spor olmaktan çıkmış, 
ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal açıdan bir iktidar ve 
güç nesnesi haline gelmiş durumda”  
   Acaba, her ülkenin milli karakteri yeşil sahalara nasıl yan-
sıyor? Ülkelerin tarihi ve kültürü, milli takımlarının oyna-
dığı futbolu nasıl etkiliyor? Ve daha da önemlisi, bu 
kültürler ya da ulusal kimlikler futbol’dan nasıl etkileniyor-
lar? Bunun için de gelin önce, futbolun ülkeler için öne-
mine ve toplumların milli kimlikleriyle ilişkisine bakalım. 
Çünkü, futbol, günümüzde artık sadece bir spor olmaktan 
çıkmış, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal açıdan bir 
iktidar ve güç nesnesi haline gelmiş durumda.   

BREZİLYA.   
Geniş kumsallar, kahve, samba,ve futbol...  
İşte Brezilya için dünyada en çok kullanılan sözcükler bun-
lar. Kendilerini futbolun ülkesi olarak tanımlıyorlar. Ger-
çekten de burada, ulusal kimliğin en büyük sembolü 
futbol... Brezilyalılar futbollarıyla çok gururlanıyorlar 
çünkü oynadıkları futbolun aslında kendi milli karakterle-
rini de yansıttığına inanıyorlar... Vee sahada futbolcular; 
trübünlerde de taraftarlar futbol kanalıyla bu milli ruhu, tüm 
dünyaya yansıtıyorlar... 
Bir çok ırktan gelen pek çok etnik gruptan oluşan, dünyanın 
beşinci en büyük ve en kalabalık ülkesi olan Brezilya’yı bir 
arada tutan bağlardan biri de kuşkusuz futbol sevgisi. Bu 
sevgi o kadar büyük ki, Dünya Kupası’nı neden kaybetti-
ğini, iki yıl boyunca soruşturan tek ülke de yine Brezilya 
oldu.  
 Aslında, Latin Amerika’da ‘kriz’ denince akla gelen ülke-
lerden birisi de hep Brezilya oluyor. Brezilyalılar, ekonomi-
lerindeki dalgalanmalarla, yüksek enflasyon oranlarıyla ve 
paralarından attıkları bol sıfırlarla hep dünya ekonomisinin 
gündemindeler.   

ARJANTİN 
Askeri darbeler, tango, hüzün, ekonomik krizler ve futbol...  
Dünyanın neresinde olursa olsun bu sözcükler hep Arjan-
tin’i anlatır... Aslında, Arjantin’e futbolun gelişi, bu ülkeye 
akın eden göçmenler ve nüfusun çoğunluğunun genç ol-
ması nedeniyle yaşanan kimlik krizi yıllarına rastladı. Bu 
nedenle, futbol, Arjantin’de de tıpkı Brezilya’da olduğu 
gibi, yeni milli kimliğin önemli unsurlarından biri haline 
geldi. Ve futbol sahası, adeta bu tangolar ülkesinde, zencile-
rin, beyazların, mestizoların ortaklaşa rol aldığı önemli bir 
sahne; hatta bir arena. Futbol burada da tıpkı Brezilya gibi, 
toplumun ideallerinin sembolü oldu. 
Arjantin’deki azınlık grupları da futbol sayesinde, diğer 
alanlarda olmadığı kadar öne çıktılar. 

AFRİKA 
Yağmur ormanları, safari, yoksulluk ve futbol...  
 Uzun yıllar sömürge altında yaşayan yaşlı kıtayı işte en iyi 
bu sözcükler tanımlıyor. Afrika’daki herşey gibi futbol da 
bu kıtanın koloni tarihinden etkilendi. Bu kıtayı sömüren 
devletlerinin Afrika ülkeleri üzerinde her konuda etkisi 
oldu.  
       Futbolu Afrika’ya getirenler de tabii yine bu sömürgeci 
devletler oldu. Ve sömürgeciler de, futbolun bu ülkelerde 
milli bir kimlik oluşacak kadar önem kazanmasını herza-
man engellediler. Bu nedenle, Afrika’nın kendine öz futbol 
tarihi asıl 1960’lardan sonra; yani, koloni dönemi bitince 
başladı.                                             

