
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ- Y›l: 14 Say›: 605

İz
. P

İM
. P

P 
10

4

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X

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

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

¥ TARİHİ eser kaçakçılığı yap-
tığı tespit edilen suç şebekesi-
ne yönelik 30 ilde "Anadolu" 
adı verilen operasyonda hak-
larında gözaltı kararı verilen 
92 şüpheliden 76'sı yakalandı. 
Ekiplerin yaklaşık 2 yıl süren 
çalışmaları sırasında Türkiye, 
Bulgaristan, Hırvatistan ve Sır-
bistan'da gerçekleştirilen 4 ay-
rı ara yakalamada 4 bin 122 
tarihi eser ele geçirildi. Örgüt 
elebaşının da bulunduğu 7 
şüphelinin tüm mal varlıkları-
na el konulma talebinde bulu-
nulacak. n 2’de

Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz 
konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün 
üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti

BİLGE KRAL  
96 YAŞINDA

¥ BOSNA Hersek'in ilk 
cumhurbaşkanı merhum 
Aliya İzetbegoviç'in do-
ğumunun 96. yılı dolayı-
sıyla başkent Saraybos-
na'da bulunan Kovaçi 

Şehitliği'ndeki mezarı 
başında anma töreni 
düzenlendi. İzetbego-
viç'in kabri başındaki 
törene, Aliya'nın oğlu 
ve Demokratik Eylem 

Partisi (SDA) Genel Baş-
kanı Bakir İzetbegoviç 
ile Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı’nın Boşnak 
Üyesi Sefik Dzaferovic 
katıldı.  n 3’te
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Podgoritsa’da salgın 
tedbirleri eylemi…

¥  BATI Balkan ülkesi Ka-
radağ'daki kafe ve resto-
ran işletmecileri yeni tip 
korona virüse karşı alınan 
yeni önlemlere karşı pro-
testo düzenledi. Başkent 
Podgoritsa'daki Maliye Ba-
kanlığı binası önünde top-

lanan kafe ve restoran iş-
letmecileri, Karadağ'daki 
kafe ve restoranlara sade-
ce aşısını yaptırmış veya 
negatif PCR ya da antijen 
testi gösterenlerin girmesi-
ne yönelik alınan tedbirle-
re karşı çıktı. n 10’da

GAZETECİLERE SAVAŞ  
MUHABİRLİĞİ EĞİTİMİ…
¥  POLİS Akademisi 
Başkanlığı, Anado-
lu Ajansı (AA) ve 
Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) iş 
birliğinde şu top-
lam 377 haberci, sa-
vaş muhabirliği eği-
timi aldı. n 11’de

Saraybosna’nın kalbi 
ALMAN YÖNETMENİN

¥  BOSNA Hersek'te bu 
yıl 27'ncisi düzenlenen 
Saraybosna Film Festivali 
(SFF), görkemli bir açılış 
töreniyle başladı. Festival 
kapsamında verilen "Sa-
raybosna'nın Kalbi" ödü-
lü, bu yıl film sanatına 
sağladığı büyük katkılar-
dan dolayı dünyaca ünlü 
Alman yönetmen Wim 
Wenders'e verildi. n 2’de¥ BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev'in 30 Temmuz'da hükü-
meti kurmakla görevlendirdiği Pla-
men Nikolov, "kişisel nedenlerden 
ötürü" başbakanlık görevinden istifa 
ettiğini açıkladı. Popülist şovmen Slavi 
Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) 
isimli partisinin, kurmak istediği azın-
lık hükümetinin başbakan adayı ola-
rak gösterdiği 44 yaşındaki milletveki-
li Nikolov, diğer partilerin parlamen-
toda yapılması planlanan güven oyla-
masında yeni kabine önerisini destek-
lemeyeceğini açıklaması üzerine baş-
bakanlık görevinden çekildi. n 5’te

Sonuçsuz kalan 
hükümet kurma 
çabaları

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

YANGINLARA 
MÜDAHALE  
İÇİN ORDU 
SEFERBER OLDU

SAYFA  
8’DE

KUZEY MAKEDONYA’DA

KOMŞUDA



2 16 Ağustos 2021 
PazartesiBalkan Haberleri

Balkan Gençlik Zirvesi 
Kartal’da gerçekleşti
İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

YTB tarafından yürütülen 
Balkan Gençlik Okulu 
projesinin 2021 yılı ka-

panış ve değerlendirme top-
lantısı Kartal'da düzenlendi. 
Balkan Gençlik Zirvesi organi-
zasyonuna Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Dr. Serdar 
Çam ile Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
Başkanı Abdullah Eren ile çok 
sayıda Balkan vatandaşı genç 
katıldı. Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı ta-
rafından yürütülen Balkan 
Gençlik Okulu Programı kap-
samında 2021 yılında yürütü-
len eğitim, seminer, konferans, 
çalıştay, kitap ve film kulübü 
gibi etkinlikler Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Hırvatistan, Ka-
radağ, Kosova, Kuzey Make-
donya, Sırbistan ve Yunanis-
tan gibi 8 Balkan ülkesinde; 
toplam 13 eğitim kurumu ve-
ya sivil toplum kuruluşu ile 
gerçekleştirildi. 8 ülkede yürü-
tülen 13 farklı projeden fayda-
lanan toplam öğrenci sayısı ise 
700'ü buldu.Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı tarafından ilki 2016 yı-
lında, ikincisi 2019, üçüncüsü 
2020 yılında gerçekleştirilen ve 
Balkan coğrafyasında genç ne-
sillerin akademik olarak gelişi-

