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¥  BOSNA Hersek'teki savaşta (1992-1995) 
başkent Saraybosna yakınındaki Igman 
Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği ope-
rasyonun durdurulmasının ve dağın savu-
nulmasının 28'inci yılında düzenlenen 
"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" 
etkinliği bir dizi törenle anıldı.  n 3’te

¥  HIRVATİSTAN'IN başkenti 
Zagreb'de faaliyet gösteren 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
ile Zagreb Polis Akademisi 
arasında akademide eğitim 

gören polis adaylarına ve 
polis memurlarına enstitü 
okutmanlarınca Türkçe eğiti-
mi verilmesine yönelik anlaş-
ma sağlandı. n 5’te

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

Sayfa 3’teRifat SAİT

YANMAZ ORMANLAR 
YAPABİLİR MİSİNİZ?

¥ BALKAN Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu: 
"Temel insan haklarının ihlali-
ni, uluslararası anlaşmaların 
yok sayılmasını hoşgörüyle 
karşılamamız söz konusu de-
ğil. Umuyoruz ki en kısa za-
manda Yunan yetkililer bu ka-
rarlardan vazgeçer" derken, 
Dışişleri Bakanlığı, Yunanis-
tan'ın, tasarruf tedbirleri ve 
öğrenci sayılarının yetersizliği-
ni bahane ederek, Batı Trakya 
Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu 
daha kapatma kararı almasını 
kınadıklarını bildirdi. Bakanlık-
tan yapılan açıklamada, bu 
son kararla, azınlık ilkokulları-
nın yarısından fazlası kapatıla-
rak, sayılarının 103'e düşürül-
düğü, böylelikle Batı Trakya 
Türk Azınlığına ait ilkokulların 
"geçici durdurma" yoluyla ka-
patılmasına yönelik Yunanis-
tan'ın uyguladığı politikanın 
sistematik bir hal aldığının tes-
cillendiği belirtildi. n 5’te

Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının 
yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait 

12 ilkokulu daha kapatma kararı alması tepkilere yol açtı

Yunan’ın derdi ise 
TÜRK OKULLARI

Zülfettin 
Hacıoğlu

¥ AVRUPA Birliği (AB), 
İtalya, Yunanistan, Arna-
vutluk ve Kuzey Makedon-
ya'ya yangınlarla mücade-
le için destek sağladığını 
duyurdu. AB Komisyo-
nu’ndan yapılan açıklama-
da, "Akdeniz ve Batı Bal-
kanlar'da birçok bölge or-

man yangınlarından etki-
lenmeye devam ederken, 
AB Komisyonu, yangınla-
rın yayılmasını sınırlamak, 
yaşamları ve geçim kay-
naklarını korumak amacıy-
la ülkelere yardım etmek 
için hızla desteği harekete 
geçiriyor" denildi.  n 2’de

Yangın söndürmek  
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¥ HIRVATİSTAN'IN Knin 
şehrinde, ülke ordusu-
nun 1995'te Sırp güçle-
rine karşı gerçekleştirdi-
ği Fırtına (Oluja) Hare-
katı'nın 26. yılı dolayı-

sıyla anma töreni dü-
zenlendi. Hırvatistan or-
dusunun, ülkenin güne-
yindeki Krajina bölge-
sinde Sırplara karşı ger-
çekleştirdiği Fırtına Ha-

rekatı'nın yıl dönümü 
kapsamındaki program, 
harekatta hayatını kay-
bedenlerin anısına yapı-
lan anıta çiçek bırakıl-
masıyla başladı.  n 3’te

HIRVAT POLİSLERE 
TÜRKÇE EĞİTİMİ 

¥ KUZEY Makedonya'da 
"Türkiye'ye göç edenleri" 
de yakından ilgilendiren 

"Vatandaşlık Yasası", mec-
liste kabul edildi. n 5’te

MAKEDONYA 
DOĞUMLU 
TÜRKLERE 
VATANDAŞLIK 
HAKKI TANINDI…

Igman’ın 28. yılı  
dualarla başladı
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Bulgaristan’da 
ÜNiVERSiTE 

TANITIMI

KIRCAALİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve 
Dış İlişkiler Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Murat 
Türkyılmaz ve Öğrenci İş-
leri Daire Başkanı Türker 
Türküç, Kırcaali ve Has-
kovo (Hasköy) illerine bağlı 
ilçe belediye temsilcileriyle 
bir araya gelerek Trakya 
Üniversitesi hakkında bilgi 
verdi. Rektör Yardımcısı ve 
Dış İlişkiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Murat Türkyıl-
maz, Trakya Üniversite-
si’nin bir dünya 
üniversitesi olduğunu belir-
terek 64 ülkeden 5000 ulus-
lararası öğrencisi olduğunu 
ifade etti. 
www.haberler.com’a göre; 
Prof. Dr. Murat Türkyıl-
maz, Trakya Üniversitesi-
nin önceliğinin Balkanlar 

olduğunu vurgulayarak, 
“Uluslararası 5 bin öğrenci-
mizin 4 binini Balkanlardan 
gelen öğrenciler oluşturu-
yor. Bu 4000 öğrenciden ise 
1200’ü Bulgaristan’dan 
gelen öğrenciler. Sizleri 
önemsiyoruz ve kapımızı 
sizlere sonuna kadar açıyo-
ruz. Evlatlarınız üniversite-
mizde en iyi şekilde eğitim 
alacak ve Trakya Üniversi-
tesinin güçlü alt yapısıyla 
alanında uzman donanımlı 
bireyler olarak mezun ola-
caklardır. Evlatlarınız bizle-
rin de evlatları. Trakya 
Üniversitesi ailesinde onları 
kendi evlerindeymiş gibi 
hissettireceğiz” dedi. Bul-
garistan’dan birçok üniver-
site ile temas halinde 
olduklarını belirten Prof. 
Dr. Murat Türkyılmaz, 
Trakya Üniversitesinde bir-
çok bölümün akredite oldu-
ğunu ve buradan mezun 
olacak öğrencilerin uluslar-
arası düzeyde tanınırlığı ol-
duğunun altını çizdi. (AA)

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 
"Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok böl-
ge orman yangınlarından etkilenmeye de-

vam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayıl-
masını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynakla-
rını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek 
için hızla desteği harekete geçiriyor" denildi. 
Açıklamada, Fransa'dan İtalya'ya, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi'nden Yunanistan'a ikişer uçak ve 
itfaiye ekibi, Çekya ve Hollanda'dan Arnavut-
luk'a iki helikopter, Slovenya'dan Kuzey Make-
donya'ya 45 kişilik ekip gönderildiği ifade edildi. 
Açıklamada ayrıca, Komisyonun kriz yönetimin-
den sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in "Yangınlar 
tüm Avrupa'ya yayılırken yardım göndermek 
için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesine yer veril-
di. AB Komisyonundan 1 Ağustos'ta yapılan 
açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Meka-
nizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak 
AB Komisyonu’nun, Hırvatistan'dan 1 Canadair 
uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gön-
derilmesi için harekete geçtiği belirtilmişti. (AA)

Avrupa Birliği (AB), İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Make-
donya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu

YEE Üsküp’te de 
gönüllerde yer etti

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın başken-
ti Üsküp'te "2021 Yunus Emre 
ve Türkçe Yılı" kapsamında 

Yunus Emre "Gel Gör Beni" sergisi 
ve Yunus Emre'nin şiirlerinden bes-
telenen eserlerle icra edilen "Bizim 
Yunus" konseri düzenlendi. 
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Ulus-
lararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) ve Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü iş birliğinde Yunus Em-
re'nin vefatının 700. yıl dönümü anı-
sına düzenlenen etkinliğe, Türki-
ye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan 
Mehmet Sekizkök, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov, Üsküp 
YEE Müdürü Serhan Kula'nın yanı 
sıra ülkedeki Türk kurum ve kuru-
luş temsilcileri, siyasetçiler, vatan-
daşlar ve diğer davetliler katıldı. 
Üsküp YEE Müdürü Kula, buradaki 
konuşmasında, Yunus Emre'yi anla-
tırken iki farklı unsuru ele aldıkları-
nı ifade etti. Kula, "Birisi gözlerimi-
ze hitap etmesi açısından Ankara 
Olgunlaşma Enstitüsü'nün çok kıy-
metli koleksiyonunu, diğeri de Yu-
nus'un eserleriyle bestelenen kıy-
metli eserlerin icrasıyla hem gözleri-
mize hem de gönüllerimize iki farklı 
hitap ile Yunus aslında bizlere ses-
lenmiş oluyor. O her zaman bizlere 
sesini iletiyor ama biz bazı aracılar 

araya koyup onu güzelliklerle tek-
rardan yansıtmak istiyoruz." dedi. 
Balkanlar'ın Yunus Emre'ye çok ya-
kın topraklar olduğunu dile getiren 
Kula, aslında Yunus Emre'nin 700 
yıldır Balkanlar'da da seslenmeye 
devam ettiğini vurguladı. 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov dünya dili olan Türkçeye 
hep birlikte sahip çıkılması gerekti-
ğini belirterek, "2021 Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı" kapsamındaki kutlama-
ların manevi hazinenin genişlemesi 
için bir fırsat olarak görülmesi ge-
rektiğini söyledi. 
Kaseinov, "İlim, irfan ve hikmet ehli 
bizim Yunus, kadim Anadolu top-
raklarında başta olmak üzere tüm 
Türk dünyası için büyük bir miras 
ve silinmez izler bırakmıştır. Asır-
lardır dilden dile, gönülden gönüle 
aktarılan şiirleriyle gönüllerimize 
taht kurmuştur." diye konuştu. 
Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni" ser-
gisinin dünyanın farklı bölgelerinde 
sergilendiğine işaret eden Kaseinov, 
programın Yunus Emre'nin evrensel 
mesajlarının yeniden hatırlanmasına 
ve onun felsefesiyle bütünleşmesine 
vesile olacağını vurguladı. 
Program kapsamında Abbaz Yahya 
ve orkestrası ile Muhsin Süleyman 
gibi sanatçılar tarafından Yunus 
Emre'nin şiirlerinden bestelenen 
eserler icra edildi. (AA)
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GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan, Ürdün ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
liderleri Yunanistan'ın başken-

ti Atina'da, ilişkilerini güçlendirme 
konusunda görüşmek üzere bir ara-
ya geldi. Yunanistan Başbakanı Ki-
riakos Mitsotakis, Ürdün Kralı 2. Ab-
dullah ve GKRY lideri Nikos Anasta-
siadis'in katıldığı toplantı sonunda 
yapılan ortak açıklamada, üç liderin, 
aralarındaki koordinasyon mekaniz-

ması kapsamında, yeni tip korona vi-
rüs dönemi sonrasında ortaklık iliş-
kilerini güçlendirmek amacıyla Ati-
na'da bir araya geldiği ifade edildi. 
Başlıca gündem maddesini barış ve 
istikrarla ilgili konuların oluşturdu-
ğu ifade edilen üçlü toplantıda, Do-
ğu Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'nın 
yanı sıra Kıbrıs ile Filistin meseleleri-
nin ele alındığı aktarıldı. Mitsotakis, 
Kral Abdullah ve Anastasiadis daha 
önce, 2018'de GKRY'de, 2019'da da 
Ürdün'ün başkenti Amman'da bir 
araya gelmişti. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi 
Akar, Yunanis-

tan'dan saldırgan değil 
barışçıl çözümler için uğ-
raşmasını, Türkiye'nin 
sorunların çözümü için 
gösterdiği gayrete katkı 
sağlamasını istedi. Bakan 
Akar, "Bir silahlanma ya-

rışı tutturmuş gidiyorlar. 
Uçak, silah, araç gereç 
alıyorlar. Üç-beş kullanıl-
mış uçakla güç dengeleri-
nin değişmesi mümkün 
değil. Yunan komşuları-
mızın saldırgan çözümler 
değil, barışçıl, siyasal çö-
zümler için uğraşmaları-
nı, buradaki sorunlara 
yönelik çözüm gayreti-
mize katkı sağlamalarını 
bekliyoruz" dedi. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

YANMAZ ORMANLAR  
YAPABİLİR MİSİNİZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Program kapsamında, 
başkent Saraybosna'daki 
Sönmeyen Ateş Anıtı, 

Savaşta Öldürülen Çocuklar 
Anıtı ve Kovaçi Şehit Mezarlı-
ğı'nda tören düzenlendi. Bos-
na Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Zeljko Kom-
sic, törende yaptığı açıklama-
da, Igman Dağı savunmasının 
yalnızca Saraybosna için değil 
tüm Bosna Hersek için önem 
arz ettiğini söyledi. 
Komsic, "Düşman 
ordusu Igman 
Dağı'nı kontrol 
altına almayı 
başarabilseydi 
neler yaşanırdı 
bilmiyoruz, şu 
an burada ko-
nuşabilecek du-
rumda olur muy-
duk onu da bilmi-
yoruz." dedi. Konseyin 
Boşnak üyesi Sefik Dzafero-
vic de Bosna Hersek Cumhuri-
yeti Ordusu'nun (ARBIH) 
1992-1995 yılları arasında elde 
ettiği tüm zaferlerin, Bosna 
halkının özgürlüğü açısından 
büyük önem teşkil ettiğini 
kaydetti. Ordunun, Igman sa-
vunmasıyla Saraybosna'nın 
bloke edilmesini engellediğini 

hatır-
latan 

Dzafe-
rovic, söz 

konusu sa-
vunmanın sava-

şın kilit mücadelelerinden biri 
olduğunu vurguladı. Dzafero-
vic, Bosna Hersek'in sonunda, 
Avrupa Birliği (AB) ve NATO 
üyesi etkili bir ülke haline ge-
leceğini belirterek, "Bosna 
Hersek'in tüm vatandaşları, 
ülkenin hangi bölgesinde ya-
şarlarsa yaşasınlar, eşit hakla-
ra sahip olacaklar. Son günler-

de Sırp Cumhuriyeti entitesin-
den aksi mesajlar gönderili-
yor, bunlar utanç verici mesaj-
lar, bu mesajların gönderenleri 
utanç duymalıdır." ifadelerini 
kullandı. "Bosna Hersek Sa-
vunması - Igman 2021" etkinli-
ğinin organizasyon kurulu 
başkanı Mirza Terzo da söz 
konusu etkinliğin en önemli 
amaçlarından birinin, Bosna 
Hersek Cumhuriyeti Ordusu 
mensuplarının savaştaki kah-
ramanlıklarına dikkati çekmek 
olduğunu söyledi. Emekli ge-
neral Rizvo Pleh de yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle içeriği değiştirilen 
etkinliğin sürekliliğinin ko-
runması gerektiğine işaret 
ederek, "Genç nesillerin, bu 
devlet ve milletin kendisini sa-
vunmak ve ayakta kalmak için 
ne tür zorluklarla mücadele 
ettiğini bilmesi gerekiyor." de-
di. Hem şehitleri anmak hem 
de Bosna Hersek savunmasını 
hatırlamak amacıyla 21. kez 
gerçekleştirilen etkinliğin mer-
kezi töreninin Igman Dağı'nda 
savaş yıllarında inşa edilen ca-
mi oldu. (AA)

“Bosna Savunması-Igman  
2021” törenlerle başladı

Trajikomik gerçek 
bir hikâye ile başla-
mak istiyorum. 

Geçmiş yıllarda Yunanis-
tan’da yanıp kül olmuş 
bir ormanın içinde bir ce-
set bulurlar.  Ceset yan-
mıştır. Ölen adamı araştı-
rırlar. Sonuç şaşırtıcı ve 
ilginçtir. Zira ceset  yan-
gınla ilgisi olmayan bir 
dalgıca aittir. Bu şansız 
adam Ege’nin serinlikle-
rinde suyun altında yüzer-
ken, yangın söndürme 
uçağı bu kişiyi alıp orman 
yangının tam ortasına at-
mıştır.  
 
Son günlerde yanan or-
manları görünce bu olay 
aklıma geldi. Sizlerle 
paylaşmak istedim.  
 
İki yıl kadar önce yine or-
man yangınları sonrasın-
da Ankara’da Orman ile 
ilgili yetkili bir bürokratı 
ziyarete gittik. Malum her 
yaz döneminde yangınları 
yaşıyoruz. Kendisine bu 
orman yangınlarını nasıl 
önleriz diye sorduğumda 
bize çok farklı bir cevap 
vermişti: “ Biliyor musu-
nuz Ormanlar kendilerini 
yeniler”   
Nasıl yani orman kendini 
yakar mı? Diye sordum: 
“Yangın veya başka bir 
sebeple yenilenirler” dedi. 
Bunu söyleyen bir orman 
mühendisiydi.  
 
Belki geçmiş yangınlar 
bir derece doğal şekilde 
olmuş olabilir ama bu de-
fa üst üste 80’in üzerinde 
orman yangını doğal ola-
maz. Kaldı ki; Sayın 
Cumhurbaşkanımız da bir 
konuşmasında: “ Ciğeri-
mizi yakanların ciğerini 
yakacağız” diyerek, ola-
yın sabotaj olduğunun 
mesajını vermişti.  
 