TÜRKİYE 
  Deniz, güneş, turizm, misafirperverlik, batılıların dünya 
kupasında taktıkları lakapla yeniçeriler, ve futbol...  
       Doğu ile Batı’yı; Asya’yla Avrupa’yı birleştiren Türki-
ye’yi dünya işte bu sözcüklerle tanıyor... Türkiye’ye futbolu 
İngilizler getirdi. Bu konuda önce, İslama aykırılık tartış-
ması yaşandı. Sonra da ‘ayaktopu’, 1930’lu yıllarda en po-
püler spor dalı haline geldi. 80’lerin ortalarına kadar futbola 
ilgi geniş olmasına rağmen, uluslararası karşılaşmalarda ge-
nelde hayalkırıklığı hakimdi.  
“Türk milli takımının katıldığı uluslararası futbol karşılaş-
malarında da kendini Avrupa’ya kanıtlama, Türklerin ne ol-
duğunu gösterme duygusu hakim”.  
   80’lerdeki sosyal, ekonomik,ve siyasi değişikliklerle bir-
likte batıya açılım tartışmaları ve ulusal kimlik sorunu ön 
plana çıkmaya başladı. Futbol da, bu dönemde ortaya çıkan 
doğu-batı, ulusal-uluslararası tartışmalarının yansıdığı bir 
alan oldu.  
   Türkiye, milli takım tarihinde ilk defa 1996’da İngilte-
re’de oynanan Avrupa şampiyonası’nda finale kaldı. Bu ba-
şarı, Türk halkını çok sevindirdi fakat Avrupa’yla olan 
dengesiz ilişkisini değiştirmesinde etkili olamadı. Avru-
pa’ya karşın ezilme ve hatta rezil olma korkusu heryerde 
kendini hissettirdi.  
       1991’de Fenerbahçe- Atletico Madrid arasında oyna-
nan alman kaleci Schumacher’in jubile maçında elektrikler 
kesilince atılan manşetler bunun en önemli göstergesiydi: 
‘Almanya ve İspanya’ya rezil olduk!’ ve ‘Avrupa bize gü-
lüyor!’  
       Aslında, bugün Türk milli takımının katıldığı uluslar-
arası futbol karşılaşmalarında da kendini Avrupa’ya kanıt-
lama, Türklerin ne olduğunu gösterme duygusu hakim.  
       En sevilen tezahürat da meydan okuma hatta kendini 
kanıtlama sözcükleri içeriyor.. 
       “Avrupa Avrupa duy sesimizi - bu gelen Türklerin 
ayak sesleri” - “Türkleri kimse yenemez” - ve “Avrupa 
koru kendini”                                                                                                     
SÖMÜREN VE SÖMÜRÜLEN KARŞI KARŞIYA  
“Fransa, yıllarca sömürdüğü yaşlı kıtanın çocuklarına bu 
kez kendi milli takımında yer veriyordu. Aslında, Fransız-
lar, bu manzarayla başarının temelinde adaletli ve eşitlikçi 
bir yönetim yattığını herkese gösteriyorlardı”.  
   Fransa’nın sembolü horoz, Afrika aslanı Senegal’e kar-
şıydı. Aslında, geçen kupayı evine götüren, dünya şampi-
yonu Fransa, bu yılki karşılaşmalardan önce, kendi 
ülkesindeki aşırı sağcı ve milliyetçi akımların güçlenme-
siyle meşguldü. Fransızlar, ülkelerinin çağdaş yapısını teh-
dit eden bu gelişmeye dur diyebilmek için meydanlarda, 
sosyal devletin temellerine sahip çıktı. Fransızlar dünya ku-
pasına giderken, aşırı sağ karşıtı gösteriler ve pankartlar 
Fransa sokaklarına damgasını vurmuştu bile.  
       Bu hava, Fransa’dan binlerce kilometre uzaklıktaki Ko-
re’ye ve Japonya’ya da yansıdı. Fransız milli takımının sa-
hadaki dizilişi adeta aşırı sağ akımlara karşı yeni bir yanıt 
gibiydi.  
       Fransa, yıllarca sömürdüğü yaşlı kıtanın çocuklarına bu 
kez kendi milli takımında yer veriyordu. Fransız milli takı-
mında Fransız kökenli oyuncu sayısı son derece azdı. As-
lında, Fransızlar, bu manzarayla başarının temelinde 
adaletli ve eşitlikçi bir yönetim yattığını herkese gösteriyor-
lardı.

ramez.kursunlu@hotmail.com

İnsanı 
insan-
lığın-

dan utan-
dıran kat-
liam… 
Üstelik 
bu katli-
am dün-

yanın insan hakları, de-
mokrasi, hoşgörü ve bunla-
rı korumakla yükümlü BM, 
NATO gibi kurumların, 
teşkilatların, en ileri, en 
yüksek, en organize du-
rumda olduğu zamanlarda 
oldu ne yazık ki… Sadece 
775’inin, evet sadece 
775’inin mezarı biliniyor. 
Mezarı başında bir Fatiha 
okuyamamanın acısı ne bü-
yüktür. Kimbilir?… Kahv-
altımızı yaparken kahvaltı 
haberlerinde, akşam yeme-
ğimizi yerken akşam ha-
berlerinde seyredilen, Bos-
na-Hersek’te, bütün dün-
yanın gözleri önünde ka-
meraların geniş açılarında 
vahşet, şiddet ve dehşetin 
her türünün uygulandığı 
Srebrenitsa katliamından 
bahsediyorum. 
  