mini hedefleyen Balkan Genç-
lik Okulu'nun bu yılki kapanış 
ve değerlendirme toplantısı 
düzenlemek amacıyla Kar-
tal'da bir otelde 'Balkan Genç-
lik Zirvesi' düzenlendi. Etkinli-
ğe 8 Balkan ülkesinden yakla-
şık 700 katılımcı iştirak etti. 
YTB Başkanı Abdullah Eren, 
"Balkan Gençlik Okulu projesi-
ni çok önemsiyoruz. Zira Bal-
kan coğrafyasını çok önemsi-
yoruz. Balkanların Türkiye açı-
sından birkaç önemi var. Tari-
hi önemini zaten hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Osmanlı bakiyesi 
bir toprak, bir bölge olmasının 
yanı sıra Balkanlar bugün tari-
hi ve kültürel bağımız olan bir-
çok soydaş ve akraba toplulu-
ğu hala barındırmaktadır. 
Dest-i takva demek samimiyet 
demek, gönülle iş yapmak gö-
nül ehli olmak demek. Türkiye 
ve Kültür Turizm Bakanlığına 
bağlı Yurtdışı Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı olarak, Bal-
kanlar'a ve genel olarak da 
proje ürettiğimiz, iletişime geç-
tiğimiz tüm coğrafyalara, işte 
bu dest-i takva ile zamanında 
yapılan istimaret politikası ola-
rak da adlandırılan gönül al-
ma, gönül kazanma metoduy-
la yaklaşmaya çalışıyoruz. Bal-
kan Gençlik Okulu'nda da ana 
amacımız bu. Sizlerin gönlünü 
kazanmak ama aynı zamanda 
sizlerin bilgi ve birikimini ar-
tırmak" dedi. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

AB Komisyonu’ndan 
yapılan açıklamada, 
"Akdeniz ve Batı Bal-

kanlar'da birçok bölge or-
man yangınlarından etkilen-
meye devam ederken, AB 
Komisyonu, yangınların ya-
yılmasını sınırlamak, yaşam-
ları ve geçim kaynaklarını 
korumak amacıyla ülkelere 
yardım etmek için hızla des-
teği harekete geçiriyor" de-
nildi. Açıklamada, Fran-
sa'dan İtalya'ya, Güney Kıb-
rıs Rum Yönetimi'nden Yu-
nanistan'a ikişer uçak ve it-
faiye ekibi, Çekya ve Hollan-
da'dan Arnavutluk'a iki heli-
kopter, Slovenya'dan Kuzey 
Makedonya'ya 45 kişilik ekip 
gönderildiği ifade edildi. 
Açıklamada ayrıca, Komis-
yonun kriz yönetiminden so-
rumlu üyesi Janez Lenar-
cic'in "Yangınlar tüm Avru-
pa'ya yayılırken yardım gön-
dermek için gece gündüz ça-
lışıyoruz." ifadesine yer ve-
rildi. AB Komisyonundan 1 
Ağustos'ta yapılan açıklama-
da, Türkiye'nin AB Sivil Ko-
ruma Mekanizması'nı hare-
kete geçirdiği, acil karşılık 
olarak AB Komisyonu’nun, 
Hırvatistan'dan 1 Canadair 
uçağının, İspanya'dan 2 Ca-
nadair uçağının gönderilme-
si için harekete geçtiği belir-
tilmişti. (AA)

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine 
yönelik 30 ilde "Anadolu" adı verilen operasyonda hakla-
rında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ulusal Tiyatro bina-
sında gerçekleştiri-
len tören kapsamın-

da, sinema dünyasının 
önemli isimlerinin katılı-
mıyla kırmızı halı geçişi ya-
pıldı. Festival Direktörü 
Mirsad Purivatra, açılış ko-
nuşmasında, festivalin ge-
çen yıl yeni tip korona virüs 
salgını nedeniyle çevrimiçi 
platformda düzenlendiğini 
anımsatarak bu yılki etkinli-
ğin normal yaşama dönüş 
yolunda umut vadettiğini 
belirtti. İnsanların sanatsız 
ve sinemasız hayata alışık 
olmadığını söyleyen Puri-
vatra, "Bu açılışın güzel bir 
hikayenin başlangıcı olma-
sını temenni ediyoruz" dedi. 
Festival kapsamında verilen 
"Saraybosna'nın Kalbi" ödü-
lü, bu yıl film sanatına sağ-
ladığı büyük katkılardan 
dolayı dünyaca ünlü Alman 
yönetmen Wim Wenders'e 
verildi. Wenders, ödül tak-
diminin ardından yaptığı 
konuşmada, "Göz, çok de-
ğerli bir organdır. Ancak 
film yapan biri için en 
önemli organ kalptir. Kalp, 
güzellikleri görmeye ve kö-
tü şeylerden kaçınmaya ya-
rayan bir organdır. Kalp, 
barışı görüp savaşla müca-
dele eder, gerçeği arar, ya-
lanlardan kaçar. Kalp şek-
lindeki bu ödül en güzel 
ödüllerden biridir." diye ko-
nuştu. Festival, Oscar ödül-
lü Bosnalı yönetmen Danis 
Tanovic'in yönettiği TRT 
yapımı "Komşuluk Halleri" 
filminin açık hava sinema-
sındaki gösterimiyle başla-
dı. Birbirine komşu iki köfte 

ustasını konu alan film, baş-
ta Saraybosna ve Mostar'da 
olmak üzere 14 noktada 
gösteriliyor. Bu yılki festi-
valde Tanovic'in filmi ile 
birlikte TRT yapımı ve TRT 
ortak yapımı 5 film yer alı-
yor. Yönetmenliğini Jasmila 
Zbanic'in yaptığı TRT ortak 
yapımı ve Oscar adayı "Quo 
Vadis, Aida?" (Nereye Gidi-
yorsun Aida?) filmi, festiva-
lin "Odak Noktası" progra-
mında seyirciyle buluşacak. 
TRT ortak yapımı Cem 
Özay'ın "Af", Selman Na-
car'ın "Tereddüt Çizgisi" ve 
Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam 
Karanfil" filmleri de festival 
kapsamında sinemaseverle-
rin beğenisine sunulacak. 
Bu yıl 27'nci kez sinemase-
verlere kapılarını açan 
SFF'de, "Saraybosna'nın 
Kalbi" isimli festival ödülle-
rini almak için 4 kategoride 
toplam 47 film yarışıyor. 