Peki, ama bu orman yan-
gınları sabotaj ise faali 
kim? Bize düşman çok. 
Ama bu öyle bir düşman 
ki insana, insanlığa, gele-
ceğe topyekûn saldırıyor. 
İlk akla PKK geliyor. 
Evet olabilir. Geçmişte de 
bu terör örgütü orman 
yangınları çıkarttı. Biraz 
kendi kendimize fikir jim-
nastiği yapalım. Bu or-
man yangınları sadece 
Türkiye’de değil. Aynı 
anda komşumuz Yunanis-
tan’da da çok sayıda yan-
gınlar çıktı. Hatta Make-
donya ve Kosova’da da. 
İtalya’da da yangınlar var. 
Yunanistan’daki yangınlar 
hala kontrol altına alına-
madı.  
 
O zaman tüm bu orman 
ve çevre cinayetinin arka-
sında kimler var? Küres-
elciler olabilir mi? Dün-
ya’ya ayar vermeye çalı-
şan bu şizofrenler her şeyi 
yapabilirler. Evangelistler 
gibi içlerinden bazıları kı-
yametin de kopması dahi 
istiyor ve bunun için uğ-
raşıyorlar. Son dönemde 
yaşadığımız Covid 19 
pandemisi de doğal değil-
di zaten.  Başta Türkiye 
gibi kendilerince söz din-
lemeyen bazı ülkelere 
ayar vermeye çalışıyorlar. 
Gelişmiş dijital elektro 
manyetik silahları ile uy-
du üzerinden bile gönde-
recekleri uzaktan kuman-
da ışınlarla ormanları tu-
tuşturabilirler. Artık bu 
teknoloji ellerinde var.  
 

Başlıkta sorduğumuz so-
runun cevabı: “Hayır yan-
maz ormanlar yapamayız”  
Ama orman yangınlarını 
azaltabilir, daha çabuk 
kontrol altına alabiliriz.  
Mesela bazı Balkan ülke-
lerinde olan sisteme göre 
Ormanlar o yöre halkına 
ve köylülere aittir. Orma-
nın sahibi olan köylü ve-
ya vatandaş kendi arazisi 
olan ormanlık alanları ko-
rur ve bakar. Orası yansa 
bile oraya bina dikilemez 
ve tekrar ormanlaştırılır.  
 
Mesela başta TUBİTAK 
olmak üzere ilgili tüm 
üniversitelerde bütçeler 
oluşturup ormanların ko-
runması için sistem ve 
teknolojiler üretebilir ve 
bu konuda  araştırmalar 
yaptırır, hatta  inovasyon 
projeleri ürettirebilirsin. 
Ormanlara Isı duyarlı sen-
sorlar, kamera takip sis-
temleri, uydu orman takip 
çalışmaları yaptırabilirsin. 
Mesela çok iyi olduğu-
muz İHA ve SİHA’ları or-
man yangınları için geliş-
tirebilirsin. 
Mesela bu konuda bilgili 
ve liyakatli gençleri istih-
dam edebilirsin. 
Mesela yangın söndürme 
uçak ve helikopterleri ar-
tık sen üretebilirsin.  
Mesela yeni orman yasası 
çıkartıp, tedbir, yasak ve 
cezalarda değişiklikler 
yapabilirsin. 
Mesela okullarda çocuk-
lara orman ve orman yan-
gınları hakkında yeni 
müfredatlar verebilirsin. 
Mesela ormanı olan Bele-
diyelere yeni görevler ve-
rebilir, bunu takip edebilir 
ve onlarla birlikte orman-
ların korunması için ortak 
çalışabilirsin.  
Mesela Orman arazilerine 
beton dikenlere ağır ceza-
lar getirebilir ve bunu ke-
sinlikle af kapsamı dışına 
sokabilirsin.  
Mesela yaz dönemlerinde 
ormanlara girişi artık sü-
rekli yasaklayabilirsin. 
Mesela meteoroloji kuru-
mu ile ortak çalışıp, aşırı 
sıcak zamanlarında ve 
yangını körükleyebilecek 
rüzgârlı havalarda teyak-
kuza geçebilir, bu zaman-
larda ormanlar için kırmı-
zı alarm verebilirsin.  
Mesela eskiden fahri av 
müfettişleri olurdu. Şimdi 
orman fahri müfettişleri 
ve orman gönüllüleri 
oluşturup, onları eğitebilir 
ve çeşitli teşviklerle onla-
rı hazırlayabilirsin. 
Meseleler ve meselalar  
çok. Daha bir sürü çözüm 
fikri yazabiliriz. Her şey-
den önce Samimi ve is-
tekli olmalıyız. Geçmiş-
ten ders almalıyız. Liya-
katli uzmanlarla çalışma-
lıyız.  
Aşağıdaki  tekerlemenin 
artık sadece sohbetlerde 
söylenmesi dileğiyle, Al-
lah bu vatanı ve ormanla-
rımızı korusun inşallah. 
-Komşu, komşu! -Hu, 
hu!, -Oğlun geldi mi? –
Geldi -Ne getirdi? -İnci, 
boncuk. 
-Kime, kime? -Sana, ba-
na.     -Başka kime? -Kara 
kediye -Kara kedi nerede? 
-Ağaca çıktı -Ağaç nere-
de? -Balta kesti -Balta ne-
rede? -Suya düştü. 
-Su nerede? -İnek içti. -
İnek nerede? -Dağa kaçtı. 
-Dağ nerede? -Yandı, bitti 
kül oldu.

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakının-
daki Igman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdu-
rulmasının ve dağın savunulmasının 28'inci yılında düzenlenen "Bos-

na Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliği bir dizi törenle anıldı

KNİN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'ın Knin şehrin-
de, ülke ordusunun 
1995'te Sırp güçlerine 

karşı gerçekleştirdiği Fırtına 
(Oluja) Harekatı'nın 26. yılı dola-
yısıyla anma töreni düzenlendi. 
Hırvatistan ordusunun, ülkenin 
güneyindeki Krajina bölgesinde 
Sırplara karşı gerçekleştirdiği 
Fırtına Harekatı'nın yıl dönümü 
kapsamındaki program, hare-
katta hayatını kaybedenlerin 
anısına yapılan anıta çiçek bıra-
kılmasıyla başladı. Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Zoran Milano-
vic, törende yaptığı konuşmada, 
Hırvatistan tarihinin en önemli 
harekatlarından olan Fırtına'nın, 
kolay bir görev olmadığına işa-
ret ederek, "Cesaret ve iyi bir or-

ganizasyonla başarıya ulaştık" 
dedi. Başbakan Andrej Plenko-
vic de Hırvatların yüreklerinde 
gurur ve zafer duyguları uyan-
dıran bu günde toplanmaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade 

ederek, "Fırtına Harekatı'yla öz-
gür Hırvatistan'ın temelleri atıl-
dı. Bu bağlamda, bu günü her yıl 
anmaya devam edeceğiz" diye 
konuştu. Sırbistan'ın kendi so-
rumluluğuyla yüzleşmesi gerek-

tiğine işaret eden Plenkovic, Hır-
vatistan'ın her alanda geliştiğini 
ve gelişmeye devam edeceğini 
söyledi. Yeni tip korona virüs 
tedbirleri çerçevesinde merkezi 
tören Dinar Futbol Kulübü Sta-
dı'nda düzenlenirken, Knin Ka-
lesi'nde Hırvatistan bayrağı dal-
galandırıldı. Hırvatistan Ordusu 
Hava Kuvvetleri Akrobasi Takı-
mı da "Fırtına'nın Kanatları" 
adıyla uçuş gösterisi sergiledi. 
Öte yandan, Hırvatistan'da "öz-
gürlüğe kavuşma günü" olarak 
kutlanan Fırtına Harekatı, bir di-
ğer Balkan ülkesi Sırbistan'da ise 
"yas günü" olarak anıldı. Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic, harekatın yıl dönümün-
de, başkent Belgrad'da düzenle-
nen törende, halkının yaşadığı 
acı günleri asla unutmayacağını 
dile getirdi. (AA)

Hırvatistan'da Fırtına Harekatı'nın  
26. yılında anma töreni düzenlendi

Üç ahbap çavuşlar 
yine bir araya geldi

Akar'dan Komşu’ya 
silahlanma tepkisi



BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhuriyeti Böl-
gesel Kalkınma Bakanı 
Fikrim Damka ve Ma-

muşa Belediye Başkanı Abdül-
hadi Krasniç Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret 
etti. Ziyarete, BTSO Yönetim 
Kurulu ve Meclis Divan üyele-
ri katıldı. Ziyarette konuşan İs-
mail Kuş, Bursa ve Balkan coğ-
rafyası arasındaki tarihi ve 
köklü bağların ticarete daha 
fazla yansımasını arzuladıkla-
rını söyledi. İsmail Kuş, Bursa 
ve Kosova’nın etle tırnak gibi 
olduğunu söyledi. Bursa’dan 
Kosova’ya gidenlerin asla ya-
bancılık çekmediğini belirten 
İsmail Kuş, BTSO olarak Koso-

va ile Bursa arasındaki ekono-
mik ilişkileri güçlendirmek is-
tediklerini dile getirdi. 
www.timebalkan.com’a göre; 
şu anda Bursa’dan 230’u aşkın 
firmanın Kosova ile ticaret 
yaptığını ifade eden İsmail 
Kuş, “Bursa ve Kosova arasın-
daki ilişkilerin daha iyi nokta-
ya gelmesini istiyoruz. Pande-
minin etkisinin azalmasıyla 
Kosova ve Bursa arasında ge-
niş katılımlı ticaret heyetleri 
düzenlemeyi de hedefliyoruz. 
Balkan coğrafyası ile köklü 
bağlarımız var. Bunu mutlaka 
ticarete yansıtmalıyız.” diye 
konuştu. 
 

‘TOPARLANMA’ 
 
Bakan Fikrim Damka, Koso-

va’da aşılamanın yaygınlaşma-
sıyla ekonomide hızlı bir to-
parlanma yaşandığını söyledi. 
Bursa ve Kosova arasındaki 
ekonomik ilişkilerin ve yatı-
rımların gelişmesini arzuladık-
larını belirten Damka, “Ziyare-
timizin ana amacı bu. Bizler ta-
bii ki ticari ilişkilerin bir günde 
güçlenmesini beklemiyoruz. 
Karşılıklı ziyaretleri hızlandır-
malıyız. Gümrük noktasında 
yatırımcılarımıza önemli avan-
tajlar sunuyoruz. Avrupa ve 
ABD’ye ticaret için herhangi 
bir kota uygulanmıyor. 
ABD’ye istediğimiz kadar mal 
satabiliyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Stratejik yatırımlar nok-
tasında Kosova hükümetinin 
firmalara büyük kolaylıklar 
sağladığını kaydeden Damka, 

şöyle konuştu: “Stratejik alan-
da yatırım söz konusu oldu-
ğunda hükümet nezdinde gö-
rüşmeler yapılıyor. Stratejik 
yatırımlar için özel yasamız 
var. Biraz daha kolaylaştırıcı 
politikalar geliştireceğiz. Tür-
kiye’deki iş insanları Avrupa 
ile ticarette Kosova’yı üs ola-
rak kullanabilir. Yakın zaman-
da Makedonya, Arnavutluk ve 
Sırbistan ‘mini Schengen’ ola-
rak nitelendirebileceğimiz bir 
sözleşme imzaladılar. Biz de 
buna dahil olacağız. Tamamıy-
la gümrük sınırlarını kaldıra-
cak bir anlaşma. Yatırımcılar 
için Kosova olarak bürokratik 
engelleri sıfıra indireceğiz. Bu 
konuda kararlıyız. Gerçekten 
iş yapmak isteyen yatırımcıla-
rımızın yanındayız.”
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ESKİŞEHİR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Çocukların sağlıklı büyü-
meleri ve yaşlarına uy-
gun etkinliklerle vakit 

geçirmelerini sağlamak amacıy-
la Priştine, Prizren ve İpek Yu-
nus Emre enstitülerince gerçek-
leştirilen "Oyun Karavanı Proje-
si" Kosovalı çocuklarla buluştu. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Okçular Vakfı tarafından des-
teklenen proje kapsamında, 
Prizren'e bağlı Reçan köyünde-

ki çoğunluğunu Boşnakların 
oluşturduğu çocukların eğlen-
celi bir gün geçirmesi sağlandı. 
Okçular Vakfı Balkan Masası 
Yetkilisi Mustafa Salihoviç, Ku-
zey Makedonya'da verimli ge-
çen etkinliklerin ardından Ko-
sova'ya geldiklerini söyledi. İle-
ride daha güzel projeler yapma-
yı hedeflediklerini belirten Sali-
hoviç, "Balkan çocuklarını ziya-
ret etmek, hasbihal etmeyi 
amaçlıyoruz. Memnun kaldığı-
mız bir proje oluyor ve güzel 

tepkiler almaktayız. 'Çocuklar 
gülsün, dünya gülsün' sloga-
nıyla dolaşıyoruz." ifadesini 
kullandı. Toplamda iki gün sü-
ren projede Kosova'nın Drenas, 
Dobruçan, Reçan ve Mamuşa 
bölgelerinde kurulan tanıtım 
stantlarında çocuklara çeşitli 
konularda bilgiler verildi. Ço-
cuklar oyun karavanıyla oyun-
lar oynarken, Türk kültürüne 
dair filmler, müzikler, masallar, 
kitaplar, geleneksel sporlarla ta-
nışma fırsatı edecek. (AA)

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Pandemi döneminde ihra-
catta rekorlar kıran Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracat-

çıları Birliği, Balkan ülkelerine 
ihracatını artırmak için hareke-
te geçti.  Pandemi öncesinde 
Kuzey Makedonya’ya ‘İş Gezi-
si’ düzenleyerek Makedonya 
Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey 
Makedonya Ticaret Odası Baş-

kanı Branko Azeski, Kuzey Ma-
kedonya Dış Yatırımlar Bakanı 
Zorica Apostolska, Tarım Baka-
nı Trajan Dimkosvki ile bir ara-
ya gelen Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği bu sefer Ku-
zey Makedonya ve Kosova’dan 
ithalatçıları İzmir’de ağırladı.  
Kuzey Makedonya’dan iş insa-
nı Azem Ismaili ve Kosova’dan 
iş insanı Alban Shala’yla Ege 
İhracatçı Birlikleri’nde bir ara-

ya gelen Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak, Kuzey Make-
donya ve Kosova’da Türk 
ürünlerine büyük bir sempati 
olduğunu, Türk ürünlerinin 
özellikle tercih edildiği, mar-
ketlerde arandığını, taze meyve 
sebze ve meyve sebze mamul-
leri sektörlerimizin iki ülkeye 
ihracatlarının sürekli arttığını 
dile getirdi. 

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim 
Damka ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Kras-
niç Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti

Priştine yatırımcılar için  
yeni politikalar geliştiriyor

Osmanlı yâdigârı ağacı 
Osmangazi yaşatıyor
BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova’daki Sultan 1. 
Murad-ı Hüdavendigâr 
türbesinin bahçesindeki 

7 asırlık dut ağacı, Osmangazi 
Belediyesi’nin bakım, tedavi ve 
restorasyon çalışmalarıyla 
ayakta kalmaya devam 
ediyor. Osmangazi 
Belediyesi, rutin be-
lediyecilik hiz-
metlerinin yanı 
sıra tarihî ve 
kültürel mirası 
yaşatma ve 
çevreci projele-
riyle de örnek 
oluyor. Osman-
lı Devleti’nin sa-
vaş meydanların-
da şehit olan tek 
padişahı olan Sultan 
1. Murad-ı Hüdavendi-
gâr Han için her yıl Kosova 
ve Bursa’daki türbeleri başında 
anma programı tertip eden Os-
mangazi Belediyesi, şehit padi-
şaha bir vefa örneği daha gös-
terdi. www.timeblkan.com’a 
göre; Sultan Murad’ın Koso-
va’daki türbesinin bahçesinde 
bulunan dut ağacı, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın talimatıyla bakıma 
alındı. Yaklaşık 700 yıllık oldu-
ğu tahmin edilen ve 10 yıl önce 
de yine Osmangazi Belediyesi 
tarafından elden geçirilen anıt 
ağaç, Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekiplerinin bakım çalış-

malarıyla yeniden ayağa kalktı. 
Bursa’dan giden 4 kişilik ekip, 
4 gün boyunca tarihî ağacın ge-
rekli bakımlarını yaptı. Dut 
ağacının gövde ve ana dalların-
da bulunan oyukların içlerinin 
temizlenmesi böcek ve manta-
ra karşı ilâçlama, oyukların ko-

ruyucu örtü ile kapatılması 
ve üzerine tecrit (izo-

lasyon) malzemesi 
kaplanması çalış-

maları yürütül-
dü. Kosova’da-
ki Sultan 1. 
Murad-ı Hü-
davendigâr 
türbesindeki 
dut ağacının 
manevî önemi 

olduğunu ifade 
eden Osmangazi 

Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 

“Osmangazi Belediyesi 
olarak tarihe ve kültürel mirasa 
sahip çıkma çalışmalarımızı, 
Osmanlı’nın ilk payitahtı Bur-
sa’nın haricinde Balkan coğraf-
yasında da sürdürüyoruz. Tari-
he şahitlik etmiş bu 7 asırlık 
dut ağacını günümüzde de 
ayakta tutabilmek için Osman-
gazi Belediyesi olarak bakım 
ve restorasyonunu üstleniyo-
ruz. 10 yıl önce de bu ağacın 
bakımını ve tedavisini yapmış-
tık. Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü ekiplerimiz, manevî değer 
taşıyan bu ağacımızı tedavi 
ederek güçlendirdi” dedi.