MİNİCİK  
YÜREKLERİN  

İSYANI 
 
O tarihlerde daha mesleği-
min başlarında bir garip 
öğretmendim. Her gün 
derse başlamadan öğrenci-
lerime “Hadi bakalım ço-
cuklar dün dünyada, ülke-
mizde neler olmuş? Kim 
konuşmak ister?” dediğim-
de haberleri izleyen o mini-
cik yüreklerin, o bembeyaz 
dünyalara, çöken karabu-
lutları, o dehşetli kamera 
görüntülerini anlatan öğ-
rencilerimi dinlerken göz-
yaşlarımı dün gibi hatırla-
rım. O zamanlarda o mini 
mini çocuklara tüm bunla-
ra inat, insanlara hoşgörülü 
olmayı, sevmeyi, insanları 
Yaradan dan ötürü hoş 
görmek gerektiğini, değer-
lerimize sahip çıkmayı sa-
lık vermeye çalışırdım. Ni-
tekim 2 oğlunu katliamda 
kaybetmiş teyzenin Sırbis-
tan liderine gösterdiği hoş-
görü tarih kitaplarında ye-
rini alacaktır. Mühim olan 
bu yaşananlardan gerekli 
dersleri almak… 
 

AÇLIK VE  
HASTALIK 

 
Birbirimize tutunarak yü-
rümüyoruz artık. Birbirimi-
ze sarılarak omuz-omuza… 
Savaştan önce 24 bin civarı 
olan kentin nüfusu diğer 
bölgelerden gelen mülteci 
göçleriyle 60 bin civarına 
gelmişti. Artık Srebrenitsa 
“açlık” ve “hastalıklar” ile 
mücadele eden bir “topla-
ma kampı”na dönüşmüştü. 
Müslümanların elindeki si-
lahlar BM tarafından koru-
ma gerekçesiyle toplanmış-
tı. Ratko Mladiç komuta-
sındaki Sırplar Srebrenit-
sa”ya olan saldırılarını sık-
laştırdıklarında Müslü-
manlar”ın toplanan silahla-
rını geri almak için yaptık-
ları başvuru sorumlu Hol-
landa komutanı tarafından 
reddedildi. BM yalnızca iki 

F16�yı kent üzerinde bir 
uçuş yaptırmakla yetindi. 
Hollandalı askerler bir gece 
yarısı Bosna”daki BM Barış 
Gücü komutanı Fransız ge-
neralden aldıkları emir 
doğrultusunda kenti bo-
şalttılar. 11 Temmuz 1995 
günü Ratko Mladiç silahla-
rından arındırılmış kente 
hiç zorlanmadan girdi. 
Sonra da Sırp askerler 
Müslüman Boşnakları yo-
larda, dağlarda hunharca 
katlettiler. Cesetlerin kim-
likleri tespit edilmesin diye 
parçalayarak sayıları 64�ü 
bulan toplu mezarlara 
gömdüler. Daha sonra or-
taya çıkan bir video kase-
tinde Sırp generalin kenti 
boşaltan Hollandalı komu-
tana bir hediye verirken 
görüntüleri çekilecekti. 
 

‘ÜMİDE  
BENZİYORDU’ 

 
At şarkı söylemediği için 
talihsiz midir? 
Hayır! Ama koşamazsa ta-
lihsiz olur. 
Köpek uçamadığı için ta-
lihsiz midir? 
Hayır! Fakat koku almazsa 
talihsiz olur. 
İNSAN aslanları boğama-
dığı için bedbaht mıdır? 
Hayır! O bunun için yara-
tılmış değildir. Ama temiz-
liği, ahlakı, iyiliği, vefayı, 
adaleti kaybettiği vakit ve 
ruhunda ilahi değerler si-
lindiği vakit bedbahttır. 
Der Epictetos … 
Doğuştan kör iki adam bir 
duvarın kenarına çökmüş, 
konuşuyorlardı. Biri; 
-“Dün gece rüyamda çok 
güzel bir kuş gördüm” de-
di diğeri heyecanla sordu; 
-“Ben ömrümde hiç kuş 
görmedim. Anlat hele… 
Kuş neye benziyordu?” 
Rüyayı gören kör cevap 
verdi. 
-Ümide benziyordu.