"Uzun metrajlı" film katego-
risinde 9, "kısa film" katego-
risinde 10, "belgesel film" 
kategorisinde 16 ve "öğrenci 
filmleri" kategorisinde 12 
film yer alırken 18 filmin 
dünya prömiyeri, 3 filmin 
uluslararası, 1 filmin Avru-
pa, 24 filmin bölgesel ve 1 
filmin de Bosna Hersek prö-
miyeri gerçekleştirilecek. 
"Belgesel film" kategorisin-
de ise Türkiye yapımı "Ya-
ramaz Çocuklar" filminin 
yer aldığı festivalin jüri baş-
kanlığını ise "Quo Vadis, Ai-
da"nın başrol oyuncusu Jas-
na Djuricic üstleniyor. Bu 
yılki festivale ünlü Meksika-
lı yönetmen Michel Fran-
co'nun da katılacağı belirtili-
yor. Franco'nun, 2020'de la-
yık görüldüğü ancak salgın 
nedeniyle alamadığı Saray-
bosna'nın Kalbi ödülünü de 
bu yıl alması planlanıyor. 
(AA)

BALKANLARI SARAN  
Anadolu operasyonu

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna 
Film Festivali (SFF), görkemli bir açılış töreniyle başladı

27. Saraybosna Film Festivali 
"Komşuluk Halleri"yle başladı
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HORİZONTAL MI  
VERTİKAL Mİ?

Prof Dr. Erdal BAY 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzetbegoviç'in kabri başında-
ki törene, Aliya'nın oğlu ve 
Demokratik Eylem Partisi 

(SDA) Genel Başkanı Bakir İzet-
begoviç ile Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı’nın Boşnak Üyesi 
Sefik Dzaferovic katıldı. Bakir 
İzetbegoviç, babasının doğum 
günlerini sevmediğini belirte-
rek, "Aliya İzetbegoviç sadece 
Bosna Hersek denilince akla 
gelmez. Farklı kültür, din ve 
ulusların bir arada yaşayabil-
mesi denilince de akıllara ba-
bam gelir." ifadesini kullandı. 
Dzaferovic de Bosna Hersek'in 
bağımsızlık yolunda verdiği 
mücadeleyle Aliya'yı hiçbir za-
man unutmayacaklarını vurgu-
layarak, "Aliya'nın olgunluğu 
ve anlayışı her çağda ihtiyacı-
mız olan duygular." dedi. (AA)

Doğumunun 96. yılında  
KABRi BAŞINDA ANILDI…

Batının mimarisi vertikal 
yani dikeydir. 

Kiliseler, Katedraller… 
Mimari öyle dikeydir ki; 
Siz ona yaklaştıkça daha da 
yükselir, 
Sizi ayaklarının altına alıp ezi-
yormuşsunuz gibi hissederse-
niz. 
Türk kültüründe ise mimari ho-
rizontal yani yataydır. 
Camiler, kervansaraylar… 
Örneğin camilerin içine girdi-
ğinizde gittikçe kendine çeker 
sizi. 
Batının müziğinde geçişler di-
keydir 
Bizim kültürde ise yataydır. 
Batı kültürü  vertikaldir, Türk 
kültürü ise horizontaldır.  
 
*** 
Horizontal ve vertikal durumu 
eğitim sistemlerinde de vardır. 
Bu durumu reddiyetçilik ve de-
ğiştirmecilik olarak ele alabili-
riz. 
 
*** 
Değiştirmecilik  
İlk Milli  Eğitim Bakanı Rıza 
Nur’dan (1920-1920) en son 
bakan Ziya Selçuk’a (2018-
2021) kadar 76 bakan değiş-
mişse, 
 100 yılda yaklaşık 76 bakanı 
görev yapmış ve ortalama ba-
kan ömrü 1,32 yıl ise, (AK Par-
ti iktidarında Milli Eğitim Ba-
kan ömrü 2,71 yıl) 
Dünya da bu kadar kısa eğitim 
bakan ömrünün olduğu başka 
bir ülke yoksa, 
Eğitim sisteminde yapılan ya-
pısal değişimleri takip etmekte 
çok zorsa, 
Cumhuriyet döneminden itiba-
ren eğitim programlarımız ge-
liştirilmek yerine hep değişti-
rilmişse, 
2021 yılında ilkokula başlayan 
bir öğrencinin ortaokul sonun-
da hangi sınava gireceğini bil-
mek mümkün değilse, 
Başta sınav olmak üzere birçok 
eğitimsel sistem sürekli değiş-
tiriliyorsa, 
Dünyada bu kadar yapısal de-
ğişiklik olan başka bir eğitim 
sistemi yoksa, 
Yapılan değişimler eğer yanlış 
ise bir kuşağın kaybına neden 
oluyorsa, 
Bu anlamda eğitim sistemimiz 
horizontal mı? yoksa vertikal 
mi? 
 
*** 
Reddiyetçilik 

Kazım Karabekir Paşa’nın Bi-
rinci Dünya Savaşında anne 
babalarını kaybeden çocuklar 
için kurduğu “Öksüzler Yurdu” 
sistemini, 
Sadrettin Celal Antel’i; 
Köy Enstitülerinin mimarların-
dan İsmail Hakkı Tonguç’u; 
Tuğba Ağacı kuramı ile Emrul-
lah Efendi’yi,  
Öğretmenlerin sahip olması ge-
reken nitelikleri yüzyıllar önce 
belirten Fatih Sultan Mehmet’i; 
Scinner ile koşullanma deneyi-
ni yapan ama ülkemiz literatü-
ründe ismi geçmeyen Ordinar-
yüs Profesör Reha Oğuz Türk-
kan’ı ve ismini burada yazama-
yacağız abide şahsiyetlerimizi 
biliyorsanız, 
geçmiş kültürünüzü, kültürel 
kodlarınızı, önemli şahsiyetle-
rinizi ret etmeden yeni nesille-
re taşıyorsanız, 
Yeni bir şeyi bulunca hemen 
eskiyi eleştirmiyorsanız, 
Batının geçmişinde elde ettiği 
birikimleri geleceği inşa et-
mekte kullandığı gibi sizde bi-
rikimlerinizi reddetmeyerek 
kullanıyorsanız, 
Bu anlamda eğitim sistemimiz 
horizontal mı? yoksa vertikal 
mi? 
 