Kosovalı çocuklara özel 
YEE’den oyun karavanı

Sektörün yeni hedefi Kosova ve Makedonya
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EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu 
(BRTK) Genel Başkan 

Yardımcısı Zülfettin Hacıoğ-
lu, Yunanistan'ın, tasarruf 
tedbirleri ve öğrenci sayıları-
nın yetersizliğini bahane 
ederek, Batı Trakya Türk 
Azınlığına ait 12 ilkokulu 
daha kapatma kararı alması-
nı kınadıklarını bildirdi. Ha-
cıoğlu, Yunanistan'ın Batı 
Trakya'da Türk azınlık okul-
larına yönelik almış olduğu 
kararın, Türk azınlığın eği-
tim faaliyetlerinin sekteye 
uğratılmasına yönelik oldu-
ğunu düşündüklerini ve şid-
detle kınadıklarını söyledi. 
Alınan kararla ülke çapında 
115 olan Türk Müslüman 
azınlık okulu sayısının 103'e 
düşürüldüğünü belirten Ha-
cıoğlu, 8'i Rodop ilinde, 4'ü 
İskeçe bölgesindeki 12 oku-
lun, çocuk sayısı yetersizliği 
bahanesiyle kapatıldığını ifa-
de etti. Yunanistan'ın daha 
önce de benzer kararlar aldı-
ğını anımsatan Hacıoğlu, 
şöyle devam etti: "Daha önce 
Türk azınlık okullarının yurt 
dışında kardeş okul olmaları 
yasaklanmıştı, yurt dışından 
yardım almaları yasaklan-
mıştı. Nasıl bir şey, bizim an-
lamamız mümkün değil. Av-

rupa Birliği üyesi ülkelerden 
dahi yardım almak, bu ülke-
lerdeki okullarla kardeş ol-
mak yasaklanmıştı. Bunu, ta-
mamen Batı Trakya Türk 
Müslüman azınlığının eğiti-
mini sekteye uğratma olarak 
algıladığımızı söylemiştik. 
Bu tür kararlar Lozan An-
tlaşması'nın delinmesi de-
mek." Hacıoğlu, Yunanis-
tan'ın, Batı Trakya Türk 
Müslüman azınlığına yöne-
lik diğer alanlarda da ciddi 
bir baskısının söz konusu ol-
duğunu belirtti. Azınlığın 
seçmiş olduğu müftülere de 
baskı uygulandığını vurgu-
layan Hacıoğlu, şunları kay-
detti:"Müftülerin hareketleri, 
konuşmaları mercek altına 
alınıyor, takip ediliyor ve 
bunlardan suç unsuru oluş-
turularak, kendini ifade et-
me özgürlüğü kısıtlanarak 
hapis cezaları veriliyor. Ha-
ziran ayının ilk haftasında 15 
aylık müftümüze bir ceza 
söz konusuydu. Yine Türk 
azınlığın kurmuş olduğu ku-
ruluşlar ve temsilcilikleri ko-
nusunda da ciddi sıkıntıları-
mız var. Oradaki toplumun 
'Türk' kelimesi kullanarak 
dernek kurması yasaklan-
makta, mevcut derneklerin 
Avrupa mahkemelerinde aç-
mış olduğu davaları kazan-
malarına rağmen Yunanis-
tan, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararlarını uy-
gulamayarak derneklerimi-
zin faaliyetlerini kısıtlamak-
ta. Derneklerimizin tabela-
sında 'Türk' kelimesinin yer 
almasını yasaklamakta." Ha-
cıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
yetkililerine Türk azınlığa 
verdikleri destek için teşek-

kür ederek, uluslararası are-
nada daha çok ses getirmek 
istediklerini söyledi. Öte 
yandan Dışişleri Bakanlığı, 
Yunanistan'ın, tasarruf ted-
birleri ve öğrenci sayılarının 
yetersizliğini bahane ederek, 
Batı Trakya Türk Azınlığına 
ait 12 ilkokulu daha kapatma 

kararı almasını kınadık-
larını bildirdi. Bakanlık-
tan yapılan yazılı açıkla-
mada, bu son kararla, 
azınlık ilkokullarının ya-
rısından fazlası kapatıla-

rak, sayılarının 103'e düşü-
rüldüğü, böylelikle Batı 
Trakya Türk Azınlığına ait 
ilkokulların "geçici durdur-
ma" yoluyla kapatılmasına 
yönelik Yunanistan'ın uygu-
ladığı politikanın sistematik 
bir hal aldığının tescillendiği 
belirtildi. (AA)

Mustafa KÖKMEN

BALKANLAR’DA 
MODERN SİVİL 

TOPLUM  
KAVRAMI 

"Sivil Toplum" kavramı, üzerine çokça çalış-
malar yapılmış ve literatürde geniş bir ta-
nımlamaya ulaşmış bir kavramdır. Modern 

toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esa-
sına göre çalışan, kamuoyunu aydınlatmak ve yönlen-
dirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, 
üyelerinin ve toplumun taleplerini gerek siyasal otori-
teye gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, Sivil 
Toplum Kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Hegel 
teorisinde; Sivil Toplumun aile ve devlet arasında yer 
alan sosyal bir alan olduğunu belirtmektedir.  21. Yy. 
ilk çeyreğinde sivil toplum kuruluşları modern bir ya-
pıdadır. Sivil toplum kuruluşları, gönüllülük temelinde 
örgütlenmenin nihai amaç olduğu, toplumun devletin 
önüne geçerek devlet politikalarını yönlendirdiği, bir 
baskı grubu etkisi oluşturmaktadır. Sosyal ve Siyasal 
etki alanlarının yanı sıra iktisadi etki alanları ve faali-
yetleri de önemli bir boyuta ulaşmıştır. Nitekim ikti-
sadi etkisi olan sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve 
yerel anlamda ekonomik gelişmeye önemli bir katkısı 
vardır.  
     Bu çalışma; Türkiye içerisinde yaşayan Balkan 
Türklerini temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının ik-
tisadi etkinliğini ele alacaktır. Balkan ülkelerinde ve 
Türkiye'de ekonomik kalkınma perspektifinde İktisadi 
amaçlı sivil toplum kuruluşları analiz edilecektir. 
     Balkanlar ile ilgili sivil toplum örgütlenmeleri 1940 
yılından bu yana gelişmiş ve artmıştır. Günümüzde 
60'a yakın şehirde 2500'den fazla sivil toplum kuruluş-
ları faal olarak çalışmaktadır. Balkan iş adamları, Ru-
meli iş adamları, büyük Balkan federasyonları bu 
kuruluşların önde gelenlerindendir. 
     Geçmişten bugüne, Balkan göçmenleri vatansever 
duruşuyla, milli ve dini değerlere bağlı tutumlarıyla, 
Türkiye içerisinde ülke meselelerine duyarlı ve hassas 
bir noktada durmuşlardır. Balkan göçmenleri, Türkiye 
içerisinde azımsanmayacak oranda, iş hayatında ve si-
yasal düzende etkili rol üstlenmektedir. Bu sivil örgüt-
lenmelerin diğer sivil toplum kuruluşlarına göre 
önemli bir görevi vardır. Hem Türkiye içerisinde ikti-
sadi, siyasi ve sosyal çalışmalar yaparken aynı za-
manda Balkan ülkelerindeki nüfusun da temsilcileri 
olarak oradaki vatandaşlar için de çalışmalar ve proje-
ler gerçekleştirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan 
devletler içerisinde sivil toplum kuruluşları henüz ge-
lişmeye başladığı düşünüldüğünde, Balkan sivil top-
lum kuruluşlarının çok yönlü bu çabası çok 
kıymetlidir. Fakat,  
    Balkan göçmenleri daha çok geldiği ülkeler için 
değil, Türkiye için emek ve çalışma sergilemektedir. 
Türkiye'nin, Balkanlar'daki hedef ve çıkarlarına katkı 
sağlayan Balkan sivil toplum kuruluşları, milyonlarca 
Balkan göçmeni ile birlikte pozitif anlamda Türkiye'de 
bir Balkan diasporası  oluşturmuştur. Balkan göçmen-
leri, Türk kimlik ve kültürünü benimsemiş olsalar da 
Bulgar, Arnavut, Boşnak, Yunan etnik kimliklerin 
merkezini oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, Türki-
ye'de bir Balkan diasporasının var olması fikrini des-
tekler niteliktedir. Ancak, göçmenler Türkiye'nin 
Balkanlar'daki plan ve hedeflerine hizmet ettiklerinden 
ülke içerisinde Balkan diasporası yerine Balkan kö-
kenli Türk diasporası kavramı daha doğru olacaktır.   
    Türkiye ve Balkan ülkelerinde pazar ekonomisinin 
gelişmiş olması iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşla-
rının artmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Pazar, 
hammadde, dış ticaret, pazarlama, üretim koşulları ko-
nularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları bu 
çalışmalar ile topluma ve devlete etki etmekte ve yön-
lendirici güç olmaktadır. Toplumun ve üyelerinin eko-
nomik çıkarlarını maksimize etmek amacı taşıyan sivil 
toplum kuruluşları incelendiğinde; iş adamları dernek-
leri, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar 
odaları, ihracatçı vakıfları, genç işadamları kurumları 
gibi iktisadi özelliği ön planda yer alan sivil toplum 
kuruluşları bulunmaktadır.  Büyük anonim ve limited 
şirket yöneticilerinin bu anlamda ekonomik faaliyetler 
yapan sivil toplum kuruluşlarında aktif olduğu görül-
mektedir. Ancak iktisadi etkinliği olan bu sivil toplum 
kuruluşlarının reel anlamda ekonomik göstergelere ne 
kadar etki edebildiği tam anlamıyla ölçülememektedir.  
    Kıta Avrupası’ndaki sivil toplum geleneği ile Türki-
ye'deki sivil toplum geleneği birbirlerinden çok farklı 
bir yapıya sahiptir. Batıda yerel güçler devlet ile daha 
iyi bir ilişki kurabilmektedir. Liberal ve daha homojen 
yapıdaki devletler içerisinde sivil toplum örgütlenme-
leri ve baskı grupları yönlendirici ve davranış etkile-
yici güçtedir. Ancak Türkiye gibi merkezi otoritenin 
güçlü olduğu, devletle doğrudan bağlantılı sivil toplum 
kuruluşlarının sosyal, siyasi ve iktisadi etkisi kısıtlıdır.  
   Günümüz Post-modern dünyasında iktisadi güce 
sahip sivil toplum kuruluşları devlet içerisinde siyasal 
hareket alanları bulabilmektedir.  Balkan sivil toplum 
kuruluşları ve Balkan kökenli iş insanları, kuşkusuz ki 
iktisadi anlamda faaliyetlerini sürdürmekte ve ülke 
içerisinde siyasal bir kimliğe bürünmektedir. Her sivil 
toplum kuruluşu bir kitleye sahiptir ve bu kitleyi yön-
lendirecek bir güce sahiptir. Siyasi partiler için sivil 
toplum kuruluşları kilit rol oynamaktadır. Her siyasi 
parti için geniş kitleye sahip olan sivil toplum kuruluş-
ları stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye içerisinde 
büyük bir kitlesi ve  temsilcisi olan Balkan Göçmenle-
rinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları kuşkusuz ki 
Türk siyasal hayatını etkilemektedir.  
      Sonuç olarak, iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluş-
larının çalışmalarında yer alan üyelerin ve ekonomik 
aktörlerin, sermaye, üretim, iş gücü ihtiyacını karşı-
lama, yeni pazar ve yönelimler konularında büyük bir 
katkısı olduğu açıktır. Aynı zamanda Türkiye ve Bal-
kan Ülkeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesinde 
de Balkan Sivil Toplum Kuruluşları kritik noktadadır. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin paylaştığı bilgiler doğ-
rultusunda, Türkiye, Balkanlara 10 milyar dolar değe-
rinde ihracat gerçekleştirmiştir. (2019-2020/TİM) 
 Kuşkusuz ki, bu ihracat ve  ticaret hacminin oluşturul-
masında Balkan kökenli Sivil Toplum Kuruluşlarının 
büyük katkısı vardır. Bu bağlamda, iktisadi amaçlı 
sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal ekonominin 
gelişmesinde fayda sağladıkları görülmektedir. Asil ta-
rihimiz boyunca Balkanlar, Türkiye için özel bir 
anlam taşımıştır. Son yıllardaki gelişen sivil toplum 
kültürü ile beraberinde Türkiye ile Balkan Ülkeleri 
arasında daha sağlam bağlar kurulmakta ve siyasi, sos-
yal ve özellikle iktisadi ilerlemeler, gelişmeler ortaya 
çıkmıştır. Nitekim, tarihi, kültürel ve insani bağlarlar 
bağlı olduğumuz Balkan coğrafyasının temsilcileri 
Balkan göçmenleri, Türkiye içerisinde kurduğu ve ça-
lışmalar yürüttüğü sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla 
başarılı girişimler, çalışmalar, ekonomik katkılar sağ-
lamıştır. Sivil toplum kuruluşlarının iktisadi etkisi ve 
yönlendirmesi günümüz dünyasında hiç olmadığı 
kadar güçlü bir durumdadır.

Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Ba-
tı Trakya Türk Azınlığı’na ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı alması tepkilere yol açtı

Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait  
12 ilkokulu kapatma kararı aldı

YUNANİSTAN

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedon-
ya'da "Türkiye'ye 
göç edenleri" de 

yakından ilgilendiren 
"Vatandaşlık Yasası", 
mecliste kabul edildi. 
Muhalefet partileri Arna-
vutlar için İttifak ile Al-
ternativa'nın (ASH-
AAA) oluşturduğu koa-
lisyon tarafından meclis 
gündemine getirilen yasa 
değişikliğine 57 milletve-
kili "evet", 32 milletvekili 
ise "hayır" oyu kullandı. 
Hükümet koalisyonunun 
parçası olan Türk Hare-
ket Partisi (THP) Genel 
Başkanı ve milletvekili 
Enes İbrahim, sosyal 
medya hesabından yaptı-
ğı açıklamada, yeni deği-
şikliklerle birlikte bun-
dan yıllar önce Make-
donya’da doğup, Türki-
ye Cumhuriyeti’ne göç 
eden soydaşlara Kuzey 
Makedonya vatandaşlığı 
için başvuru hakkı tanın-
dığını söyledi. Bugüne 
kadar tüm şartları doldu-
ran, ancak "ana vatana" 
göç etti ibaresinden dola-
yı başvuru hakkı bulun-
mayan vatandaşların ar-
tık Kuzey Makedonya 
vatandaşlığı için başvu-
rabileceklerini aktaran 
İbrahim, "Yıllar önce 
Türkiye’ye göç edenler, 
Kuzey Makedonya va-
tandaşlığı için tüm şart-
ları yerine getirmeleri 
halinde, Kuzey Make-
donya vatandaşlığı için 

başvuru hakkı tanındı" 
değerlendirmesinde bu-
lundu. Bir diğer koalis-
yon ortağı Türk Demo-
kratik Partisi (TDP) Ge-
nel Başkanı ve milletve-
kili Beycan İlyas da TDP 
olarak yıllardır, Türki-
ye'ye göç edenlerin Va-
tandaşlık Yasasında 
"göçmen" statüsünde ol-
maları gerektiği yönün-
deki mücadelelerinin ba-
şarıyla sonuçlandığını 
kaydetti. Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti Va-
tandaşlık Yasa tasarısının 
mecliste oylanıp kabul 
edildiğini dile getiren İl-
yas, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 
"8. Madde'nin ortadan 
kalkması sonucu Türk 
Demokratik Partisi ola-
rak yıllardır, ata yurdu-
muz olan Türkiye'ye göç 
etmiş 'göçmen' kardeşle-
rimize yapılan haksızlı-
ğın ortadan kaldırmanın 
gurur ve şerefini yaşıyo-
ruz. Kuzey Makedonya 
Vatandaşlığı için gereken 
diğer kriterler halen ge-
çerli olmakla birlikte, va-
tandaşlığa başvuruda 
bulunanlar yasadaki di-
ğer gerekli şartları dol-
durmak zorundadır. Bu 
doğrultuda bu yasa res-
mi gazetede yayınlandık-
tan sonra detaylı olarak 
gereken bilgileri paylaşa-
cağız." 
- "Kesin bir olumlu hü-
küm beyan etmek, ana-
vatanımızdaki soydaşla-
rımıza haksızlık olur" 
Genel Başkanlığını Erdo-
ğan Saraç'ın yaptığı mu-

halefetteki Türk Milli 
Birlik Hareketi (TMBH) 
ise mesajında Vatandaş-
lık Yasasının değişikliği-
nin "Arnavut iktidar ve 
muhalefet partilerinin 
doğrudan doğruya, hatta 
hükümete şantaj yapa-
rak" gündeme getirdiğini 
ve sözde AB mevzuatı 
kapsamında komisyon-
lardan kolay geçmesini 
temin ederek kabul edil-
diğini aktardı. TMBH 
olarak yasanın meclisten 
geçmesini memnuniyetle 
kabul ettiklerini belirten 
Saraç, şu ifadeleri kullan-
dı: "Bu yasanın Eski Yu-
goslavya topraklarında 
yaşayan Arnavutlara ya-
rayacağını da belirtmekte 
fayda vardır. Onlar haklı 
olarak bu yasadan ve 
uluslararası mevzuattan 
yararlanarak, kolay bir 
şekilde Makedonya va-
tandaşlığına kabul edile-
ceklerdir. Ayrıca eski ya-
sanın 8. maddesinin ikin-
ci fıkrasının değişmesiy-
le, yani 'anavatan' kavra-
mının çekilmesiyle, Ma-
kedonya’dan farklı se-
beplerden dolayı Türki-
ye’ye göç etmiş soydaşla-
rımıza da yeniden Make-
donya vatandaşlığına 
hukuki başvuru hakkı ta-
nımaktadır. Bugün diğer 
partilerimizin bildirileri-
ne baktığım zaman, bu 
yasadan aslan payı çıkar-
mak pahasına söylemler-
de bulunmaktadırlar. 
Hatırlatmak istiyorum, 
benim bu konudaki mü-
cadelemi herkes, kendile-
ri de bilir." (AA)