BU KORKUNÇ  
KATLİAM OLALI

Tam 26 yıl olmuş 
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ÖÖ 11 Temmuz 1995 yılında gerçekleştirilen insanlık tarihine bir kara leke 
olarak geçen olayda, 8 bin 500 Boşnak büyük bir katliama uğramıştı…  
Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en trajik olaylardan biri…
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Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (Tİ-
KA), Sırbistan Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Federasyo-
nu’nun (SKKS) ofisini yenileye-
rek, sporculara tekerlekli sandal-
ye yardımında bulundu. Türki-
ye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami 

Aksoy, Sırbistan-Türkiye siyasi 
ilişkilerinin mükemmel seviyede 
olduğuna işaret ederek, "Kültürel 
ve spor alanındaki ilişkilerimizi 
de geliştirmek istiyoruz. Bunun 
en güzel örneğini bugün yaşıyo-
ruz" dedi. Sırbistan'ın sporda ba-
şarılı bir ülke olduğunu vurgula-
yan Aksoy, ilişkilerin geliştiril-
mesi için çalışmalara devam edi-

leceğini söyledi. SKKS Başkanı 
Vladimir Kuzmanovic de takım 
olarak yarın Avrupa Şampiyon-
luğu karşılaşmalarına katılacak-
larını belirterek, "TİKA'ya yaptığı 
yardımlar için çok teşekkür ede-
riz. Bizim için son derece anlam-
lı." diye konuştu. Hibe edilen te-
kerlekli sandalyelerin kullanımı-
nın oldukça kolay olduğunu an-

latan Kuzmanovic, yarınki şam-
piyonada yeni tekerlekli sandal-
yelerle mücadele edecekleri için 
heyecanlı olduklarını kaydetti. 
Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında, Türkiye ve Sırbis-
tan tekerlekli sandalye kadın bas-
ketbol takımları arasında dostluk 
maçı yapılacak. (AA)

15 Temmuz 2016’daki hain 
darbe girişiminin üzerin-
den 5 yıl geçti. Bağcılar Be-

lediyesi hem şehitleri anmak 
hem de halkın birlik ve bera-
berlik içinde yazdığı destanı 
hatırlatmak amacıyla dört gün 
sürecek 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli İrade Günü Programı 
hazırladı. Etkinliklerin açılışı 
Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emni-
yeti Genel Müdürlüğü 
ile Bandırma 17 
Eylül Üniversi-
tesi’nin ortak-
laşa düzen-
lediği “Milli 
İrade Dalı-
şı-2” ile baş-
ladı. Beyler-
beyi’ndeki 
Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü 
önünde gerçekleşen 
programda Bağcılar Belediyesi 
Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nda eğitim gören işitme, 
süreğen, görme, fiziksel ve zi-
hinsel engelli kursiyerler ile 15 
Temmuz gazileri bir araya gel-
di. Programa Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı, Ban-
dırma 17 Eylül Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş ve Kıyı 
Emniyeti Genel Müdür Yar-
dımcısı Orhan Barda, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa Yıl-
maz ve AK Parti İlçe Başkanı 
Rüstem Tüysüz de iştirak etti. 

TÜRKİYE ESKİ  
TÜRKİYE DEĞİL 

15 Temmuz’un bu neslin yaşa-
dığı en ağır darbe girişimi ol-
duğunu söyleyen Çağırıcı, “Bu 
ülke geçmişte çok darbe yaşadı 
ama en ağırını 15 Temmuz’da 
yaşadı. Bu ülkenin ekmeğini yi-

yenler, gıdasıyla besle-
nenler maalesef 

ihanet girişi-
minde bu-
lundular. 
Ama Türki-
ye eski Tür-
kiye değil-

di. Bu millet 
Menderes’in 

acısını unutma-
mıştı ve O’nun acı-

sını 15 Temmuz’da darbe-
cilere karşı almış oldular. 15 
Temmuz şehitlerimizi rahmetle 
anarken gazilerimizi de min-
netle yad ediyoruz. Bağcılar Be-
lediyesi olarak Engelli Dalış 
Kulübümüz her yıl geleneksel 
hale getirdiği dalış programı-
mızı 15 Temmuz’un yıl dönü-
münde yine gerçekleştiriyoruz. 
Bir daha bu ülkede 15 Tem-
muzlar yaşanmasın istiyoruz” 
dedi. 
Görme engelli Hamza Demir 

ise “Bugün biz rahat yaşayalım 
diye birileri ailelerinden vaz-
geçti. Kimileri gazi kimileri şe-
hit oldu. Biz onların anısına bir 
şeyler yapmaya çalıyoruz. On-
ların yaptığı fedakarlık karşı-
sında bizim yaptığımız hiçbir 
şey. Bugün burada ‘15 Tem-
muz’da bayrağımızı indirmeye 
çalıştılar ama biz bugün su al-
tında bayrak açıyoruz. Başarılı 
olamadılar’ mesajı veriyoruz” 
diye konuştu. 