 
 
*** 
Mimaride, müzikte, horizontal-
lık güzel olabilir.  
Ama eğitim sisteminde hori-
zontallık olmamalıdır.  
Eğitim sistemleri vertikal ol-
malıdır.  
Sürekli değiştirilen, eskilerin 
ret edildiği değil; 
eksikliklerin görüldüğü, gelişti-
rildiği bir sistem olmalıdır. 
Kişilerin bakış açılarına göre 
şekillenen sistem olmamalıdır.  
Her göreve gelen yeni milli 
eğitim bakanının ‘’eğitim siste-
mini değiştiriyoruz’’ 
şeklindeki söylemlerinden 
farklı olarak, kim gelirse gelsin 
yapısal olarak değiştirilemeye-
cek milli ve yerli bir eğitim sis-
temini teşekkül etmesinin bir-
çok sorunu çözmesine katkı 
sağlayabilir. 
 
*** 
Ez cümle; 
Bilmeliyiz ki; geçmişimizi bil-
meden veya geçmişi reddede-
rek ve geliştirmek yerine de-
ğiştirerek, hiçbir zaman yeniyi, 
mükemmeli ortaya koyamayız.  
Geçmişimizi bir bilsek neler 
değişirdi acaba… 

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in 
doğumunun 96. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'da bulunan 
Kovaçi Şehitliği'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Yüksek 
Temsilcisi Christian 
Schmidt, imkansız için 

söz veremeyeceğini ancak ül-
kenin geleceği için tüm gü-
cüyle çalışacağını söyledi. 
Görevine başlayan Schmidt 
için başkent Saraybosna'daki 
Bosna Hersek Yüksek Temsil-
ciliği Ofisi (OHR) binasında 
tören düzenlendi. Schmidt, 

burada yaptığı açıklamada, 
Bosna Hersek'e yardım etmek 
ve barışı sürdürmek için yeni 
görevinde sorumluluk duy-
gusu ile hareket edeceğini ifa-
de ederek, "İmkansız olan 
şeyler için söz vermek iste-
mem ancak Bosna Hersek'in 
geleceği için tüm gücümle ça-
lışacağım" dedi. Bosna Her-
sek'in güçlenmesinin en 
önemli hedef olduğunu vur-
gulayan Schmidt, Bosna Her-
sek'in Avrupa Birliği (AB) 

üyelik yolunda ilerlemeye de-
vam etmesi gerektiğini belirt-
ti. Schmidt, eski Yüksek Tem-
silci Valentin Inzko'nun 23 
Temmuz'da çıkarttığı "soykı-
rımın inkarının cezalandırıl-
masına ilişkin yasa"yı mem-
nuniyetle karşıladığını ifade 
etti. Yüksek Temsilci görevini 
12 yıldır yürüten Inzko da 
Schmidt'in Bosna Hersek'in 
insanları ve çıkarları için son 
derece iyi çalışacağına inandı-
ğını söyledi. (AA)

"BOSNA HERSEK'İN GELECEĞİ İÇİN  
TÜM GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM…"

Bosna Hersek'in Bosanski Sa-
mac şehrinde 8 Ağustos 
1925'te doğan Aliya, İkinci 
Dünya Savaşı boyunca faşist 
ideolojiye ardından da komü-
nist rejim ve uygulamalarına 
karşı çıktı. "Genç Müslüman-
lar" isimli, kolej ve üniversite 
öğrencilerinden oluşan teşki-
latın da kurucuları arasında 

yer alan Aliya, halkı için ver-
diği mücadele sırasında 1946 
ve 1983'te iki kez tutuklandı. 
Bugün de ülkedeki en güçlü 
Boşnak partisi konumundaki 
Demokratik Eylem Partisi’ni 
(SDA), 1990'da kuran İzetbe-
goviç, Bosna'da 1992-1995'teki 
savaşta halkına önderlik etti. 
Savaşı bitiren Dayton Barış 

Antlaşması'nı 1995'te imzala-
yan Boşnak lider, bu anlaş-
mayla halkına uluslararası 
arenada tanınan bir devlet bı-
raktı. Sağlık sorunları nede-
niyle 2000'de Devlet Başkan-
lığı Konseyi’ndeki görevin-
den ayrılan İzetbegoviç, 19 
Ekim 2003'te Saraybosna'da 
vefat etti. 

ALİYA İZETBEGOVİÇ KİMDİR?

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Başbakanı Kiria-
kos Mitsotakis, kabinedeki 
bazı görevlerde değişiklik 

yaptı. Başbakanlık Basın Büro-
su'ndan yapılan açıklamaya göre, 
Eski Tarım Kalkınma ve Gıda 
Bakan Yardımcısı İoannis İko-
nomu Başbakanlığa bağlı Devlet 
Bakanı Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcülüğü görevine getirilirken; 
İkonomu’dan boşalan görevi eski 
E-Devlet Bakan Yardımcısı Geor-
gios Stilyos üstlendi. Stilyos’un 
yerine de eski Devlet Bakanı Yar-
dımcısı Theodoros Livanios geti-
rildi. Eski Maliye Bakanlığı Genel 
Sekreteri Hristos Triandopulos da 
Devlet Yardımları ve Doğal Afet-

lerden Sorumlu Devlet Bakanı 
Yardımcılığı görevini üstlendi. 
Başbakanlığa bağlı eski Devlet 
Bakan Yardımcısı Hristos Skerços 
ise önceki yetkilerini muhafaza 
ederek, Devlet Bakanı oldu. Kabi-
nede yeni görevlere getirilen 
bakan ve bakan yardımcıları, Baş-
bakanlık Konutu'nda düzenlenen 
dini törende, Yunanistan Cum-
hurbaşkanı Katerina Sakelaropulu 
ve Başbakan Mitsotakis’in huzu-
runda yemin ederek göreve baş-
ladı. Yunan basınındaki 
haberlerde, hükümet içerisinde 
Yunanistan'da devam eden 
orman yangınlarıyla ilgili sert 
eleştiri ve tepkiler nedeniyle deği-
şiklik yapıldığına işaret edildi. 
Öte yandan Mitsotakis’in kilit gö-
revlere yakın çevresinden isimleri 
getirdiği yorumu yapıldı. (AA)

SVİLENGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Edirne Tanıtım ve 
Turizm Derne-
ği'nin (ETTDER) 

'Eski Tarihsel ve Kültü-
rel Koridorların Canlan-
dırılması' projesi kapsa-
mında, Bulgaristan'ın 
Svilengrad şehrinde res-
tore edilen, 492 yıllık Si-
yavuş Paşa Köprü-
sü'nün açılışı törenle 
gerçekleştirildi. 
www.haberler.com site-
sinden alınan bilgilere 
göre; Rumeli Beylerbeyi 
Siyavuş Paşa tarafından 
1529 tarihinde, Bulgaris-
tan'ın Svilengrad şehrin-

de, Meriç Nehri üzerine 
yaptırılan Siyavuş Paşa 
Köprüsü,  ETTDER'in  
'Interreg-IPA Bulgaris-
tan-Türkiye Sınır Ötesi 
İşbirliği 2014-2020 Prog-
ramı' kapsamında yürü-
tülen 'Eski Tarihsel ve 
Kültürel Koridorların 
Canlandırılması' proje-
sinde restore edildi. Res-
torasyonu tamamlanan 
tarihi köprünün açılışı 
törenle gerçekleştirildi. 
Açılışa Harmanlı Beledi-
ye Başkanı Maria Kırko-
va ve proje ekibi, ETT-
DER YK Başkanı Bülent 
Bacıoğlu ve proje ekibi 
ile Edirne'nin Bulgaris-
tan Başkonsolosu Boris-
lav Dimitrov katıldı. 

Yunanistan’da kabinede 
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyavuş Paşa Köprüsü’nü  
Türkiye restore ettirdi…

Karadağ'ın en eski camisi  
Hünkar Camisi 550 yaşında
PLAV 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ'da inşa edilen 
en eski Osmanlı ca-
milerinden biri olan 

Plav şehrindeki Hünkar 
Camisi'nin 550. yılı 
dolayısıyla prog-
ram düzenlendi. 
Program kapsa-
mında şehir mey-
danında toplanan 
yüzlerce kişi, Ka-
radağ İslam Birliği 
(Diyanet İşleri) Baş-
kanı Rifat Fejzic'in kıl-
dırdığı cuma namazını 
eda etti. Fejzic, hutbesinde, 
söz konusu caminin asırlar-
ca insanları bir araya topla-
yıp onlara din, ibadet ve ge-
leneklerini korumayı öğret-
tiğini söyledi. Camilerin ba-
kımının da Allah ve ahiret 

inancının göstergelerinden 
biri olduğunu vurgulayan 
Fejzic, güvenliğin en büyü-
ğünün Allah inancı olduğu-
nu ifade etti. Fejzic, "Ataları-
mız, bu camilerin bize kadar 

ulaşması için canlarını 
vermişlerdir. Biz ya-

şayabilelim diye öl-
müşler, vatanların-
dan sürgün edil-
mişlerdir" diye 
konuştu. Osmanlı 
sultanlarından 
Fatih Sultan Meh-

med döneminde 
1471 yılında inşa edi-

len Hünkar Camisi, ül-
kedeki en eski Osmanlı ca-
misi olarak biliniyor. Halk 
arasında Eski Cami ve Ah-
şap Cami olarak da anılan 
550 yıllık cami, Plav şehri ve 
Karadağ için paha biçilmez 
bir önem taşıyor. (AA)



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Söz konusu önlemler   
İşletmelerin finansma-
na erişimlerinin destek-

lenmesi;  Emeklilere ve aile-
lere sosyal yardım desteği;  
Kültür ve Sporun Desteklen-
mesi ve  Diasporanın  des-
teklenmesidir. Maliye ve  
Çalışma  Bakanlığı, işletme-
lerin finansmana erişiminin 
desteklenmesi  ile ekonomi-
yi ve üretimi canlandırmayı, 
yani garanti tarifelerini süb-
vanse ederek işletmeleri des-
teklemeyi ve böylece finans-
mana erişim sağlamayı 
amaçlamaktadır. Sosyal yar-
dım alan emeklilere ve aile-
lere destek tedbir aracılığıy-
la, Hükümet sosyal ve 
emeklilik planlarından ya-

rarlananlara 17 milyon Euro 
tahsis etti. Bu önlemle Mali-
ye Bakanlığı, sosyal yardım 
alan aileleri emekli maaşının 
100 Euro’nun altında kalma-
yacak şekilde emeklilere 
ödenek sağlayacak. Ayrıca, 
Kültür ve Spora Destek ted-
biri ile Hükümet, Kültür, 
Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’na 5 milyon Euro ayırdı. 
Bu fonlar geniş spor dalları-
na, kültürel mirasın korun-
masına ve gençlik kültürü 
desteğine yatırılacak. Son 
olarak,  Diaspora Desteği 
aracılığıyla Hükümet, bu 
mali yılın sonuna kadar fi-
ziksel olarak sınır kapıların-
dan Kosova’ya giren tüm 
göçmenler için sınır poliçesi-
nin  azaltılmış maliyetini 
karşılamak için 5 milyon Eu-
ro tahsis etti. (Kosovaport)
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Kosova Demokratik Türk 
Partisi KDTP Genel Başka-
nı ve Bölgesel Kalkınma 