Türkiye'ye göç edenleri sevindiren 
Vatandaşlık Yasası meclisten geçti

Hırvat polisler 
Türkçe öğrenecek

ZAGREB- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'ın başkenti 
Zagreb'de faaliyet gös-
teren Yunus Emre Ens-

titüsü (YEE) ile Zagreb Polis 
Akademisi arasında akade-
mide eğitim gören polis aday-
larına ve polis memurlarına 
enstitü okutmanlarınca Türkçe 
eğitimi verilmesine yönelik 
anlaşma sağlandı. İki kurum 
yetkilileri arasında yapılan gö-
rüşmeye, Zagreb YEE Müdürü 
Fuat Korkmaz ile Zagreb Polis 
Akademisi Başkanı Davorka 
Martinjak'ın yanı sıra Türki-
ye'nin Zagreb Büyükelçiliği İç-
işleri Bakanlığı Müşaviri 
Albay Zekeriya Tor, Uluslar-
arası İşbirliği Başkanı Iva Bal-
gac, Polis Koleji Müdürü 
Krunuslav Borovec ve Eğitim 
Geliştirme Uzmanı Aleksan-
dar Cubrilo katıldı. Korkmaz, 
burada yaptığı açıklamada, 
Türkiye ile Hırvatistan ara-
sında devam eden köklü ve ta-
rihi dostluğun güçlendirilmesi 

amacıyla 2016 yılından bu 
yana çalışmalar yürüttüklerini 
anımsatarak, ilk kez polis teş-
kilatına yönelik düzenlenecek 
Türkçe kursları ile iki ülke ara-
sındaki çalışmalara katkı sağ-
layacaklarını ifade etti. 
Martinjak da Türkiye ile çok 
güzel ilişkilerin tesis edildiğini 
aktararak YEE ile Türkçe eği-
timi noktasında iş birliğinin 
geliştirilmesini önemsedikle-
rini belirtti. Kasım ayının ilk 
haftasında başlayacak Türkçe 
eğitimi, A1 seviyesinde bir 
grup ile başlayacak ve kurs 
haftada 2 gün toplam 6 saat 
olacak şekilde 3 ay sürecek. 
Kurs sonrasında başarılı olan 
polis adayları bir üst kura ge-
çerek sertifika almaya hak ka-
zanacak. Polisler Türkçe 
eğitimi dışında, iki ülke ara-
sında yapılan ikili anlaşma ne-
ticesinde İçişleri Bakanlığı 
uzman personelinden başta 
göç, terörle mücadele ve ileti-
şim olmak üzere birçok alanda 
kurs alacak. (AA)

YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak 
nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı 

Sancak bölgesindeki 
camilerde cuma na-
mazının ardından Tür-
kiye'deki orman yangın-
larından etkilenen vatandaşlar 
için yardım toplandı. Sancak İs-

lam Birliği Meşihatı'nın kararıy-
la düzenlenen yardım kampan-

yası çerçevesinde, meşiha-
ta bağlı camilerin giriş-

lerine yardım kutusu 
yerleştirildi. Cuma 
namazını kılmak üze-
re camiye gelen vatan-

daşlar, namazın ardın-
dan orman yangınların-

da evleri zarar gören vatan-
daşlar için yardım topladı.

Sancak camilerinde yardım kampanyası
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FULYA OMAÇ - SİMİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sıradışı sanatçı Psarros 
(62), atölyesinde iğne 
uçlu aletlerle deri yüze-

yine nokta nokta, piksel pik-
sel ısı uygulayarak tablodan 
çantaya, kemerden cüzdana 
kadar çeşitli seçkin tasarım-
lara imza atıyor. Hayal gücü 
ve el becerisini konuştur-
duğu tasarımlarına, sabır ve 
özveriyle hayat verirken, 
farklı bir perspektif arayan 
bu sanatın meraklılarına 
ince zevkler sunuyor. Mes-
leğini çok seven usta sa-
natçı, bugüne dek 
atölyesinde doğa manzara-
ları, mitolojik tablolar, arala-
rında Johnny Depp, Brad 
Pitt, Michael Jackson, Elvis 
Presley gibi dünyaca ünlü 
sanatçıların portreleri ve 
hayvan figürleri gibi farklı 
çalışmalara el emeğiyle can 
veriyor. Bunlardan biri de 
16. yüzyıl sanatçısı Nicolas 
Posen’in Yunan mitolojisin-
den Poseidon ve Amphitrite 
eserini, 5,5 metrekarelik tek 
parça sığır derisi üzerine 
milyonlarca noktayı yaka-
rak yaklaşık iki yılda ta-
mamladığı tablosu.  
 

BENİ GÖRMEYE  
SİMİ’YE GELİN 

 
Venedikliler’den kalma 
kartpostal güzelliğindeki 
neo-klasik mimarideki yüz-
lerce yıllık renkli iki katlı 
evleriyle hayranlık uyandı-
ran Simi adasına gelen tu-
ristlerce deri pirografi 
sanatçısı Takis Psarros’un 
ünü ada sınırlarını aşarak 
dünyaya yayıldı. Dünyanın 
birçok yerinden sanat gale-
rileri sıradışı sanatçıyı sergi 
açması için davet ederken, 
Psarros, sloganı ‘beni ve 
eserlerimi görmeye Simi 
adasına’ gelin diyerek bu 
teklifleri geri çevirip, aynı 
zamanda adasına bağlılığını 
ortaya koyuyor.  
 

TOM HANKS’DAN 
TÜRKAN ŞORAY’A 

KADAR BİRÇOK ÜNLÜ 
MÜŞTERİSİ VAR 

 
Adaya yatlarıyla giden bir-
çok Türk turist de Takis 
Psarros’un atölyesinin de 
yer aldığı galerisinde çalış-
malarını izleyip, duvarlarını 
süsleyen etkileyici eserlerine 
ve sanatına hayran olup, 
atölyesinin hemen yanın-
daki deri ürünleri sattığı 
mağazasının da müşterisi 
aynı zamanda. Aralarında 
ünlü TV programcısı ve sa-
natçı Ayhan Sicimoğlu, ünlü 
sanatçılar Türkan Şoray, 
Hülya Avşar, Mustafa 
Sandal, Beyazıd 
Öztürk, Ercan 
Saatçi, İlker 
İnanoğlu, 
Emre 
Altuğ, 
Çağla 
Şikel, 
Nehir 
Erdo-
ğan, 
Türk 
basın 
tarihi-
nin dua-
yen 
isimlerinden 
2013 yılında 
yitirdiğimiz gaze-

teci yazar, televizyoncu 
Mehmet Ali Birand da Psar-
ros’un el emeğiyle yaptığı 
çalışmalarının müşterisi. 
Ayrıca dünyaca ünlü sanat-
çılar Tom Hanks ve Ornella 
Mutti de Psarros’un müşte-
rileri arasında.  
 

DERİ PİROGRAFİ-
SİNDE HİÇBİR HATA 

AFFEDİLMEZ  
 
İstenilen figürleri deriye 
ateşle nokta nokta hafif do-
kunuşlarla yakarak çizen 
usta pirografi sanatçısı 
Takis Psarros, 57 yıldır mes-
leğini severek yaptığını be-
lirterek, bu işe nasıl 
başladığını şöyle anlattı: 
“Sanat hayatıma çok küçük 
yaşlarda, henüz 5 yaşınday-
ken başladım. İlk sanat ser-
gimi 14 yaşında kağıt 
üzerine 0,5 mm’lik rapido-
graf çizim cihazı ile noktasal 
işlemeyle yaptığım çalışma-
larımla açtım. 17 yaşında çe-
şitli deri eşyalar yapan 
küçük bir atölyem vardı. Bu 
atölyem kısa zaman içinde 
büyük bir ihracat fabrikası 
haline geldi. Amerika dahil 
birçok ülkeye ihracat yap-
tım. Banana Republik gibi 
çok büyük markalarla çalış-
tım. Aynı zamanda sanatsal 
çalışmalarıma da devam 
ettim. Yaklaşık 50 sanat ser-
gisi açtım. 24 yaşıma geldi-
ğimde kağıt üzerinde 
yaptığım sanat çalışmala-
rıma deri üzerine yaptığım 
pirografik çalışmalarla 
devam ettim. Perigrofi, yal-
nızca ustalık gerektiren bir 
iş değil; sanatçı ruhuna da 
sahip olunması gerekir. Deri 
pirografisinde hiçbir hata 
affedilmez. Kapatamazsınız, 
düzeltemezsiniz. Deriyle il-
gili çok şey bilmek zorunda-
sınız, işiniz mükemmel 
olmalı. Bu nedenle pirografi 
çalışmalarıma başlamadan 
önce, her proje üzerinde ka-
famda uzun süre düşünüyo-
rum. Görüntüyü, renk 
geçişlerini (elin uyguladığı 
güce bağlı olarak noktalar 
açık veya koyu renkler) ve 
yalnızca her ayrıntıdan 
emin olduğumda piksel pik-
sel, nokta nokta çalışmala-
rıma başlıyorum. Deride 
milyonlarca noktayı yaka-
rak, saatlerce süren bir çalış-
mam sonrası ise çizimlerim 
deride hayat buluyor. 
Yunan mitolojisiyle ilgili Ni-
colas Posen, Leonardo Da 
Vinci gibi 16. yüzyıl ressam-
larının dışında başka sanat-
çıların ne yaptığına asla 
bakmam. Bu yüzden sanat-
çılar da dahil birçok insan 
bana ‘Piccolo Da Vinci’ 
diyor. Günümüzde kaybol-
maya yüz tutmuş sanatımı 

özellikle gençlere öğ-
retmek istiyo-

rum. Bugüne 
dek yüz-

lerce 
çocuk 
denedi, 
içlerin-
den 12 
yaşın-
daki 
bir 
Türk 
kızı ol-

dukça 
başarılı 

oldu. El-
bette ki sa-

natçı olunmaz, 

doğulur. Umuyorum bir 
gün yetiştirebileceğim, bu 
sanata gönül verenler mut-
laka olacaktır.” 
 

KALBİM DOSTLA-
RIMLA ZENGİN 

 
Bugüne dek dünyanın bir-
çok ülkesinden, kıtasından 
gelen turistlerin galerisini 
ziyaret ettiğini, hep olumlu 
ve güzel yorumlar aldığını 
vurgulayan pirografi sanat-
çısı Takis Psarros, “Bu 
olumlu yorumlar beni hep 
motive etti, şevk verdi ve 
işimi daha keyifle yapmamı 
sağladı. Birçok galeri sahibi 
işimi başka ülkelerde sergi-
lememi istedi. Onlara ceva-
bım her zaman şu 
sloganımla cevap verdim; 
“Hayır, dünya beni gör-
meye Symi'ye gelebilir’, 
‘Symi'ye gel, gör beni”. 
Bunu da yapıyorlar. Sırf ça-
lışmalarımı görmek ve satın 
almak için dünyanın çeşitli 
ülkelerinden ziyaretçiler ge-
liyor. Böylece sadece benim 
eserlerim için gelenler, yaşa-
dığım adayı da gezip gör-
müş, burada konaklamış, 
yemek yemiş, alışveriş yap-
mış oluyorlar. Biliyorum 
Symi adasında olmasaydım, 
bu teklifleri geri çevirme-
seydim çok zengin olur-
dum. Ancak burada huzuru 
ve yaratım sürecini besleyen 
fikirleri bir arada bulabiliyo-
rum. Şimdi belki madden 
çok zengin değilim ama 
manen çok zenginim. Dün-
yanın birçok yerindeki tanı-
dıklarım ve dostlarımla 
kalbim çok zengin, benim 
için de en önemlisi bu.” diye 
konuştu.  
 

TURİZM SEZONUN-
DAN UMUTSUZUM 

 
Deri pirografi sanatçısı 
Takis Psarros son olarak 
pandemi ve turizm sezo-
nuyla ilgili de şu değerlen-
dirmede bulundu: 

“Adamız kendine has mi-
marisi, temiz koyları, deniz 
ürünleri çeşitliliği, güler 
yüzlü ve misafirperver esna-
fıyla, yöresel lezzetleri ve 
mağaza çeşitliliğiyle turistle-
rin en çok rağbet ettikleri 
destinasyonlardan biri. Tür-
kiye’ye yakınlığı nedeniyle 
yatlarıyla adamıza gelen çok 
sayıda Türk turist ağırlıyo-
ruz. Türkler alışverişte ol-
dukça bonkör. Dünyanın 
birçok ülkesinden gelen tu-
ristler burada çok keyifli 
zaman geçiriyorlar. Geçtiği-
miz sezonu pandemi nede-
niyle kötü kapattık. Bu yıl 
da sezonun iyi olacağını dü-
şünmüyorum. Pandeminin 

bir an önce bitmesini ve yine 
adamızın turistlerle cıvıl 
cıvıl olmasını diliyorum. 
Türk turistleri de dünyanın 
diğer ülkelerinden gelen tu-
ristleri de özledik. En büyük 
sorun sadece covid 19 değil, 
çok zor bir ekonomik durum 
ve çok fazla işsizlik var. 
Çünkü covid yüzünden bir-
çok fabrika ve dükkan kapa-
nıyor. Kişisel olarak tek 
çözümün tüm hükümetlerin 
orta ve alt sınıf nüfusa eko-
nomik olarak yardım etme-
leri olduğunu 
düşünüyorum. Aşının 
küçük adalar da dahil olmak 
üzere Yunanistan genelinde 
iyi gittiğine inanıyorum.”

Bulgaristan seçimleri geride 
kalsa da siyasetteki tansiyon 
devam ediyor. 46. parlamento 

işbaşı yaparak ülkenin geleceğini be-
lirlemeye çalışıyor. Bazı partiler tara-
fından koalisyon kurulma önerisi de 
geliyor. GERB/SD koalisyonu, 
BSP/komünistler, HÖH hareketi ke-
sinlikle koalisyonlarda bir arada yer 
almazlar. Diğer üç parti İTN, DB, 
“Ayaklan. Dalavereciler dışarı” parti-
lerin hükümet kurmaya milletvekili 
sayısı yetmiyor. Seçim galibi olan 
İTN/Böyle Bir Halk Var partisi azın-
lık hükümeti kurmak için parlamen-
toda grubu olan partiler ile 
görüşmeler gerçekleştiriyorlar.  İTN 
partisi azınlık hükümeti kurmak için 
görüşmelerde partiler şartları oldukla-
rını beyan etmekte bu doğrultusunda 
İTN partisi parlamentoda grupları 
olan partiler ile hükümet kurma gö-
rüşmelerini devam ettiriyor. 
İTN parti başkanı türkücü şovmen 
Slavi Trifonoav’un 18 kişilik bakan-
lar kurulu listesini beyan ettiğinde 
Başbakan adayı olan Nikolay Vasilev 
muhalefet partileri tarafından tepkile-
rin gelmesiyle adaylığını geri çekmek 
zorunda kaldı. İTN parti başkanı 
Slavi Trifonoov muhalefetin de onay-
layacağı başbakan adayı Plamen Ni-
kolov’un ismini Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev hükümet kurma gör-
evini vermezden önce saklı tuttu. 
Başbakan adayı Plamen Niklov 44 
yaşında felsefe doktoru İngilizce, Al-
manca, Rusça biliyor. 
Bakanlar Kurulu listesinde yer alan 
bakan adayların hepsi öğrenimlerini 
İngiltere’de Amerika’da görmeleri ol-
ması dikkat çekiyor. 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev bir 
yılda iki seçim geçiren Bulgaristan’ın 
üçüncü bir seçim daha kaldıramaya-
cağını bu sebepten dolayı parlamen-
toda bulunan partilere hükümet 
kurmak için uzlaşma çağrısında bu-
lundu. Kurulacak olan azınlık hükü-
metin ömrü ne kadar olur 
parlamentoda bulunan patiler ara-
sında anlaşmalara bağlı. Türklerin 
partisi HÖH hareketi önceki seçim-
lerden 48 bin oy kaybederek bir mil-
letvekili az alarak 29 milletvekili ile 
parlamentoda beşinci sırada yer ala-
bildi. Her seçimlerde HÖH oy kay-
bına uğramanın ana nedeni 
milletvekili aday seçimleri seçmenler 
tarafından değil partinin tepesindeki 
bir kısım kişiler tarafından belirlen-
mesinden kaynaklanmakta ayrıca ha-
reketin kuruluşundan bu yana aynı 
milletvekllleri seçilmesi seçmeni san-
dıktan uzak tutmakta. 
Vratsa, Montana, Vidin gibi Türk ya-
şamayan bölgelerden yer altı dünya-
sından birinci sıradan adaylar seçim 
kanunlarını ihlal ederek kendilerini 
milletvekili seçtirenler de Türk seç-
menini sandıktan uzak tutuyor. Seç-
menin sandığa gitmemesinin bir 
başka etkeni 1984-1989 yıllarında 
Türk olmalarına rağmen devlet tel-
evizyonunda zorla İslamlaştırılmış 
Bulgarların torunları olduklarını, Bul-
garlığı ile gurur duyduklarını anlatan 
Mukkades Nalbant’ı HÖH hareketin-
den aday göstererek milletvekili seç-
tirmeleridir. 
Bu seçimlerde dikkat çekici başka bir 
olay daha var GERB/SDS koalisyo-
nundan iki Türk kökenlinin milletve-
kili seçilmesi. Olay Yunanistan 
devletinin yıllardır Türklere uygula-
dığı haksız yaptırımlar anımsatmakta. 
HÖH emin adımlarla siyasi haritadan 
silinme yolunda devam etmekte. 
HÖH hareketi kapandığı takdirde 
Bulgar devleti çoğunluğu Türklerden 
oluşan etnik kökene dayalı parti kur-
masına izin verilmeyecek. Türk kö-
kenli Bulgaristan vatandaşlarına aynı 
Yunanistan’daki gibi etnik Bulgar 
partilerde siyaset yapma imkânları ta-
nıyıp hak verecek. HÖH yönetimi ha-
reketin ayakta kalması için ülkede iki 
milyona yakın Türkçe konuşan ile 
Müslümanların geleceklerini düşüne-
rek ciddi bir şekilde parti içi reforma 
giderek umutlarını kaybeden Türk ve 
Müslüman halkına doksanlardaki gibi 
tekrar umut yolu olmasını sağlamalı.