TÜRK BAYRAĞI  
AÇTILAR 

15 Temmuz Şehitleri Köprü-
sü’nde gazi olan Hakan Yıl-
maztürk ise şunları söyledi: 
“Benim için çok anlamlı bir an 
ve çok önemli bir yerdeyim. 15 
Temmuz gecesi burada gazi 
oldum. Biz isteriz ki 15 Tem-
muz hiç unutulmasın. 15 Tem-
muz bir kez oldu diye bir daha 
olmayacak anlamına gelmez. 
Yarın yine olabilir. Ama her ne 
şekilde olursa olsun her za-
man karşılarında iman dolu 
göğüsler var olacaktır.” 
Konuşmaların ardından Bağcı-
lar Belediyesi Su Altı ve Su Üs-
tü Kulübü öğrencileri engelli-
ler ve 15 Temmuz gazileri dal-
gıç kıyafetlerini giyerek pro-
fesyonel dalgıçlar eşliğinde su 
altına tüplü dalış yaptı. İstan-
bul Boğazı’nın serin sularında 
bir süre kalan engelliler ve ga-
ziler sualtından çıkışta Türk 
bayrağı açtı. Tören sonunda 
katılımcılara sertifika verildi. 
Protokol konuşmalarının ar-
dından dev ekranda yayınla-
nan kısa belgesel gösterimi ve 
Ramazan Yumrutepe’nin kum 
sanatı ile 15 Temmuz 2016 ge-
cesi yaşananlar anlatıldı. Gece-
de müşterilerine karşı tutum-
larıyla gönülleri fetheden yılın 
örnek taksicilerine Taksi Vefa 
Ödülleri verildi. Ayrıca Show 
Haber Genel Yayın Yönetmeni 

Rıdvan Bıyık, gazeteci Sevda 
Türküsev, Habertürk spikeri 
Okan Ateş, oyuncu Ali Nuri 
Türkoğlu ve sanatçı Uğur Ars-
lan’a da plaket verildi. 
Programın ardından taksi 
araçlarıyla konvoy oluşturul-
du. Milletvekili Turan, İlçe 
Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe 
Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, taksicilerin oda ve bir-
lik başkanları Türk bayraklı 
araçlarla yola çıktı. Çağırı-
cı’nın kullandığı 15 TMZ 2016 
plakalı takside yanına Turan 
oturdu. Şehirde tur atan Vefa 
konvoyunun son durağı 15 
Temmuz Şehitler Anıtı oldu. 
Protokol üyeleri, şehitlerin 
isimlerinin yazılı olduğu pano-
ların önüne karanfil bırakıp 
dua etti. 
BAĞCILARLI GENÇLER 

DEMOKRASİ  
NÖBETİNDE 

13 Temmuz Salı, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli İrade Ser-
gi açılışı ve Dursun Ali Erzin-
canlı’nın konuk olacağı prog-
ram yapılacak. 14 Temmuz 
Çarşamba gündüz “Hafıza 15 
Temmuz Müzesi” ziyaret edi-
lirken akşam da Bağcılar 
Meydan’da Esat Kabaklı kon-
seri düzenlenecek.  
Etkinliklerin son günü 15 
Temmuz Perşembe ise önce 
15 Temmuz şehitleri Muham-
met Ambar ile Ramazan Sarı-
kaya’nın kabirleri, ardından-
da şehit ailesi ve gaziler ziya-
ret edilecek. Aynı gece Bağcı-
lar 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli İrade Meydanı’nda de-
mokrasi nöbeti tutulacak. Sa-
at 20.00’de başlayıp sabaha 
kadar sürecek nöbette Kuran-
ı Kerim tilaveti, dua, sala ve 
belgesel gösterimi de yer ala-
cak.