Bakanı Fikrim Damka, KDTP 
Milletvekili Fidan Brina Jılta, T. C. 
Priştine Eğitim Müşaviri Şerafet-
tin Turan ile Öğretmenler Derne-
ği Başkanı Erol Kala, gönüllü öğ-
retmenlerin de katılımıyla, Koso-
va Türk Öğretmenler Derne-
ği’nde bir toplantı gerçekleşti. 
Toplantının amacı, gönüllü öğret-
menler ve uzmanlarla birlikte or-
tak çalışma sonucunda hazırlana-
cak Kosova müfredatına uygun 
kitapların Türkiye’de basılarak 
Türkçe eğitim gören öğrencilerin 
kullanımına sunulmasıydı. Top-
lantıya video konferans yönte-
miyle katılan Türkiye Milli Eği-
tim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dal-
kıran, Kosova müfredatına uy-
gun kitapların hazırlanmasında 
ortak çalışmanın somut çözümler 
üretilmesinde ve amaçlanan ga-
yeye erişilmesinde çok önemli bir 
adım olduğunu, koordineli çalış-
ma ile kesin ve hızlı sonuçların 
alınacağına inandığını belirtti. 
KDTP tarafından yapılan açıkla-
mada, “Her daim sorunlarımıza 
köklü çözümler bulmak amacıyla 
başlattığımız çalışmaların başın-
da yer alan Türkçe eğitimde kitap 
eksikliği konusu, yapılacak çalış-
ma sayesinde sonuçlanarak, Ko-
sova müfredatına uygun Türki-
ye’de basılmış yeni kitapların ye-

ni ders yılına hazırlanmasına ve-
sile olacaktır. Bu çalışmada yer 
alacak gönüllü öğretmenlerimize 
şükranlarımızı sunar, Genel Baş-
kanımız ve Kosova Öğretmenler 
Derneği’nin girişimiyle başlatılan, 
T. C. Priştine Eğitim Müşavirli-
ği’nin desteklediği bu güzel çalış-
manın ileride daha güzel ve daha 
büyük projelere vesile olmasını 
temenni ederiz” ifadelerine yer 
verildi. (Kosovaport)Kosova De-
mokratik Türk Partisi KDTP Ge-
nel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma 
Bakanı Fikrim Damka, KDTP 
Milletvekili Fidan Brina Jılta, T. C. 
Priştine Eğitim Müşaviri Şerafet-
tin Turan ile Öğretmenler Derne-
ği Başkanı Erol Kala, gönüllü öğ-
retmenlerin de katılımıyla, Koso-
va Türk Öğretmenler Derne-
ği’nde bir toplantı gerçekleşti. 
Toplantının amacı, gönüllü öğret-
menler ve uzmanlarla birlikte or-
tak çalışma sonucunda hazırlana-
cak Kosova müfredatına uygun 
kitapların Türkiye’de basılarak 
Türkçe eğitim gören öğrencilerin 
kullanımına sunulmasıydı. Top-
lantıya video konferans yönte-
miyle katılan Türkiye Milli Eği-

tim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dal-
kıran, Kosova müfredatına uy-
gun kitapların hazırlanmasında 
ortak çalışmanın somut çözümler 
üretilmesinde ve amaçlanan ga-
yeye erişilmesinde çok önemli bir 
adım olduğunu, koordineli çalış-
ma ile kesin ve hızlı sonuçların 
alınacağına inandığını belirtti. 
KDTP tarafından yapılan açıkla-
mada, “Her daim sorunlarımıza 
köklü çözümler bulmak amacıyla 
başlattığımız çalışmaların başın-
da yer alan Türkçe eğitimde kitap 
eksikliği konusu, yapılacak çalış-
ma sayesinde sonuçlanarak, Ko-
sova müfredatına uygun Türki-
ye’de basılmış yeni kitapların ye-
ni ders yılına hazırlanmasına ve-
sile olacaktır. Bu çalışmada yer 
alacak gönüllü öğretmenlerimize 
şükranlarımızı sunar, Genel Baş-
kanımız ve Kosova Öğretmenler 
Derneği’nin girişimiyle başlatılan, 
T. C. Priştine Eğitim Müşavirli-
ği’nin desteklediği bu güzel çalış-
manın ileride daha güzel ve daha 
büyük projelere vesile olmasını 
temenni ederiz” ifadelerine yer 
verildi. (Kosovaport)

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sağlık Bakanı Arben Vitia  
beklendiği gibi Vetven-
dosje Hareketi’nin Priştine 

belediye başkanı adayı olacak. 

Vitia’nın adaylığını Facebook 
sosyal medya hesabından  Mec-
lis Başkanı Glauk Konjufca’nın 
Danışmanı Feim Tahirsylaj te-
yit etti. Siyasi partilerin çoğu  
belediyeler başkanları için aday 

isimlerini açıkladı, Vetvendosje 
ise şimdiye kadar resmi olarak 
Mimoza Kusari-Lila’nın Yako-
va başkanı ve Alban Hyse-
ni’nin Gilan Başkanı için aday-
lığını teyit etti. (Kosovaport)

Kosova Maliye ve  Çalışma  Bakanı Hekuran Murati Hükümet’in 
24’üncü  toplantısında Ekonomik Canlanma Paketi’nden dört ön-
lemin uygulanması için 30 milyon Euro tahsis edilmesini önerdi

Kurti hükümetinden  
30 MiLYON EURO…

‘Türkçe eğitim kitapları  
Türkiye’de basılabilir’