İsmet TOPALOĞLU

HÖH REFORM  
YAPAR MI?

Ege Denizi ile Akdeniz’in buluştuğu bölgede adını Yunan mitolojisinde ‘Deniz 
Tanrısı’ Poseidon’un eşi su perisi Nymph Syme’den alan, Venedikliler’den kalma 
kartpostal güzelliğindeki neo-klasik mimarideki yüzlerce yıllık renkli evleriyle 

hayranlık uyandıran, Türk yat ve yelkencilerinin de sıkça ziyaret ettiği Simi Ada-
sı’nda, deri pirografi sanatçısı Takis Psarros, ateşle deriyi sanatla buluşturuyor

Simi Adası’nın
Piccola da Vinci’si



DENİZLİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Denizli’nin Çameli 
ilçesine ‘Avrupa 
Birliği Leader Pro-

jesi’ kapsamında 6’sı bele-
diye başkanı olmak üzere 
toplamda 26 kişi Roman-
ya’dan geldi. Coğrafi ve 
kültürel özelliklerin tanıtı-
mının amaçlandığı 
projedeki misafir-
lere Başkan 
Cengiz Arslan 
eşlik etti. 
www.haber-
ler.com’a gö-
re; Avrupa 
Birliği Leader 
Projesi ile Ro-
manya’dan 6’sı 
belediye başkanı ol-
mak üzere 26 kişi Çameli 
ilçesinde geldi. Misafirler 
ilk olarak Çameli Taş Ko-
naklar’a varış yaparak ha-
zırlıklarını gerçekleştirdi. 
Bölgenin kültürel ve coğ-
rafi özelliklerinin tanıtıl-
ma amacı olduğu projede 
gelen misafirleri ise Ça-
meli Belediye Başkanı 
Cengiz Arslan karşıladı. 
Burada yapılan konuşma-
lar ardından bölgenin kül-
türel kahvaltılarını tadan 
misafirler, Çameli Kay-
makamlığı’na giderek bu-

radan bilgiler aldı. Sonra-
sında ise Başkan Arslan, 
misafirlerini makamında 
ağırlayarak onlara daha 
önce hiç içmediği Türk 
kahvesi ve Çameli cevi-
zinden ikram etti. Roman-
ya başkanları ilçesinin yö-
netim şekli ve halkın ge-
çim kaynağı hakkında 
Başkan Arslan’dan detaylı 
bilgi alarak sistemi be-

ğendiklerini ve 
kendi ülkelerin-

de ise yapılan 
bu uygula-
malardan ya-
pacaklarını 
ifade etti. Mi-
safirler ardın-

dan ilçenin 
kültürel bölgele-

rini gezmeye de-
vam ederek 'Sevgi Eli' si-
temini öğrenip farklı bil-
giler edindi. 
Avrupa Birliği Leader 
Projesi ile kültürel tanıtı-
mın amaçlandığı gezide 
farklı ülkelerden yeni mi-
safirlerin geleceği belirtil-
di. İlk iki ay içerisinde Yu-
nanistan ve Bulgaris-
tan’dan da proje kapsa-
mında misafirler ülkeye 
giriş yapacakken, bu saye-
de ise kültürel ve coğrafi 
yönetim şeklinin daha iyi 
gösterilmesi hedefleniyor.

9 Ağustos 2021 
Pazartesi 7Yerel Yönetimler

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgaliyle uygulan-
maya başlayan Büyük Ortadoğu Projesi, 
Irak ve Suriye’de etnik ve mezhep temelli 

bir savaşa sebep olurken, diğer bölge ülkelerini de 
siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda peri-
şan etti. Ünlü 1 Mart tezkeresinin TBMM’de red-
dedilmesi Amerikalılarda hayal kırıklığı yaratmış, 
Türk hava sahasını, liman ve topraklarını kullana-
mayan ABD, Irak işgali sırasında yaşadığı sıkıntı 
ve ekonomik faturayı, bu sıkıntının sorumlusu 
olarak gördüğü Türk Ordusuna 04 Temmuz 
Çuval olayıyla ödetmişti. 
ABD'nin en önemli milli bayramı olan 
(Bağımsızlık Günü - Independence Day) 04 
Temmuz 2003 tarihinde “Türklerin Kerkük 
Valisi’ni öldürmeyi planladıkları” iddiasıyla 
Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde görevli olan 
11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ve 
Türkmen mihmandarlarının Irak'taki Amerikan 
işgal kuvvetleri askerleri tarafından başlarına 
çuval geçirilmek suretiyle götürülüp 60 saat süre-
since alıkonularak sorguya çekilmeleri üzerinden 
seneler geçti. 
Bu tarihin seçilmiş olması, günün Cuma'ye denk 
gelmesi, bu şartlarda konuyu süratle ve diploma-
tik tarzda çözüme kavuşturabilecek yetkili 
Amerikan makamlarına ulaşmanın uzun sürmesi 
ve Türk askerlerinin bu yüzden 60 saat gözaltında 
bekletilmeleri, Amerikan askerlerince küçük 
düşürücü kasıtlı hareketlere başvurulmuş olması, 
"Çuval hadisesi"nın bir provokasyon olduğu 
görüşlerinin dile getirilmesine sebebiyet vermiş-
tir.(1) 
Daha önce, 22 Nisan 2003 günü, Erbil’deki Özel 
Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı’nda görev 
yapan Türk askerleri, “Türkiye’den gelen bir insa-
ni yardım konvoyuna eskortluk etmek üzere” git-
tikleri Kerkük’te gözaltına alınmış, ertesi gün de 
Amerikan askerî personeli eşliğinde Türkiye’ye 
gönderilerek, Irak’tan sınırdışı edilmişlerdi. Bu 
nedenle baskının yerel bir askerî densizlikten 
ziyade, “ABD devlet politikasının parçası” oldu-
ğuna dair oluşan kuşkular halen geçerliliğini sür-
dürmektedir. 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Baki İlkin’e 
göre, ABD askerleri, 4 temmuz günü KYB 
(Kürdistan Yurtsever Birliği) peşmergelerinin 
eşliğinde, toplam kırk araçlık  bir konvoyla 
Süleymaniye’ye doğru yola çıkmışlar. Saat 14:30 
civarında, 150 ABD askeri, tesiste arama yapmak 
üzere Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvetler 
Karargâhı’na gelmişler. Bir görgü tanığı, binanın 
arandığını, Türk bayrağının yırtılarak indirildiğini 
ve Türk Özel Kuvvet mensuplarının kelepçelene-
rek götürüldüğünü belirtmiş. İlkin, Kerkük-
Süleymaniye bölgesinde bazı şahısların “Kerkük 
bugün kurtarıldı” dediği haberleşmelerin tespit 
edildiğini de kaydetmiş. (Not..:14 yıl sonra 
İslamcı terör örgütü IŞİD’in operasyonları gerek-
çesiyle Kerkük, Barzani peşmergeleri tarafından 
işgal edilmiştir.) 
Baskının sebebi olarak, Irak'ın işgalinin ardından 
10 Nisan 2003 tarihinde Kerkük, 11 Nisan 2003 
tarihinde de Musul'da tapu kayıtlarının tutulduğu 
devlet dairelerinin kürt peşmergelerce basılarak 
büyük ölçüde Türkmenlere ait olan kayıtların 
yakılması öncesinde bu kayıtların 
Süleymaniye'deki Türk özel kuvvet mensupların-
ca kopyalanarak Türkiye'ye gönderildiği, baskının 
asıl nedeninin bu olduğu iddia edilmiştir.(2) 
04.07.1948’de imzalanan Türkiye- Amerika 
Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği 
Anlaşmasından 55 sene sonra stratejik işbirliği 
yaptığımız, sözde dost ve müttefik bir ülkenin 
yaptığı  bu küstahlık iki ülke arasında deri bir 
yara açmış, yarım yüzyılı aşkın müttefiklik tari-
hinde ABD ile Türkiye arasında yaşanan en 
büyük kriz olarak tarihe geçmiştir. 
Zihinlerimizde “ABD’nin Türk askerlerinin başı-
na çuval geçirmesi” olarak yerleşen TSK’yı iti-
barsızlaştırma olayı, bazı gelişmelerin de haberci-
siydi aslında. Sonraki yıllarda Türk Ordusuna 
kurulan kumpasla zirve yapmış, Genelkurmay 
Başkanı başta olmak üzere yüzlerce general, 
subay ve astsubay ve hatta sivil memur, sahte 
deliller ve (gerçek terörist olan) gizli tanıkların 
ifadeleriyle suçsuz yere hapislerde çürütülmüştür. 
Böylece Cumhuriyet tarihimizde görülmedik bir 
hukuksuzluk ve adaletsizlik yapılmış, insan hakla-
rı çiğnenmiş, Atatürkçü, Laik, Cumhuriyetçi 
askerlerimizin  özgürlükleri ellerinden alınarak 
etkisizleştirilmişlerdir. Türk insanı peygamber 
ocağı olarak gördüğü ve anketlerde daima en 
güvenilir kurum olarak nitelediği Ordusuyla ilgili 
iddialar karşısında abondone olmuş boksör gibi 
gelişmeleri şaşkınlıkla izliyordu. Türkiye üzerinde 
bir kısım medyanın desteğiyle yürütülen algı ope-
rasyonu amacına ulaşırken, Türk milleti kendi 
değerlerine yapılan saldırıların gerçek hedefini 
algılamakta güçlük çekmekteydi. Bu arada yıkıcı 
ve bölücüler kendi amaçlarına ulaşma yolunda 
çok önemli mesafeler almış, Devlet, Bayrak ve 
Türk kimliği tartışılır hale gelmiştir. 
Seneler sonra, 10 Mayıs 2017  İncirlik ABD 
üssünde, Türk-Amerikan işbirliği adına ABD'li 
Albay Kevin Leahy, DAEŞ le başarılı mücadele-
sinden dolayı madalya ve plaket vermek üzere 
düzenlenen resmi törende, Türk Ordusu adına 
Albay Orkun Özeller'i kürsüye davet eder. 
Kürsüye çıkan Başbuğ Atatürk'ün askeri Orkun 
Özeller, "Bize ödülü vermek isteyen sizler terörist 
YPG ile işbirliği içinde olanlarsınız. Bu ödülü 
kabul etmek onursuzluktur! Bu onursuzluğu ve 
ödülü reddediyorum!" diyerek kürsüden iner ve 
töreni terk eder. ABD ve diğer dış güçlerin içi-
mizdeki oyunları bitmeyecektir. Dikkati ve tedbiri 
bırakmamalıyız. 1920’de bugünleri öngörebilen 
ATATÜRK gibi lidere sahip olan asil Türk 
Milleti’nin evladı, Atatürk'ün askeri Orkun 
Özeller’in tavrı ibret olsun. 
 
KAYNAK.........: 
(1)    Wikipedia 
(2)    
www.takvim.com.tr/Siyaset/2010/11/27/cuval-
dan_tapu_cikti
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Cumhuriyeti Böl-
gesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
Fikrim Damka ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ağırladı

Romanyalılar  
Denizli Çameli  

kültürünü tanıdı

Başkan Dündar'a  
kardeş ziyareti… 

Gemlik’ten 
Navodori’ye 

dostluk  
köprüsü kurdu

NAVODORİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, beraberindeki he-
yet ile kardeş şehir Romanya Na-

vodari Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette 
Başkan Sertaslan'a eski belediye başkanı 
Mehmet Turgut'un yanı sıra meclis üye-
leri ve daire müdürleri de eşlik etti. Kar-
deş şehirler arasında pandemi sebebiyle 
yapılamayan ziyaretler bu yıl devam 
ediyor. Başkan Sertaslan ve beraberinde-
ki heyet, Navodari Belediyesi'nin her yıl 
düzenlediği "Navodari Şenlikleri"nin da-
vetlisi olarak kente gitti. 
www.haberler.com’a göre; ziyarette bir 
kez daha seçilen Sosyal Demokrat Partili 
Florin Chelaru'yu tebrik eden Başkan 
Sertaslan, kardeş şehir programlarının 
farklı kültürler arasında iletişim kurabil-
mek açısından önemli olduğunu söyledi. 
Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Şehirle-
rimizin ilerleyip gelişmesi, farklı kültür-
ler arasında etkileşim kurarak kentleri-
mize faydalı çalışmalar yapmak için kar-
deş şehir ilişkilerinin gelişmesini arzu 
ediyoruz. Gemlik, zeytini ile anılsa da 
turizm ve sanayide de gelişen bir kent. 
Kardeş şehir ilişkilerimiz ile tarımda, sa-
nayide ve turizmde kentlerimizin ilerle-
mesini sağlayacağız." Gemlik ve Navo-
dari belediyeleri, 2000 yılında iki beledi-
ye meclisinin aldığı karar ile kardeş şehir 
olmuşlardı. Kardeş şehir ilişkileri ile iki 
belediye arasında sanayi, turizm ve tica-
ret faaliyetleri gelişirken festival ve özel 
günlerde belediyeler arasında ziyaret ve 
davetler gerçekleşiyor.

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Kosova 
Cumhuriyeti Bölgesel Kal-

kınma Bakanı ve Kosova Demo-
kratik Türk Partisi Genel Başkanı 
Fikrim Damka ile Mamuşa Beledi-
ye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i 
ağırladı. Kardeş şehir Mamuşa Be-
lediye Başkanı Abdülhadi Krasniç 
ile birlikte Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar'ı maka-
mında ziyaret eden Kosova Cum-
huriyeti Bölgesel Kalkınma Baka-

nı ve Kosova Demokratik Türk 
Partisi Genel Başkanı Fikrim 
Damka, Osmangazi Belediyesi'nin 
Kosova halkının gönlündeki yeri-
nin çok farklı olduğunu söyledi. 
Başkan Dündar'ın, Kosova ile mü-
nasebetlerin güçlenmesi için çok 
ciddi çalışmalar yaptığını ifade 
eden Fikrim Damka, "Mustafa 
Başkan, her yıl Kosova'yı birkaç 
kez ziyaret ediyor. Birlikte pek 
çok etkinlik düzenliyoruz. Koso-
va'daki kardeşlerini hiçbir zaman 
unutmuyor" dedi. Osmangazi Be-
lediyesi'nin Mamuşa ile kardeş şe-
hir olduğunu ifade eden Bakan 

Damka, "Aynı zamanda her yıl 
birlikte Sultan Murat Hüdavendi-
gar Han'ı anma törenleri düzenle-
mekteyiz. Bugün de kendilerini 
ziyaret ederek çeşitli projeler üze-
rine konuştuk. Balkanlar'da, Ko-
sova'mızda, Prizren'de, Mamu-
şa'da neler yapılabilir, bu konular 
üzerine istişarelerde bulunduk. 
Kendileri, bugüne kadar daima 
yanımızda oldu, bize büyük des-
tek çıktı. Ben, hem hükümetim, 
hem de Kosova'daki Türk toplu-
mu adına kendilerine teşekkürle-
rimi sunuyorum" diye konuştu. 
(AA)
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Esra Balkan BALTOK

TÜRK KIZILAY’I  
BOSNA’DA  

EMANETLERİNİ  
TESLİM ETTİ 

Türk Kızılay’ı Balkan ülkelerin-
den Bosna Hersek’te tespit et-
tiği 35 bin ihtiyaç sahibi aileye 

geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kur-
ban emanetlerini teslim etti. Yardım-
laşmanın ve iyiliğin kilometreler veya 
kıtalar arası uzaklığa bağlı olmadığını 
153 yıldır bizlere kanıtlayan kuruluşu-
muza, ben de kendi adıma teşekkür 
etmek istiyorum.Takdir ve teşekkür di-
leklerimiz elbette önemli ancak, siz de-
ğerli okuyucularımız dan da  365 gün 
yardımlaşmayı sağlayan Milli kurulu-
şumuz Türk Kızılay’ına ama az ama 
çok destek olmalarını naçizane rica 
ediyorum lütfen… 
 
www.türkkizilay.org.tr Web portal ad-
resin de 7/24 yardımları kabul eden ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızı-
lay’ ına destek sağlamamız mümkün 
sevgili okurlarımız. 
 