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin 5. yıldö-
nümüne özgü hazırladığı prog-
ramlarla milli irade ruhunu ya-
şatmaya devam ediyor. 4 gün 
sürecek etkinlikler, “Milli İrade 
Dalışı-2” ile başladı. Kıyı Emni-
yeti Genel Müdürlüğü önün-
den denize dalan engelliler ve 
15 Temmuz gazileri su altından 
çıkışta Türk bayrağı açarak, ha-
inlere “15 Temmuz’da bayrağı-
mızı indirmeye çalıştınız ama 
biz bugün su altında bayrak 
açıyoruz. Başarılı olamadınız” 
mesajı verdi. Akşam ise 251 şe-
hit anısına taksiciler konvoy 
oluşturarak 15 Temmuz Şehit-
ler Anıtı’nı ziyaret etti

15 TEMMUZ’UN MANEVI˙ RUHU BAG˘CILAR’DA YAS¸ATILIYOR 

15 Temmuz’u  
unutturmuyor

BAĞCILAR  

BAĞCILAR Meydanı’nda 
düzenlenen “15 Temmuz 
Taksi Vefa Ödülleri ve Vefa 
Konvoyu” isimli programda 
taksiciler bir araya geldi. 
Alana toplanan taksiciler, 
araçlarıyla 15 Temmuz ko-
reografisi oluşturdu. Prog-
ramda konuşan AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Hasan 
Turan, “O gece Türkiye’nin 
her bir yerinde milletimiz 
kendi iradesini, vatanını 
müdafaa etmek için 
meydanlara dökül-
müşlerdi. Bağ-
cılar da bu-
nun en ba-
şında yer 
alıyordu. 15 
Temmuz’u 
unutmayaca-
ğız, unuttur-
mayacağız. Çün-
kü biliyoruz ki, unu-
tursak Allah muhafaza aynı 
yerden bir daha vuruluruz.” 
dedi. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı ise 
şunları söyledi: “Darbeler 
ülkemizi zayıflatmak isteyen 

mihrakların başvurduğu si-
lahlardan biri olmuştur. An-
cak 2002’de Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde artık dö-
nem değişmişti. Devletin 
içine yuvalanan Fetöcülerin 
15 Temmuz hain darbe giri-

şimi kalkışmaları, 
tarihte eşine 

rastlanılma-
yan büyük 
bir destansı 
başarıyla 
durduruldu. 
Dünyada 

kimsenin aklı-
na gelmeyecek 

şekilde tank ve 
uçaklara kafa tutan milletin 
cesaretiyle o gece aydınlan-
mıştı. Bu ülkenin insanları-
nın tankları iman dolu gö-
ğüsleriyle durdurduğuna 
dünya şahitlik etmiştir.”

TAKSİCİLERDEN VEFA KONVOYU

Bu bir advertorial çalışmadır.

TİKA, SIRBİSTAN BASKETBOL 
FEDERASYONU OFİSİNİ YENİLEDİ
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15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı yaşanan kahramanca mücadeleye ruhunu veren
şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz.

Demokrasimizden aldığımız güç ve kahramanlarımızdan aldığımız cesaretle,
2023 hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz.
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SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eski Başbakan Boyko 
Borisov'un birinci gelse 
bile hükümet kurama-

yacağını hesaplayan Böyle 
Bir Halk Var (İTN) partisinin 
lideri, popülist şovmen Slavi 
Trifonov, sahibi olduğu 7/8 
adlı özel TV kanalından yap-
tığı açıklamada, oluşturacak-
ları 18 üyeli yeni hükümette, 
başbakan adayı olarak eski 
bakanlardan Nikolay Vasi-
lev'i göstereceklerini bildirdi. 
Dünyanın tanınmış 4 ayrı 
üniversitesinden diploması 
olan Vasilev, geçmişte 6 ül-
kede çeşitli kuruluşlarda üst 
düzeyde görevlerde bulun-
muş, 2001-2003 döneminde 
Bulgaristan'da başbakan yar-
dımcısı ve bakan olarak 3 
kez görev yapmıştı. Vasilev 
7 yabancı dil biliyor. Trifo-
nov'un listesinde Dışişleri 
Bakanı olarak eski büyükelçi 
ve dışişleri bakanı, 4 dil bilen 
Radi Naydenov'u aday gös-
terdi. Listede en genç bakan 
adayı 27 yaşındaki Antonia 
Valentinova oldu. Ülkedeki 
nüfusu 500 bini aşkın Ro-

manların sorunlarından so-
rumlu olacak Valentinova 4 
yabancı dil biliyor. Slavi Tri-
fonov, 8 kadın ve 10 erkek-
ten oluşan taslak kabinesinin 
güvenoyu alması durumun-
da izleyeceği çalışma önce-
liklerini de anlattı. Trifonov, 
ana çalışma önceliklerinin 
"yolsuzlukla mücadele" ola-

cağını, ülkedeki birçok yol-
suzluğu örtbas etmekle suç-
lanan Özel Savcılık ve Özel 
Mahkemenin feshedileceğini 
kaydetti. KOBİ'lere kredi 
sağlayan devlete ait Bulga-
ristan Geliştirme Bankasının 
(BBR) özelleştirileceğini be-
lirten Trifonov, ülkede yıllar-
dır yapımı süren tüm oto-