VİTİA PRİŞTİNE BAŞKAN ADAYI

YÜZ YÜZE EĞİTİM AŞILAMAYA BAĞLI
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Eğitim Bilim Teknoloji 
ve İnovasyon Bakanlığı 
(MASHT), okullarda yüz yü-

ze eğitimin başlamasının öğretmen-
lerin aşılanmasına bağlı olduğunu 
bildirdi. Bakanlık tarafından yayın-
lanan bildiride, şu ifadelere yer ve-
rildi:  “ Eğitim Bilim Teknoloji ve 
İnovasyon Bakanlığı, yeni eğitim-öğ-

retim yılının yüz yüze eğitimle baş-
lamasını planlıyor. Tabii bunun ol-
ması için, öğretmenlerin aşılanmala-
rı gerekiyor. Bu nedenle, üniversite 
öncesi ve yükseköğretim kurumla-
rında çalışan eğitimciler dahil olmak 
üzere, tüm eğitim çalışanlarını bir 
kez daha aşı olmaya davet ediyoruz. 
Ayrıca, yeni eğitim-öğretim yılı baş-
lamadan önce Öğrenci Merkezi'nde-
ki yurtları kullanmak isteyenler baş-

ta olmak üzere, tüm öğrencilerimizi 
de aşı olmaya davet ediyoruz. Co-
vid-19 ile ilgili durumu yakından ta-
kip etmekteyiz. Bu konuda, Kosova 
Sağlık Bakanlığı ve Kosova Ulusal 
Halk Sağlığı Enstitüsü ile sürekli te-
mas halindeyiz.” Kosova Eğitim Bi-
lim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı 
Arbërie Nagavci ile Birleşik Eğitim 
Sendikası da tüm öğretmenleri aşı 
olmaya davet etti. (Kosovahaber)

Dr. Hakan Tartan

FELAKET  
ÖĞRETMELİ!

Dünyanın bir çok yerinde fela-
ketler arka arkaya geldi. 

Orman yangınları, hortum, sel ve fır-
tınalar.. 
Büyük maddi hasar, can ve mal 
kaybı.. 
Hikayesi yazılan acılar, dramlar..Tür-
kiye ‘de felaketlerle sarsıldı. 
Yaralar elbette sarılacak..Devlet bü-
yüklüğünü, millet sevgi ve koruyucu-
luğunu gösterecek.. Ama.. 
İş orada kalmamalı. Bu yaşananlar 
‘doğal afet ‘değil, yaratılan, doğuru-
lan, rant uğruna yaşatılan felaketler.. 
İklim krizi dünyada ilk gündem mad-
desi. Bir çok gelişmiş ülke bu konuda 
önlem ve yaptırımları devreye soktu. 
Kasım’da dünyanın dört gözle bekle-
diği  Glasgow’daki İklim zirvesinde  
yeni hedefler ortaya konacak ve 
dünya ‘yeniden çevre ve doğa ‘diye-
cek.. Slogan bu. 
Ben 25 yıl önceyi hatırlıyorum; İzmir 
Bayraklı’da bir dere yatağı faciası ya-
şanmıştı.. Bu kadar büyük olmasa  da 
acılarla sarsılmıştık. 
Bir arpa boyu yol gitmemişiz. Yine 
dere yataklarında yapılaşma, yine 
kaçak göçek gecekondular, yine uya-
rılara ‘boş ver’ anlayışı, yine hazırlık-
sız yerel yönetimler, yanlış yapılan 
köprüler, su yataklarını bozma.. 
Su ile yanlış oyun.. 
Ateşle yanlış oyun.. 
Bir türlü alınmayan önlemler, hep er-
telenen bilinçlendirme, eğitim.. 
İş işten geçince ah’lama, vah’lama.. 
Oysa felaket öğretmeli! 
Öğrenmeliyiz ki; doğa ve çevre vaz-
geçilmezimiz.. Onu korumak, kolla-
mak ve sevmek temel görevimiz.. 
Erken uyarı sistemleri ve ‘doğaya 
uygun yapılaşma ‘ çaremiz.. 
Eee, ne bekliyoruz.. 
Herkes göreve..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı
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Popülist şovmen Slavi Trifo-
nov'un Böyle Bir Halk Var 
(İTN) isimli partisinin, kur-

mak istediği azınlık hükümetinin 
başbakan adayı olarak gösterdiği 
44 yaşındaki milletvekili Nikolov, 
diğer partilerin parlamentoda ya-
pılması planlanan güven oylama-
sında yeni kabine önerisini destek-
lemeyeceğini açıklaması üzerine 
başbakanlık görevinden çekildi. 
Nikolov'un hükümeti kurma gör-
evindeki başarısızlığı, Ulusal Mec-
lis'te yapılan oylamada, 106 millet-
vekilinin "evet", 60 milletvekilinin 
"hayır" ve bir milletvekilinin "çe-
kimser" oyuyla teyit edilirken; İTN 
milletvekilleri oylamaya katılmadı. 
Eski Başbakan Boyko Borisov'un 
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi 
İçin Yurttaşlar (GERB) partisi mil-
letvekili Toma Bikov, Meclis'te 
yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın 
140 yıllık tarihinde ilk kez bir baş-
bakan adayının istifa ettiğini ifade 
ederek, bunun "absürt" bir durum 

olduğunu söyledi. İTN, 11 Tem-
muz'daki erken genel seçimin ar-
dından oluşturulan 240 üyeli 46. 
Dönem Parlamentoda 65 milletve-
kiliyle en büyük gruba sahip olma-
sına rağmen diğer partilerin deste-
ğine ihtiyaç duyuyordu. 
 