1868 yılında kurulan Türk Kızılay’ı 
toplumsal dayanışmayı sağlamak, sos-
yal refahın gelişmesine katkı da bulun-
mak, yoksul ve muhtaç insanlara 
barınma, beslenme ve sağlık yardımı 
ulaştırmak için oldukça önemli görev-
ler üstlenen ve kan, afet, uluslararası 
yardım, göç ve mülteci hizmetleri ile 
sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, 
eğitim, gençlik ve mineralli su işletme-
leri alanların da faaliyetlerini hassasi-
yet içerisin de devam ederek, hayır 
dualarına dua ekliyor çok şükür…  
 
‘’ Kurban Bereketini Yaşatıyorsan 
Hilal Olsun Türkiye’’ sloganı ile çalış-
malarını dünya genelin de yürüten 
Türk Kızılay’ ı Bosna Hersek de kur-
ban kesim ve dağıtım işlemlerine katı-
lım sağlayan Türk Kızılay Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Rama-
zan Saygılı, Türk vatandaşlarımızın 
kurban emanetlerini Bosna Hersek’e 
ulaştırdıklarını söylerken, Kurban eti 
dağıtımların da Türk Kızılay’ ı gönül-
lülerince gerçekleştiğini ekledi. 
 
Ramazan Saygılı, uğurladığımız kur-
ban bayramının İslam alemi, Bosna 
Hersek ve bütün dünyaya birlik, bera-
berlik ve kardeşlik getirmesi temenni-
sin de bulundu. Bosna Hersek’ te 1400 
hisseye tekabül eden Kurbanın vekalet 
ile kesildiği ifade edilirken, Kurban 
emanetlerinin aşevi, bakım evleri ye-
timhane ve çocuk yurtları ile şehit aile-
lerine ulaştırıldığı kaydedildi. Türk 
Kızılay’ ı bu sene vekalet ile kestiği 
kurbanlarla yaklaşık 5 milyon ihtiyaç 
sahibine ulaşmayı başardığını kaydetti. 

SOFYAV 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev, oturum öncesi basına 
yaptığı açıklamada, "Umut-

larımızı birleştiren gün bugün" de-
di. Parlamenter demokrasinin ye-
niden hak ettiği üstünlüğüne ka-
vuşacağını umut ettiğini belirten 
Radev, "Ülkemizdeki adalet siste-
mi, yolsuzlukla mücadele ve med-
ya özgürlüğü sorunları konusunda 
yurt içinden ve dışından gelen en-
dişe verici uyarılar, artık bir değişi-
me vesile olmalı." diye konuştu. 
240 üyeli parlamentonun ilk oturu-
muna katılan 214 milletvekilinin 
yemin töreni sonrası mecliste tem-
sil edilen 6 parti ve ittifakın liderle-
ri açıklamalarda bulundu. 
Mecliste 65 sandalyeyle en büyük 
grup olan, popülist şovmen Slavi 
Trifonov'un Böyle Bir Halk Var 
(ITN) isimli partisinin başkan yar-
dımcısı Toşko Yordanov, 15 güne 

kadar diğer siyasi güçlerle müza-
kere yaparak kabine taslağı suna-
caklarını bildirdi. Yordanov, ülkeyi 
12 yıldır yöneten eski Başbakan 
Boyko Borisov'un lideri olduğu 
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi 
İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin 
parlamentodaki tüm güçler tara-
fından boykot edildiğine vurgu 
yaptı.GERB adına konuşan millet-
vekili Desislava Atanasova, yapı-
lan erken genel seçimin amacının 
GERB partisini siyasetten dışlamak 
olduğunu, buna rağmen partisinin 
güçlü ve yapıcı bir muhalefet ola-
cağını söyledi. Rusya yanlısı Bul-
garistan Sosyalist Partisinin lideri 
Korneliya Ninova, diyalog isteme-
yen güçlerden oluşan yeni parla-
mentonun sosyal sorunlara önem 
vermesi gerektiğini savundu. Bori-
sov'a karşı bir yıl süren sokak pro-
testolara öncülük eden Demokratik 
Bulgaristan koalisyonu lideri Hris-
to İvanov, ülkenin siyasi krizde ol-
duğunu ifade etti. Üyelerinin ço-

ğunluğunu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisinin lideri Mustafa 
Karadayı da ülkedeki Türk ve 
Müslümanların Kurban Bayramı'nı 
kutlayarak, Bulgaristan'ı krizden 
çıkaracak bir hükümetin kurulması 
için çaba göstereceklerin dile getir-
di.Karadayı, parlamentoda 29 mil-
letvekili ile 5. siyasi güç konumun-
da bulunan HÖH'ün yeni parla-
mentodaki hedeflerini anlatırken 
şunları söyledi: 
"Biz, sadece iktidarda olmak uğu-
runa iktidara katılmak istemeyiz. 
Amacımız, her bir Bulgaristan va-
tandaşının onurlu bir hayat sürdü-
rebilmesidir. Vatandaşlar artık se-
çimden seçime gitmekten yıprandı. 
İktidara gelenler, işine sıkı sıkıya 
sarılıp kaybedecek zamanları ol-
madığını şimdiden bilmeli." 
Konuşmaların ardından yapılan 
oylamada ITN milletvekili İva Mi-
teva parlamento başkanlığına seçil-
di. (AA)

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından 
oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi

Komşuda yeni  
dönem başladı

Sadık Ahmet 26. yılda da  
Türkiye’nin aklındaydı…
GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Gü-
mülcine'de, Dostluk Eşit-

lik Barış Partisinin (DEB) kuru-
cusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sa-
dık Ahmet'in ölümünün 26. yılı 
dolayısıyla kabri başında düzen-
lenen törene katıldı. Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Yanık, Sa-
dık Ahmet'in yaşadığı topraklar-
da kendi kültürünü ve etnik 
kimliğini taşımanın, korumanın 
önemini fark ederek bunun mü-
cadelesini veren bir isim olduğu-
nu belirterek, "Sadık Ahmet be-
nim ve arkadaşlarımın üniversite 
yıllarımızda, ilk gençlik yılları-
mızda takip ettiğimiz kahraman-
larımızdan birisiydi. Ben merhu-
mun vefat ettiği zamanı hatırlı-
yorum. O haberi nasıl aldığımızı 
neler hissettiğimizi hatırlıyorum. 
" dedi. 
Bir milleti kendi aidiyetine, ken-
di kimliğine bağlayan ve koru-
masını sağlayan iki temel unsur 
bulunduğunu ifade eden Yanık 
şunları kaydetti: 
"Dünyanın her tarafında Türk ve 
Müslüman kimliğini koruyan, 
yaşayan, tarih boyunca devam 
ettiren, çocuklarına aktaran akra-
balarımız var. Batı Trakya onlar-
dan birisi, Makedonya onlardan 
birisi, Orta Doğu coğrafyasında 

değişik bölgeler var. Bizim ata 
topraklarımız, buralarda birkaç 
unsur var. Birisi dil, diğeri de 
inanç kuşkusuz. Sadık Ahmet bu 
aidiyeti, bu kimliği korumanın 
ne kadar önemli olduğunu fark 
eden ve bu kimliği barışçıl yol-
larla korumaya çalışan, kendi ya-
şadığı topraklarda kendi kültü-
rünü etnik kimliğini taşımanın 
korumanın ne kadar önemli ol-
duğunu fark eden ve bunun mü-
cadelesini veren bir isim. Sadık 
Ahmet'in mekanının cennet ol-
duğuna, makamının inşallah şe-
hadet olduğuna inanıyorum. 
Rabbim mekanını cennet etsin, 
makamını aliye etsin, ailesine, 
dostlarına hepimize baş sağlığı 
diliyorum. " Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın selamları-
nı ileten Yanık, "Ben bugün, kişi-

sel olarak çok yoğun bir duygu 
atmosferinin içerisinde olmakla 
beraber Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini temsilen burada-
yım. Size ana vatan Türkiye'nin, 
sizin bu haklı davanızın her nok-
tasında yanınızda olacağı sözü-
nü vermek üzere geldim. Bun-
dan önce olduğu gibi bundan 
sonra da bu davanın takipçileri, 
destekçileri olmaya devam ede-
ceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Batı Trakya Türk toplumunun, 
dünyanın bütün mazlum coğraf-
yalarında olduğu gibi, ama bir 
taraftan soydaş Batı Trakya Türk 
toplumunun bütün meselelerinin 
çok yakın takipçisi olarak hassa-
siyetini hiç kaybetmeden sürdü-
rüyor. Bizler de o hassasiyetin 
ortağıyız, devam ettireceğiz in-
şallah. " diye konuştu. (AA)

Bükreş sokaklarında Amerikan helikopteri
BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black 
Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle 
başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meyda-

nı'na acil iniş yaptı. Romanya İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Romanya Havacılık Günü için 
eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye 
acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşan-
madığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park 
halindeki bazı araçların zarar gördüğü belirtildi. (AA)

Prof. Dr. Ata ATUN

KÜÇÜK KAYMAKLI  
VE MARAŞ

Hani Maraş’ın halini görüp dertleniyor-
sunuz ya; 20 Temmuz 1974 günü 
Mutlu Barış Harekatı gerçekleştiril-

meseydi, Küçük Kaymaklı 58 yıldır kapalı 
olacaktı. 
 
Madem meydanı boş bulanlar kendi çektikle-
rini, haklarını unutup, Rumların derdine düş-
tüler, hatırlatalım; Lefkoşa’nın Küçük 
Kaymaklı semtine EOKA’cıların saldırısı, dö-
nemin Cumhurbaşkanı Makarios’un 22 Ara-
lık günü son defa iki toplumlu olarak yapılan 
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası EK1’i olan Garantiler 
ve İttifak Anlaşmasını tanımadığını açıklama-
sından sonra başlamıştı. Nikos Sampson ko-
mutasındaki EOKA’cı teröristler, Yunan 
Alayı’nın (ELDİK) desteği ile birlikte önce 
Küçük Kaymaklı’nın dış dünya ile tüm bağını 
kesmişler, sonra da Küçük Kaymaklı bölge-
sine aşırı ve dengesiz bir güçle saldırmışlardı.   
 
Savunmasız Kıbrıslı Türklere saldırırken ken-
dilerini yenilmez aslanlar zanneden EOKA’cı 
teröristler ve sonrasının RMMO askerleri, 20 
Temmuz 1974 günü Kıbrıs adasına ayak 
basan Mehmetçiğin karşısında tutunamayınca 
çareyi fareler gibi kaçmakta bulmuşlardı. Bu 
çakma aslanların Mehmetçiğin karşısında çil 
yavrusu gibi dağılıp kaçışlarını, 15 Ağustos 
1974 günü akşamüstü Mehmetçik Mağusa’ya 
ulaşınca gözlerimle görmüş, inanamamıştım... 
 
Rumların Küçük Kaymaklı bölgesine aşırı 
güç kullanarak yaptıkları saldırıya Kıbrıs 
Türkleri iki gün dayanabilmişti. İkinci günün 
sonunda Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşam-
larını sürdüren kardeşlerimiz, çareyi güvenli 
bölgelere geçmekte bularak, evlerini, araçla-
rını, hayvanlarını ve tüm varlıklarını arkada 
bırakmış, Lefkoşa’nın güvenli bölgelerine göç 
etmişlerdi. Göçe ayak uyduramayan 550’ye 
yakın yaşlımız, kadın ve çocuklarımız esir 
alınmış, direnen kardeşlerimiz şehit edilmiş, 
evler, camiler ve okullar yakılıp yıkılmıştı. 
 
Küçük Kaymaklı’dan 24 Aralık 1963 günü 
göçe etmek zorunda kalan kardeşlerimiz tam 
on yıl altı ay, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış 
Harekâtı’nda Küçük Kaymaklı ele geçirilin-
ceye kadar, bölgeye sokulmadılar.  
 
Rahmetlik Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif 
Denktaş’la, Rum Cemaat Meclisi Başkanı 
Glafkos Kleridis’in Lübnan’ın başkenti Bey-
rut’ta, -Rum saldırılarının 21 Aralık 1963 
günü başlamasından dört buçuk yıl sonra- 3 
Haziran 1968 günü ilk kez yaptığı toplantıda, 
Küçük Kaymaklı’yı silah zoru ile terk etmeye 
zorlanan kardeşlerimizin geri dönmelerine 
Makarios hükümetinin izin vermesini isten-
miş, Klerides’in buna cevabı “Kanla aldık, 
kanla veririz” olmuştu. 
 
Küçük Kaymaklı’yı silah zoru ile terk etmek 
zorunda kalan kardeşlerimiz, evlerine 20 
Temmuz 1974 günü Mehmetçiğin adaya ayak 
basması sonrasında, aynen Klerides’in dediği 
gibi bölge “Kanla alındıktan” ve kendilerini 
aslan zanneden EOKA’cıların Mehmetçiğin 
karşısında kaçmak zorunda kalmalarından 
sonra dönebilmişler, Rumların aynen Girit’te 
yaptıkları gibi yakıp yıktıkları evlerini de 
kendi imkanları ile tamir ederek, yaşamlarını 
sürdürmeye başlamışlardı. 
 
Bugüne değin hiçbir Rum siyasinin, BM yet-
kilisinin, ABD diplomatının ve Avrupa Bir-
liği yöneticilerinin Küçük Kaymaklı’dan 
bahsettiklerini ve Rumları kınadıklarını duy-
madım, görmedim. Bizim aramızdaki Rum 
hayranlarının ve taraftarlarının da Küçük 
Kaymaklı’dan bahsettiklerini maalesef duya-
madım. 
 
Tüm bu gerçekler ortada, tanıkları hayattay-
ken geçenlerde bir Kıbrıs Türk basın mensu-
bunun, Rum tarafındaki milliyetçi bir parti 
olan DISY’nin Genel Sekreterinin, Maraş ile 
ilgili yazdığı gözyaşı dolu yazısını Türkçe’ye 
çevirerek yayınlaması bana çok garip geldi. 
Ben olsaydım, DISY Genel Sekreterinin 
Maraş ile ilgili yazısına, Küçük Kaymaklı’da 
Rumların neler yaptıklarını hatırlatarak yanıt 
verirdim. Nitekim bu yazımı İngilizce’ye çe-
virip Genel Sekreter hanımefendiye göndere-
ceğim. Okusun, biraz tarih öğrensin, önce 
iğneyi kendine sonra da çuvaldızı bize batır-
maya çalışsın. 
 
Maraş’la ilgili gerçek şudur; 15 Ağustos 1974 
günü Mehmetçik Mağusa’ya ulaşıp, EO-
KA’cılar, RMMO ve ELDIK askerleri çil 
yavrusu gibi dağılınca, Maraş’taki Rumlar iki 
gün evvel, Atlılar, Muratağa ve Sandallar 
köylerinde yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerin ca-
nice yaşa ve cinsiyete bakılmaksızın topluca 
katletmiş olmalarının öcünün kendilerinden 
alınacağını düşünerek Maraş şehrini kendileri 
daha Mehmetçik gelmeden boşaltmışlardı. 
Benim rehberi olduğum Mekanize Birlik Ma-
raş’a girdiğinde, Rumlar artık şehri terk et-
mişlerdi. Özetle, Maraş bir saldırı ve çatışma 
sonrasında değil, Rumların kendi istekleri ile 
terk edilmiş bir şehirdir. 
Sakinleri de bugüne değin tam dokuz kez in-
sani çağrılarla geri dönmeleri için davet edil-
mişler ancak Rumların çocukluklarından beri 
beyinlerine işlenen Türk düşmanlığı, her çağrı 
sonrasında geri dönmelerine mani olmuştur.