banların inşaatının tamamla-
nacağını, ihtiyaç sahibi 1 mil-
yon çocuğa tablet ve dizüstü 
bilgisayar dağıtılacağını söy-
ledi. 46. parlamentoda yer 
alacak 6 siyasi gücün arasın-
da yer alan İTN, seçimi, eski 
Başbakan Boyko Borisov'un 
Bulgaristan'ın Avrupalı Geli-
şimi İçin Yurttaşlar (GERB) 

partisi ile önde götürüyor. 
Merkez Seçim Komisyo-
nu’nun hafta sonuna dek se-
çimin kesin sonuçlarını açık-
laması beklenirken, siyasi 
arenada ciddi itibar kaybına 
uğrayan Borisov'un GERB 
partisi geri kalan tüm siyasi 
güçler tarafından dışlanmış 
bulunuyor. (AA)

Bulgaristan'da yapılan erken parlamento seçiminin ardından nihai sonuçlar beklenirken, yarış-
ta GERB ile başa baş giden Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin lideri, popülist şovmen Slavi Tri-

fonov, koalisyon kurmadan parlamentoya güvenoyu için sunacağı kabinesinin listesini açıkladı

Çevreni Koru, Evreni Kucakla’’ 
konulu; ‘’ 2. Uluslararası Ro-
tary 2420 Bölge Örsçelik Bal-

kan Kısa Film Yarışması ödülleri sa-
hiplerini buldu. Uluslararası Rotary 
2420 Bölge Federasyonu’nun Örsçelik 
Balkan anısına ‘’Çevreni Koru, Evre-
ni Kucakla’’ sloganıyla bu sene ikin-
cisini düzenlediği kısa film yarışma-
sının kazananları belli oldu. ‘’Çevre-
ni Koru, Evreni Kucakla’’ temasıyla 

bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma-
nın ödül töreni Tekfen Holding Bina-
sı’nda jüri üyeleri, finale kalan genç 
sinemacılar ve basın mensuplarının 
katılımıyla gerçekleşti. Bu sene 16 
eser finale kalmaya hak kazandı. Mu-
rat Yüksel’in Jeotermal Yetti Gari fil-
mi birinciliği kazanırken Fırathan 
Mehmet Güleç’in Fikirtepe Sosyal 
Hüsran filmi ikinci, Sezgin Yüzay’ın 
Koku filmi 3.olmaya hak kazandı. 

Rotaryenlerden film yarışması

Bulgaristan'da seçim 
bitmeden İTN partisi 
KABİNESİNİ DUYURDU

Edirne'de konserler 
"Balkan ezgileriyle" 
yeniden başladı
EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Edirne'de, salgın nedeniyle kon-
serlere verilen 1,5 yıllık ara 
"Balkan ezgileri" konseriyle son 

buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Edirne Devlet Türk Müziği Rumeli 
Müzikleri Topluluğu, Türk Ocağı 
Caddesi'ndeki topluluk binasının 
bahçesinde konser verdi. Maske ve 
sosyal mesafe kurallarının titizlikle 
uygulandığı konserde sanatçılar, Sa-
nat Yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün 
yönetiminde "Bir fırtına tuttu bizi", 
"Gemi kalkar sular akar", "Arda boy-
larında kırmızı erik" ve "Ben bir göç-
men kızı gördüm" gibi birçok Balkan 
türküsünü icra etti. Topluluk Müdü-
rü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, müziksever-
lerle uzun bir salgın döneminin ar-
dından vuslat akşamı yaşadıklarını 
söyledi. Salgının azalmaya başlama-
sıyla konseri gerçekleştirdiklerini an-
latan Bahçe, "Yaz konserleri kapsa-
mında Balkan Ezgileri konseri verdik. 
Hem yöremize ait güzel eserleri ses-
lendirmekten hem de uzun bir süre 
sonra seyircilerimizle tekrar kavuş-
maktan dolayı çok mutluyuz." diye 
konuştu. Konseri, İl Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Soytürk, İl Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve 
davetliler dinledi. (AA)