9 Ağustos 2021 
Pazartesi 9Araştırma

Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLUN  
TÜRKİYE’DEKİ  

GELİŞİMİ

Türkiye’de ilk futbol ligini 4 takımla 
(Moda, Elpis, İmogene, Kadıköy) 
İstanbul Futbol Birliği kurmuş-

tur.1903 Beşiktaş 1905-1906 sezonunda 
Türk takımı Galatasaray’ın da katıldığı 
birliğin 1908 yılında 1. Kümesini; Galata-
saray, Kadıköy, Moda, Elpis, İmogene ve 
Fenerbahçe oluşturur. 
1903 yılında kurulan birlik 1909 yılının 
ağustos ayında cemiyetler kanununun çık-
ması ile 12 Kasım 1910’da İstanbul Fut-
bol Kulüpleri Ligi adı altında tekrar 
teşkilatlanmıştır. 
Yine bu yıllar içerisinde futbol, Ana-
dolu’nun her yerinde hızla yayılmaya baş-
lamış ve İstanbul’un dışına taşmıştır. 
Fakat gerek İstanbul’da gerekse Ana-
dolu’nun diğer bölgelerinde seyirciler ve 
sporcular, 
maçlar pazar günü yapıldığından ve Müs-
lümanların tatil günü de cuma olduğun-
dan maçlara katılamıyorlardı. Bu lige 
alternatif olarak cuma ligini kurdular 
(1914). 
İstanbul futbol kulüpleri ligi dışında kalan 
birlikler, Üsküdar Anadolu, İstanbul Jim-
nastik, Terbiye-i Medeniye, Şehremini 
Sanayi Mektebi ve Fenerbahçe Spor Ku-
lüplerinin oluşturdukları gönüllü birlikler-
dir. Bu takımların genellikle müesseselere 
ait olması nedeni ile lig idarecilerinin 
diğer birliklerden farklı olarak futbolcula-
rın dışında seçilmeleri de bu lige bir ayrı-
calık ve yenilik katmıştır. Daha sonraki 
yıllarda 
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan Türk ulusu, 
1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı’nın çalışmaları doğrultusunda at-
letizm, futbol ve güreş federasyonlarını 
kurmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. 
1923 
yılında ise Türkiye Futbol Federasyonu 
kurulmuş ve 1951 yılında da profesyonel 
lig kabul edilmiştir. 
Türk futbolu hem ulusal hem de uluslar-
arası alanda kendini hızla geliştirmiş ve 
kısa zamanda büyük başarılara imza at-
mıştır.1996 yılında Avrupa Futbol Şampi-
yonası grup elemelerindeki zorlu 
maçlardan başarıyla çıkan A Millî Futbol 
Takımımız, İngiltere’de yapılan finallere 
katılarak Türk futbol tarihinde bir ilke 
imza attı. 2000 yılı Türk futbolu açısından 
tarihî bir öneme sahiptir. A Millî Futbol 
Takımımız Hollanda ve Belçika’nın or-
taklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Şampi-
yonası’nda grubundan çıkarak çeyrek 
finale yükseldi. Çeyrek final maçında 
Portekiz’le oynayan ay yıldızlılar, 2-0 ye-
nilerek elendiler. 2002 yılında yükselişini 
sürdüren 
Millî Futbol Takımımız, Japonya ve 
Güney Kore’nin ortak organize ettiği 17. 
Dünya Kupası’na katılarak dünyanın en 
iyi 32 takımı arasına girdi ve grup maçla-
rından sonra Japonya (3. tur) ve Senegal 
(çeyrek final)’i mağlup ederken yarı fi-
nalde Brezilya’ya yenildi. 3.lük maçında 
Güney Kore’yi yenen Millî Takım, şam-
piyonayı dünya üçüncüsü olarak tamam-
ladı. Almanya’da düzenlenen 2008 
Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde ev 
sahibi takım Almanya’ya 3 - 2 yenilen 
Milli Takımımız, şampiyonayı 3. olarak 
tamamlamıştır. Bu sonuçlar A Milli Fut-
bol Takımı’nın tarihinde katıldığı Dünya 
Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasın-
daki en büyük başarılardır. 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 
modern futbol, ilk defa 1895 yılında İz-
mir’in Bornova semtinde yerleşmiş olan 
İngiliz aileleri tarafından oynanmıştır. 
Futbol, yine İngiliz aileleri aracılığıyla İz-
mir’den 
İstanbul’a sıçramış ve çok geçmeden halk 
arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu sü-
reçle beraber sportif amaçlarla Selanik, 
İzmir ve İstanbul’da kulüpler kurulmaya 
başlanmıştır. 
Türkiye’de ilk futbol kulübü 1899 yılında 
çoğu Galatasaraylı gençlerden olmak 
üzere Black Stocking Football Club 
(Siyah Çoraplılar) adı altında kurulmuş, 
fazla bir varlık gösteremeden dağılmıştır. 
1900 yılında İzmir’de, Rumlar Panaonios 
(Panaonyos) ve Apollon Kulübünü, Erme-
niler de Dork Kulübünü kurmuşlardır. 
Daha sonraki yıllarda, 1901’de Kadıköy 
Futbol Kulübü, 1903’te Beşiktaş Jimnas-
tik Kulübü ve Moda Futbol Kulübü, 
1904’de Rumlar tarafından Elpis Kulübü, 
1905’te Galatasaray Kulübü kurulmuş ve 
1906-1907 sezonunda futbol lig maçlarına 
katılan ilk Türk takımı olmuştur. 1907’de 
Fenerbahçe Spor Kulübü kurulmuştur. İlk 
Türk kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve 
Fenerbahçe’dir. Bundan sonra Altınordu, 
Süleymaniye, Vefa, Nişantaşı, Türk Gücü 
Anadolu kulüpleri tescillerini yaptırmış-
lardır. 
 

FUTBOLUN ÜLKEMİZDEKİ  
ORGANİZASYON YAPISI 

 
Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakı’nın kurulması-
nın ardından Yusuf Ziya ÖNİŞ başkanlı-
ğında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 
yılında Futbol Heyet-i Müttehidesi adıyla 
İstanbul’da kuruldu. Ardından FIFA’ya 
başvurulmuş ve Türkiye 21 Mayıs 1923 
tarihinde FIFA’nın 26. üyesi olmuştur.

ramez.kursunlu@hotmail.com

İsmet ARAS

SENİ POLİSE  
VERİRİM

Yazımın başlığından da  anlaşılacağı 
gibi sosyal hayatımız içerisinde ar-
kadaşlarınız, aile dostlarınız, ma-
halle veya apartman komşularınız, 
hatta yakın akrabalarınız tarafından 
sıkça kullanıldığına dair tanık ol-
muşsunuzdur. Belki de bu söylem 
size karşıda aileniz tarafından söy-
lenmiştir ileriki yaşantınızda neye 
mal olacağını hesap etmeden. “Seni 
polise veririm” her ne kadar masum 
ve zararsız bir sözcük gibi görünse 
de bir çocuğa söylendiğinde çocuğun 
ileriki yaşamında onun hayatını zor-
laştıracak, polis yardımlarından fay-
dalanamayacak, belki de kendisine 
zarar verebilecek davranışlardan 
kurtulamayacak hatta zarar görecek-
tir.  
 POLİS KİMDİR?: Polis Fransızca  
kökenli bir kelimedir. Anlamı Asa-
yişi sağlayan ve düzeni koruyan de-
mektir. Yunanca anlamı ise (Roma 
kökenli) yerleşim yeri anlamına 
gelir. 
TÜRKİYE’DE: Ülkemizde polis 
kelimesinin açılımı (2559 Polis Va-
zife Selahiyet Kanunu) polis asayiş 
düzenini sağlayan, kamunun ve va-
tandaşın tasarruf(Servet ve birikim) 
emniyetini sağlayan, vatandaşın can 
ve mal güvenliğini koruyan, kendi-
sinden yardım isteyenlere yardım 
eder, yardıma muhtaç alil (çocuk) ve 
acizlere(yaşlı) muavenet(refakat) 
eder. Sağlam karakterli ve hayatta ne 
yapabileceğini bilen ihtiyaçlarına 
kolayca ulaşabilmesi için bireylerin 
çocukluk yıllarında almış olduğu 
eğitim çok önemlidir. Bu eğitim ön-
celikli olarak ailede başlar eğitim ve 
öğretim kurumlarında devam eder. 
Aileler özellikle anneler veya bakıcı-
lar alışveriş merkezlerinde çarşıda 
veya pazarda evde yaramazlık(ses 
gürültü) ve isteklerini yapmadığında 
çocukların ısrarcı istekleri karşısında 
çoğu kez zor durumda kalır. İkna 
etme çabaları sonuçsuz kalır bu ne-
denle de kolay yolu seçerler sesini 
yükselterek ”Kes sesini yoksa seni 
polise veririm” gibi söylemlerle ço-
cuğun isteğinden vazgeçirmeye 
kendi yöntemlerince kurtulmaya ça-
lışırlar. Aslında bu söylemle çocu-
ğun polisten korkmasına ve bilinç 
altına polis korkusunu yerleşmesine 
neden olur. Bazen gençlerden, ak-
raba veya arkadaşlarınızdan hiçbir 
şey yaşamadığı halde “Polisleri sev-
miyorum” cümlesini duyduğunuz ol-
muştur. Sorarsanız şaşıracak 
derecede nedenini kendisi de bilmez 
aslında bir çoğunun nedeni çocuklu-
ğunda aldığı öğretidir. 
         NE YAPILMALI: Çocukları 
eğitim yetiştirilmesinde yazı başlı-
ğında da geçen “Seni polise veririm” 
gibi tehdit edici söylemler kesinlikle 
kullanılmamalı bu onun  polisten so-
ğumasına hatta korkmasına neden 
olacak ve uzaklaşmasına neden ola-
caktır. Çocuklara bunun aksine şehir 
merkezlerinde kaybolduğunda, bir 
eşyasını  kaybettiğinde, bilmediği 
adres aradığında, kendisini tehlikede 
hissettiğin de yakınında ise öncelikle  
üniformalı polisten yakınında polis 
yoksa karakola giderek yardım iste-
mesi gerektiği eğer şehirden uzak 
veya şartlara göre şehir merkezi 
veya yakınındaysa 155 numaralı te-
lefonu, şehirden uzak yerde bulunu-
yorsa(köy, kırsal)156 numaralı 
telefonu arayarak yardım istemesi 
gerektiği güvenlik güçlerinin bizim 
canımızı ve malımızı korumak bize 
yardım etmek görev yaptıkları öğre-
tilmelidir. Ayrıca okul çağında veya 
daha küçük yaşlardaki çocuklara 
mutlaka aileden birisinin telefon 
numarası öğretilmelidir hatta telefon 
araması yaptırılıp eğitilmelidir. 
Küçük çocuklar kaybolduklarında 
ailesinden en az birisinin telefon 
numarasını bildikleri zaman güven-
lik güçlerinin aileye ulaşmasını ko-
laylaştıracaktır. Unutulmamalıdır ki 
Çocuklarınıza vermiş olduğunuz 
doğru bilgi ve eğitim onun hayatını 
kolaylaştıracak, her türlü kötü ni-
yetli, hatta tacizden belki de can teh-
likesinden koruyacaktır.

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te bulunan 
Vardar Nehri'nin kıyısında-

ki şehrin ana meydanı Makedonya 
Meydanı, üst yapıları ile dikkat çe-
kiyor. Toplam 18 bin 500 metreka-
re büyüklüğünde olan meydana, 
2010 yılından itibaren günümüze 
kadar inşa edilen ülke tarihine 
damgasını vurmuş heykeller yer 
alıyor. Üsküp Kalesi’ne nazır oluş-
turulan meydanda Büyük İsken-
der'in at üstündeki heykelinin ya-
nı sıra I. Justinyanus, din ve devlet 
adamları, savaşçılar, atlar ve aslan-
lar, günlük yaşamdan alıntılanan-
lar ile Osmanlı Devleti'ne karşı is-
yan başlatan karakterlerin heykel-
leri bulunuyor. Meydan'ın karşı-
sında ise 2014 yılında yapımı ta-
mamlanan neoklasik tarzdaki Ma-
kedonya Arkeoloji Müzesi, tarih 
öncesinden Ortaçağ’a kadar tari-
hin değişik dönemlerine ait 6 bin-
den fazla obje barındırıyor. Bölge-
nin en önemli yapısı olarak tarihi 
Osmanlı köprüsü olan Taş Köprü 
öne çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü olarak da bilinen köprü 
Vardar Nehri üzerinden Üsküp'ün 
iki yakasını birbirine bağlıyor. 
Köprünün, Fatih Sultan Meh-
med'in himayesinde ve kontrolün-
de 1451-1469 yıllarında yapıldığı 
biliniyor. (AA)

ÖÖ Bölgenin en önemli yapısı olarak tarihi Osmanlı köp-
rüsü olan Taş Köprü öne çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü olarak da bilinen köprü Vardar Nehri üzerin-
den Üsküp'ün iki yakasını birbirine bağlıyor

Makedonya MeydanıMakedonya MeydanıMakedonya MeydanıMakedonya MeydanıMakedonya MeydanıMakedonya Meydanı

ÜSKÜP’ÜN  
YENi YÜZÜ
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Damla Selin TOMRU

ZAMAN  
GEÇER

Şu hayatta kimsenin satın ala-
mayacağı nadir konseptlerden 
biri zaman.. Kendinize, fazla-

dan zaman alamıyorsunuz. Ne bir an 
fazla, ne bir an eksik kalıyoruz şu 
Dünya’da. Oysa dünya baki. 
Topraklar, denizler, hava baki. Sen 
şu kısacık ömrüne şan, şöhret, mut-
luluk, huzur, unvan, başarı sıkıştır-
maya çalışırken ve bunun için çaba-
larken deniz ne kadar sakin, toprak 
ne kadar kendi halinde. Hatta birileri 
onlara zarar verirken bile ne kadar 
vakur ve sabırlı. Her ne yaparsan 
yap toprak kadar verimli olamazsan, 
su kadar hayat katamazsın. Belki 
kıskançlığından insanoğlunun hırçın-
lığı. İki yapay bina, bir klorlu havu-
zun, bir metalden uçak, bir tomar 
kağıt para için değil de ne yaparsa 
yapsın ağaç gibi, su gibi olamayaca-
ğı için belki de bu umarsızlığı… Bu 
Dünya kimilerine cenneti kimilerine 
cehennemi yaşatıyor. İnsan kendi 
seçimleriyle kavruluyor. Şunu hatır-
lamak gerekiyor: Dünya bize muhtaç 
değil, biz ona muhtacız. Biz onu 
kurtaramayız sadece kendimizi kur-
tarabiliriz, insanlığımızı, vicdanımızı 
kurtarabiliriz karanlık günlerde. 
Ayrıştırarak, atışarak, rant sağlaya-
rak değil, severek, elimizden geldi-
ğince destek olarak çıkabiliriz karan-
lıktan aydınlığa. Sevgili Cemalnur 
Sargut Hanım yıllar önce gerçekleş-
tirdiği bir konuşmada bizim bir baş-
kasına yardım edemeyeceğimizi 
ancak Allah’ın yardımını iletecek 
vesile olabileceğimizi söylemiş, işte 
bu nedenle çok büyük bir iş başarı-
yormuş gibi gerinerek, hissetmeden 
sadece robot gibi işi yerine getirerek 
değil, sevgiyle, öperek, sarılarak, 
desteğe ihtiyaç duyanlara teşekkür 
ederek destek olmak gerektiğini söy-
lemiş. Ne de güzel demiş. 
Yaşadığımız bu durum ardında varlı-
ğını, anılarını, evlerini değil yuvala-
rını kaybedenler bıraktı, sular duru-
lunca hep birlikte destek olmak bunu 
da şükranla gerçekleştirmek çok kıy-
metli. Zaman eleştiri yağmurunun 
değil, birlik bilincinin zamanı. 
Geçici olduğumuzu bilerek 
Dünya’ya teşekkür etme zamanı. 
 

ANA OLMAK 
 
Bir haftadır milletçe yangınları izli-
yoruz, hepimiz büyük, küçük deme-
den destek için adım atıyoruz. Ah 
keşke bir de kadınlarla ilgili üzücü 
haberler gelmese, gencecik kızlar, 
kadınlar şiddet görüyor, dahası can-
larını kaybediyor. Ve bizler içimiz-
deki yangınları da söndüremiyoruz. 
Oysa bu topraklar tarihte kadının el 
üstünde tutulduğu, kadınların kahra-
manlık öyküleri yazdığı topraklar. 
Anadolu bile kadınlığın doğurganlı-
ğından, üretkenliğinden, şefkat ve 
anaçlığından alıyor adını. Bugün 
dahi yangınla mücadele erkekler 
kadar kadınlar var alanda. Değişim 
ve dönüşüm, içte, bende başlıyor 
aslında. Ben kendimi, kendi değeri-
mi bildikçe, başkalarına boyun 
eğmeye, kendimi incitmelerine hayır 
dedikçe yeniden güçlenecek kadınlar 
ve yeniden analara, kadınlara taht 
kuran topraklar olacak buralar.  
 
Belki de tüm bu olanlar, kadınların 
yaşadığı acılar doğa anaya da sirayet 
etti, belki onun da yanıyor yüreği. 
Ben inanıyorum ki ne olursa olsun 
güzel günler bekliyor bizi. Beraber 
aştıkça zorlukları ve engelleri, güçle-
neceğiz, birleşeceğiz. Eşit olduğu-
muzu ve her birimizin ne kadar 
değerli olduğunu fark ettikçe karan-
lık bulutlar gibi etrafı saran bu acı 
olaylar ve talihsiz seçimler de çözü-
lecek ve kalkacak ortadan. 
 
Bir anne nasıl ki evlatlarını ayırma-
dan, kavga ettiklerinde sevgiyle 
barıştırır onları şimdi bizler de ayrış-
tırmadan bir olacağız ve zorlukları 
aşacağız.  
 
Çok daha güzel günlerden buluşmak 
üzere…

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Coşkunöz Eğitim Vak-
fı’nın “Uzman Ol, 
Üretken Ol, Gelecek 

Ol” sloganıyla, hem gençlere 
meslek edindirme hem de 
Türkiye sanayisi ve üretimine 
katkı sağlama vizyonuyla yü-
rüttüğü “Meslek Edinme 
Programı”na başvurular baş-
ladı. Günümüzün ihtiyaçları-
na uygun olarak E-learning 
ve VR teknolojilerinin de kul-
lanıldığı mesleki eğitim prog-
ramlarına, 18-25 yaş arası lise 
mezunu gençler başvurabili-
yor.  

 
İŞ VE STAJ İMKANI 

 
CEV’in Meslek Edinme Prog-
ramı’nı başarıyla tamamla-
yanlar, MEB onaylı meslek li-
sesi diploması alıyor. Başvu-

ruları 15 Ağustos’a kadar de-
vam edecek olan Meslek 
Edinme Programı kapsamın-
da, Endüstriyel Kalıp Progra-
mı’ndaki tüm müfredatı içe-
ren dersler ile zenginleştiril-
miş, “Bilgisayarlı Makine 
İmalatı Meslek Edindirme 
Programı”nda yer alan mes-
leki eğitimlerin yanı sıra, 
gençlere, kişisel gelişim eği-
timleri de veriliyor ve üst dü-
zey yöneticiler tarafından 
mentorluk yapılıyor. Prog-
ram boyunca CEV tarafından 
katılımcılara finansal destek 
bursu ve staj imkanı da sunu-
luyor. Programı tamamlayan-
lara, programın iştirakçisi 
olan ve gençlere mentor ola-
rak destek veren üst düzey 
yöneticilerin çalıştığı şirketler 
ile Coşkunöz Holding ve 
bağlı şirketleri tarafından staj 
ve istihdam imkanları da ta-
nınıyor. 

 
18 AY EĞİTİM 

 
Meslek Edinme Programı 
kapsamındaki eğitim prog-
ramları 18 ay boyunca devam 
ediyor ve eğitimlerin 6 ayı 
Coşkunöz Holding şirketle-
rinde gerçekleştiriliyor. Prog-
ram kapsamındaki eğitimler 
6 Eylül tarihinde başlayacak. 
Adaylar www.coskunozegi-
timvakfi.org adresi üzerin-
den başvuru yapabilirken, 
başvuru için tek gereken bir 
adet fotoğraf ve lise diploma-
sı…  
Eğitimlerde öğrencilerin ula-
şım, yemek, kırtasiye ihtiyaç-
ları ile iş güvenliği ekipman-
ları CEV tarafından karşıla-
nacak. Programların içeriği 
ile ilgili ayrıntılı bilgilere 
http://www.coskunozegi-
timvakfi.org/ adresinden 
ulaşılabilir. (BDS)

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın (CEV) 33 yıldır başarıyla sür-
dürdüğü mesleki eğitim programının yeni dönemi için 
başvurular başladı. 18-25 yaş arasındaki gençlere yetene-
ğini işe dönüştürme imkânı sunan CEV, ‘Meslek Edinme 
Programı’na katılan lise mezunu gençlere, eğitim aldık-
ları süre boyunca burs desteği ve staj olanağı da sağlıyor

CEV’den gençlerin meslek 
edinmesine önemli destek

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'ın Bosna 
Hersek toprakları ta-
rafından ikiye bölü-

nen kuzey ve güney toprakla-
rı, tartışmalı Peljesac Köprü-
sü'nün son parçasının eklen-
mesiyle birbirine bağlandı. 
Hırvatistan'ın en güneydeki 
toprakları ile kuzeydeki top-
raklarını kara yolu ile bağla-
yan köprünün, çelik kons-
trüksiyonunun son parçası-
nın eklenmesi dolayısıyla dü-

zenlenen törene Hırvatistan 
Başbakanı Andrej Plenkovic 
ile Denizcilik, Ulaştırma ve 
Şehircilik Bakanı Oleg Butko-
vic katıldı. Plenkovic, söz ko-
nusu köprünün "ayırma" de-
ğil "birleştirme" işlevi görece-
ğinin altını çizerek, "Köprü, 
hem bizde hem Bosna Hersek 
tarafında aynı duyguları 
uyandırmalıdır. Bugün Hır-
vatistan halkı için büyük bir 
gün." diye konuştu. Hırvatis-
tan'ın köprüyü en güçlü oldu-
ğu dönemde inşa ettiğini ak-
taran Plenkovic, köprünün, 

yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgınına rağmen üç ay er-
ken tamamlandığını söyledi. 
Butkovic de Peljesac Köprü-
sü'nün, Hırvatistan'ın en 
önemli altyapı projesi oldu-
ğunu anımsatarak, 1699'da 
imzalanan Karlofça Anlaşma-
sı ile Dalmaçya kıyılarındaki 
Neum ve Sutorina şehirlerini 
Osmanlı idaresine bırakan 
Hırvatistan'ın, 300 yıl sonra 
ilk defa yeniden karasal bü-
tünlük kazandığını ifade etti. 
Adriyatik sahilinin önemli bir 
bölümünü elinde bulunduran 

Hırvatistan'ın, Komarna ile 
Brijesta arasında inşa ettiği 55 
metre yüksekliğinde ve 2,4 ki-
lometre uzunluğundaki köp-
rünün Haziran 2022'de araç 
trafiğine açılması bekleniyor. 
Bosna Hersek’in denize kıyısı 
olan tek şehri ve Hırvatis-
tan'ın güney ve kuzey toprak-
ları arasında engel olarak gö-
rülen Neum açıklarında inşa 
edilen Peljesac Köprüsü, Hır-
vatistan için tarihi ve stratejik 
önem taşıyor. Köprü, Bosna 
Hersek ile Hırvatistan arasın-
daki sınırların kesin olarak 

belirlenmemiş olmasına rağ-
men Hırvatistan’ın tek taraflı 
adımlarıyla inşa ediliyor. Av-
rupa Birliği'ne (AB) 2013 yı-
lında tam üye olan Hırvatis-
tan'ın toprak bütünlüğü açı-
sından önemli olan köprünün 
en büyük finansörü AB olur-
ken, Avrupa Komisyonu, 
köprü projesinin yüzde 85'ine 
denk gelecek 357 milyon Eu-
ro’luk kısmını karşılama ka-
rarı almıştı. Projenin toplam 
maliyetinin ise 420 milyon av-
ro civarında olacağı belirtil-
mişti. (AA)
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Gazeteci ve yazar Nalan Miri 
Sözer’in iki yıldır üzerinde ça-
lıştığı ve Artemis Yayınla-

rı’ndan çıkan yeni romanı LEVLÂ, 
tekâmülünü tamamlamaya, kendi ol-
maya, yalnızlığını kırmaya ve ruh 
eşini bulmaya çalışan günümüz insa-
nına ışık tutuyor. Levlâ, merkezi ka-
dın olan, yolculuklarla ve farklı hikâ-
yelerle beslenen bir eser…  
 

MÜZİK VE EDEBİYAT 
 
Kitap, içeriği kadar ilginç üretim yol-
culuğuyla da dikkat çekiyor. Kapa-
ğında Ayla Acet tarafından çizilen 
portre, Levlâ yazılırken kitabın doğu-
şundan habersiz çizildi. Levlâ’yı di-
ğer tüm kitaplardan ayıran diğer 
özelliği ise müzik ve edebiyatı birleş-
tiren bir roman olması... Romanda 
geçen tüm eserler, QR koduyla kitaba 

dahil edilerek okuyucunun eşzaman-
lı olarak müzikleri de dinleyebilmesi-
ni sağlıyor. Bir parfüm kokusu du-
yup hayatınızın aydınlanmasını ya-
şayabilirsiniz ya da kafanızı çevirdi-
ğinizde gözünüze ilişen bir kitabın 
adı o an için karar vermenize yeter 
de artar bile…” 
Başınıza gelen iyi ya da kötü her olay 
nihayetine erdirmediğiniz sürece 
karmaşık bir vaka olarak bir sonraki 
dönemin ön hazırlığı... Size frekans 
atlatacak; çözülmeyi bekleyen bir 
bulmacanın ipucu...  
Levlâ, kendine dair düğümleri çöz-
meye koyulduğu bu yolculukta bir 
yandan ilişki, sadakat, özgüven ve 
farkındalığa dair yeni tanımlar bulur-
ken diğer yandan aşkı, güvensizliği, 
insanın kendi olmasının anlamını 
sorguluyor. Yaşamın tüm şifreleri yo-
lunuzun üzerinde kıyıda köşede giz-
li. Ya kendinizi ıskalayarak öylesine 
yaşayıp gideceksiniz ya da kendi ya-

şamınızın baş kahramanı olacaksınız. 
Nalan Miri Sözer, bu romanıyla oku-
runa kadın-erkek ilişkilerinin keşfe-
dilmemiş dehlizlerine inerken ruhun 
olgunlaşma yolculuğunda şifreleri 
fark edip okuyabilme yetisi kazandır-
mayı amaçlıyor.)

Hırvatistan'ın kuzey ve güney toprakları  
Peljesac Köprüsü ile birbirine bağlandı

Ruhun olgunlaşma yolculuğu 
bu kitapta: LEVLA

Signify’da İki  
atama birden
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Aydınlatmada dünya lideri Signify 
geçtiğimiz yıl gerçekleşen global 
yapı değişikliğinin ardından iki 

önemli atama haberiyle gündemde. Ger-
çekleşen yeni atamalarla birlikte, Signify 
Türkiye ve Maghreb bölgelerinden so-
rumlu CEO Eran Görgen’in, Doğu Avru-
pa Bölge Başkanlığı ve CEO’luğu görevi-
ni üstleneceği ve çalışmalarını Polonya’da 
sürdüreceği açıklandı. Eran Görgen yeni 
göreviyle beraber, içinde Rusya, Ukray-
na, Polonya, Çekya, Romanya’nın da bu-
lunduğu 27 ülkeden oluşan bir bölgenin 
sorumluluğunu 
üstlenmiş ola-
cak. Eran Gör-
gen’in yerine 
ise Saner Kırık 
Signify Türkiye 
Genel Müdürü 
olarak görev 
yapacak. 
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Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, ülkenin kuzeyindeki 
Prijedor kentinde Sırplar tarafından öldürülen Boşnaklardan 12'si 

daha, düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından toprağa verildi

PRİJEDOR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cesetlerine savaştan 
sonra toplu mezarlar-
da ulaşılan ve kimlik 

tespiti yapılan Boşnaklar, Ka-
micani Anıt Mezarlığı'nda 
sevdiklerinin gözyaşları ve 
duaları eşliğinde son yolcu-
luklarına uğurlandı. Defnedi-
len 12 sivilin en genci, öldü-
rüldüğünde 21 yaşında olan 
Fikret Maroslic, en yaşlısı ise, 

47 yaşındayken öldürülen 
Himzo Maroslic olurken, ba-
ba ve oğul yan yana toprağa 
verildi. Amcası ve kuzenini 
toprağa veren Redzo Maros-
lic, son derece üzgün olduğu-
nu ifade ederek, "Gelip dua 
edebileceğimiz bir mezarları-
nın olması, içimizi biraz ol-
sun rahatlatıyor" dedi. Eşinin 
kardeşini 29 yıl sonra defne-
den Sefika Mujkanovic de 
bayram gününde oldukça zor 
anlar yaşadıklarını belirterek, 
"Bulunabilen bir kemiğini 

toprağa verdik. Beş altı yıldır, 
daha fazla kemik kalıntısı bu-
lunur mu, diye bekledik ama 
olmadı. Bir mezarı olsun iste-
dik" diye konuştu. Bosna 
Hersek İslam Birliği Başkanı 
Husein Kavazovic'in kıldırdı-
ğı cenaze namazına Bosna 
Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Zeljko Kom-
sic ve konseyin Boşnak üyesi 
Sefik Dzaferovic ile defnedi-
len Boşnakların yakınları ka-
tıldı. (AA)

Sırplar’ın kurbanı  
12 sivil Boşnak daha 
TOPRAĞA VERiLDi!
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INTERREG-IPA Bulgaristan-Tür-
kiye Sınır Ötesi İşbirliği Progra-
mı 2014-2020 kapsamında yer 

alan projenin Trakya Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü'nde düzenle-
nen etkinliğinde tarihi tren garı bi-
nasının giriş kapısına mapping adı-
nı verdikleri bir konseptle yansıtı-
lan ışıklar, güzel görüntüler oluş-
turdu. ETTDER Başkanı Bülent Ba-
cıoğlu, gazetecilere, proje kapsa-
mında Bulgaristan ve Edirne'de et-
kinlikler düzenlendiğini söyledi. 
Proje kapsamında Harmanlı kentin-
de bulunan Osmanlı eseri Siyavuş 
Paşa Köprüsü'nün restore edildiğini 
anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:  

"Edirne'de de mapping gösterisi su-
nacağımız teknik ekipman satın al-
dık. Projemizin final etkinliği olarak 
Edirne'mizin 4 tarihi turistik meka-
nında video mapping gösterileri ya-
pıyoruz. Tarihi tren garının ana ka-
pısında Karaağaç Tren İstasyo-
nu'nun tarihsel kimliğine uygun 
olacak şekilde tasarım gerçekleşti-
rildi ve bunun ardından video ola-
rak oynatıldı. Büyük bir ekip çalış-
ma yaptı. Bununla birlikte Edir-
ne'de turistlere sunacağımız ışık 
gösterilerinin yolunu açmış olduk. 
Turizm açısından bu faaliyetler çok 
önemli." Bacıoğlu, etkinliğin 2. Ba-
yezid Külliyesi Müzesi, Selimiye 
Camisi ve Edirne Arkeoloji ve Etno-
grafya Müzesi'nde de düzenlenece-
ğini belirtti. (AA)

Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nce (ETTDER) yürütülen "Eski Tarihsel ve 
Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi yapıldı
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Küçükçekmece’de Balkan müziğinin sevilen se-
si Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve se-
siyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. 

Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü gerçekleştirilen 
konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Kü-
çükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği “Çekmecem-
de Sanat Var” konserleri kapsamında Sefaköy Fevzi 

Çakmak Meydanı’nda sahne alan Balkan müziğinin 
sevilen sesi Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve 
sesiyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Kur-
ban Bayramı’nın 4’üncü günü gerçekleştirilen konse-
re Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Rumelili 
Ekrem, konserde, Rumeli’nin ve Balkanların yöresel 
şarkılarını icra ederek, katılımcılara eğlenceli dakika-
lar yaşattı. Vatandaşlar, Ekrem’in söylediği şarkılarla 
alkışlarla ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti. 

“Kıyıdan Kıyıya 
Türkiye-Yunanistan  

Film Festivali” 
19’unda Çeşme’de!

Rumelili Ekrem hemşerileriyle buluştu

Edirne Tarihi Tren Garı’nda  
ışık ve ses gösterisi sunuldu

H.MERKEZİ 
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Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlı-
ğı Sinema Genel Müdürlüğü ve 
İzmir Sinema Kültür ve Eğitim 

Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Kıyı-
dan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film 
Festivali”, 19-24 Ağustos tarihlerinde 
Çeşme’de gerçekleştirilecek. Çeşme be-
lediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın tam 
destek verdiği festivalin sanat yönet-
menliğini ödüllü oyuncu Gizem Erman 
Soysaldı ve deneyimli festivalci- yönet-
men Yusuf Saygı üstleniyor. Kıyıdan 
Kıyıya Film Festivali, sürdürülebilirlik 
prensipleri çerçevesinde Türkiye`de 
gerçekleşecek ilk film festivali olacak. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve WWF- 
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
arasında imzalanan Plastik Atıksız Şe-
hirler Ağı (Plastik Smart Cities) proto-
kolü kapsamında pilot ilçe olan Çeşme, 
sürdürülebilirlik konusunda atmış ol-
duğu adımları, bu festival ile bir üst ba-
samağa taşıyacak.  
 

YEŞİL HALI 
 
Alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi 
yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yap-
mak için “yeşil halı” seremonisi yapıla-
cak olan festival, Türkiye'nin ilk sürdü-
rülebilir ekolojik bağımsız film festivali 
olacak. Kıyıdan Kıyıya Film Festivali, 
sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte 
karbon ayak izimizi azaltmayı hedefli-
yor. Plastik Smart Cities kapsamında 
tek kullanımlık plastik kullanımını dur-
durmayı hedefleyen ve bu konuda sa-
yısız girişim yapan Çeşme'de, festival 
boyunca teda-
rik, adil tica-
ret, catering, 
atık, ulaşım, 
konaklama, 
enerji gibi ko-
nularda sür-
dürülebilir 
yaşam pren-
siplerine uy-
gun olarak 
hareket edile-
cek.