VIII. Uluslararası 
Avrasya Eğitim 
Araştırmaları 
Kongresi  
(EJER) yapıldı

7-10 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında Aksaray Üniversite-
si ve Anı Yayıncılık ev sahip-

liğinde online gerçekleştirilen  
kongrede Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Eğitim Programları ve Öğre-
tim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz Erişen,  Gaziantep 
İslam Bilim Teknoloji Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal 
Bay ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Eğitim Programları ve Öğretim 
Anabilim Dalı doktora öğrencisi 
Naciye Kaya tarafından '' Etnope-
dagojik Bağlamda Balkan Ülkele-
ri ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim 
programlarının karşılaştırılması '' 
adlı sunum gerçekleştirildi. Çevi-
risi gerçekleştirilen Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey 
Makedonya okul öncesi eğitim 
programları Türkiye okul öncesi 
eğitim programı ile amaç, ilkeleri, 
öğrenme alanları, kazanımlar, 
eğitim durumları, içerik ve değer-
lendirme açısından 
karşılaştırıldı. Prof 
Dr Yavuz Erişen ve 
Prof Dr Erdal Bay 
danışmanlığında 
doktora tezi olarak 
devam eden araştır-
ma kapsamında 
Balkan Ülkelerinde 
görev yapan okul 
öncesi eğitim öğret-
menleri ile görüş-
meler ve uygulama-
lara yönelik yerin-
de gözlemler plan-
lanıyor. 

‘ Unutmayacağız ki,  
tekrar yaşamayalım’
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna'da 1995 yılında meydana 
gelen ve 8 bini aşkın Müslü-
man'ın erkek kadın, çocuk yaşlı 

demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü 
Srebrenitsa katliamının 26. yıldönü-
mü, Menemen’de düzenlenen törenle 
anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bu-
lunan Srebrenitsa  Anıtı’nda düzenle-
nen törene Menemen Kaymakamı Fa-
tih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet 
Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Türkiye 
Bosna Hersek Kültür Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Ömer Eren, belediye 
meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, 
kamu kuruluşları ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ga-
zeteciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı 
duruşu, İstiklal Marşı ve Bosna Her-
sek Milli Marşlarının okunmasıyla 
başlayan törende, Srebrenitsa’da 26 yıl 
önce yapılan soykırım kınandı. Bosna 
Hersek Kültür Dernekleri Federasyo-
nu Gençlik Kolları Başkanı Aykut 
Taylan Varlı, 1995 yılında Srebrenit-
sa'da yaşanan soykırıma dair bilgiler 

verdi. 1993 yılında Srebrenitsa’nın BM 
Güvenlik Konseyi tarafından güvenli 
bölge ilan edilen yerlerden biri oldu-
ğunu ifade eden Varlı, “Ne yazık ki 
95’in Temmuz ayında Sırplar tarafın-
dan büyük bir soykırım gerçekleştiril-
di. Silahsız Boşnaklar, evlerinden sök-
tükleri su borularıyla kendilerini sa-
vunurken can vermişlerdir. Maalesef 
ki Avrupa da buna seyirci kalmıştır. 
12 bin 500’ün üstünde vatandaşımız 
bu katliamda hayatını kaybetmiştir. 
Hala da çıkartılamamış 
naaşlarımız vardır. Can-
larını kaybeden soykı-
rım kurbanlarını saygıy-
la anıyoruz” dedi. Me-
nemen Belediye Başkan 
Vekili Aydın Pehlivan, 
“Bugün, gönlümüzde 
kazılı ve beynimizde ya-
zılı olan Srebrenitsa Kat-
liamı’nın 26. yıl dönü-
münde bütün şehitleri-
mizi rahmetle anmak 
için toplandık. Avru-
pa’nın göbeğinde, sözde 

Birleşmiş Milletlerin koruması altında 
olan Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 
bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve 
insanlık felaketi yaşandı. Bu acı sade-
ce Bosnalı kardeşlerimizin değil… 
Bizler de tüm insanlık adına aynı acıyı 
ilk günkü gibi yaşıyoruz. O gün bu-
gündür Bosna’da acılı annelerin göz-
yaşı hiç dinmedi, yüreklerindeki ateş 
sönmedi. Bu soykırımı gerçekleştiren-
ler, Allah katında hak ettikleri cezayı 
elbette alacaklardır.

15 Temmuz'u anlatan  
fotoğraflar sergilendi
YENİ PAZAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun 
yaşadığı Sancak bölgesinin en bü-
yük şehri Yeni Pazar'da Anadolu 

Ajansı’nın (AA) fotoğraflarından oluşan 
"15 Temmuz-Demokrasi Mücadelesi" ko-
nulu fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye'nin 
Yeni Pazar Başkonsolosluğu ve Yeni Pa-
zar Ras Müzesi tarafından düzenlenen 
fotoğraf sergisinde Fetullahçı Terör Ör-
gütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da ger-
çekleştirdiği hain darbe girişimi anlatıl-
dı. Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosu 
Başar Başol, Sancak'a 15 Temmuz gecesi 
Türk halkına verdikleri destek nedeniyle 
teşekkür ederek, 
hain darbe girişi-
min 5'inci yıl dö-
nümünde Türki-
ye ve mücadele-
sine verilen des-
teğin ilk günkü 
gibi taze olduğu-
nu belirtti. 