GÜVENOYU SÜRECİ 
 
Bulgaristan anayasasına göre, par-
lamentoya sunulan kabinenin gü-
venoyu alabilmesi için oturuma 

katılan milletvekillerin salt çoğun-
luğunun desteği gerekiyor. Ülkede 
"parlamenter rulet" olarak adlandı-
rılan anayasal uygulamaya göre, 
en büyük siyasi partinin hükümet 
kuramaması halinde bu görev, 
parlamentonun ikinci büyük parti-
sine devrediliyor. 4 Nisan'daki ola-
ğan genel seçimin ardından oluştu-
rulan 45. Dönem Parlamentosun-
daki güçler hükümet kuramamış 
ve bir aylık çalışmaların ardından 
feshedilmişti. (AA)

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 30 Temmuz'da hü-
kümeti kurmakla görevlendirdiği Plamen Nikolov, "kişisel ne-

denlerden ötürü" başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı

Hazal ÖZYÜREK

BALKANLAR’DAN 
ANADOLU’YA

Mübadele hikayelerinin sosyolojik ilgi-
ler ile birleşmesi sonucunda ortaya 
çıkan ve Manisa’ya bağlı Yeniköy’de 

yaşanan sosyal değişmeyi farklı kuşakların dene-
yimleri üzerinden anlamayı amaçlayan yüksek 
lisans tezimi sonraki birkaç yazıda kısaca ele 
almak istiyorum. Bu yazıların, tezin veri toplama 
sürecinde Yeniköylüler ile gerçekleştirdiğim gö-
rüşmeleri, mübadeleye ve sonrasına ilişkin anla-
tıları olabildiğince çok okuyucuya aktarmak için 
eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yitirilen 
anlatıcıların, zamanla silinen hikayelerin bir şe-
kilde tarihe not düşülmesi bu bakımdan bana 
çok anlamlı geliyor. Aynı zamanda, tez aracılı-
ğıyla bir anlamda fotoğrafı çekilmiş bir mübadil 
köyünün bu fotoğrafı üzerinden değişimin anla-
şılabilmesi ve aktarılabilmesi ayrıca bir önem ta-
şıyor. Yaklaşık bir asır önce gerçekleşen nüfus 
mübadelesi, devletler eliyle gerçekleştirilmiş, 
yönetilmiş ve güvence altına alınmış eşsiz bir 
nüfus hareketi olarak kayıt altına alınmıştır. 
Bütün resmi kayıtlar, bizlere göç edenlerin sayı-
ları, yeniden yerleştirmelerin gerçekleştiği yerler 
gibi bilgileri sunmaktadır. Ancak böyle bir nüfus 
hareketi söz konusu olduğunda, insan yaşantısı-
nın sayılarla ifade edilemeyen ve ölçülemeyen 
yanları, bizleri bir yaşamın özüne ulaştıran bir 
yoldan yürütüyor. Bu yolun başında bulunan biri 
olarak kendimi, yaklaşık iki milyon insanın yer 
değiştirdiği bir sürecin ardından sorulan “Sonra 
bu mübadillere ne oldu?” sorusuna naçizane bir 
yanıt getirebilme şansı elde etmiş hissediyorum. 
Yeniköy üzerinden bu soruya ilişkin ulaştığım 
yanıtları, mübadele yolculuğunun başladığı nok-
taya dair anlatılar aracılığı ile aktarmak istiyo-
rum. İlk olarak, Selanik’te doğan ve kendisi ile 
gerçekleştirdiğim görüşmeden yaklaşık iki ay 
sonra Covid-19 sebebi ile hayatını kaybeden 99 
yaşındaki katılımcının sözlerine yer vermenin 
uygun olacağını sanıyorum ve kendisini buradan 
da anıyorum. Bir asırlık katılımcı, bebekken çık-
tığı ve büyüklerinden dinlediği mübadele yolcu-
luğunu şu sözlerle dile getirmektedir: 
“Ben vapurda emeklemişim. Atatürk o zaman 
Türkiye’deki Rumları Selanik’e gönderdi, bizi 
de buraya gönderdi. Vapurla geldik. Sonra da 
arabalarla. Öküz arabalarıyla. Şimdiki gibi 
(Covid-19’dan söz ediyor) tifo hastalığına tutul-
duk. Birisi ölmüş. Cenaze oldu mu vapur yürü-
mezmiş. ‘Atın cenazeyi.’ Mahmut’un kardeşi 
İsmail ölmüş. Onu atmışlar. Sonra vapur yürü-
müş.” 
Zorluklarla dolu, zorunlu ve sonu belirsiz bir 
yolculuğa salgın hastalıkların eklenmesi ile bir-
likte yaşananlar, mübadiller arasında kuşaklar 
boyu anlatılan acı dolu hatıralara dönüşmüştür. 
Köylerinden çıkarılarak Ege’nin karşı kıyısına 
gönderilen mübadillerle dolu vapurlar, mübadil-
lerin zihinlerinde acının ve çaresizliğin bir sem-
bolü olarak yer edinmiştir. Vapurdaki zorlu 
yolculuğu ve sonrasında yaşananları dedesinden 
dinlemiş olan katılımcı, ailesini tam anlamıyla 
parçalayan acı olayı şu sözlerle aktarmıştır: 
 
 “… Dedemler üç kardeşlermiş, birisini gemiden 
indikten sonra kaybetmişler. Dedemin ismi 
Kemal, kardeşinin ismi Veli, öbür kardeşinin 
ismi de Salim’miş. Bu Salim’i kaybetmişler, 
artık bir daha izini bulamamışlar. Salim nereye 
gitti kim bilir?” 
Mübadele yolculuğu, ailelerin dağıldığı, kaybol-
maların, ölümlerin, yaralanmaların yaşandığı, 
başlı başına acı dolu bir deneyimdir. Ancak 
yolun sonundaki belirsizlik ve çaresizlik, bilin-
meyen topraklarda yeni bir yaşam inşa etmenin 
güçlüğü, bu zorlu ve eşsiz yolculuğu kendine 
has acılarla harmanlamıştır. Selanik’teki yaşam-
larının giderek zorlaşması, aynı sokağı paylaştık-
ları insanlarla yaşanan anlaşmazlıklar, çeşitli 
köylerde yaşanan eşkıya tehditleri, her halükârda 
zorunlu tutulan bu yolculuğu tam anlamıyla ka-
çınılmaz kılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi 
mübadele, devletler eliyle ve yasalar çerçeve-
since yürütülmüş bir nüfus hareketidir. Ancak 
komşuluk, arkadaşlık, yardımlaşma gibi kav-
ramlar bağlamında topluluklar arasında gerçek-
leşen etkileşim ve kurulan bağlar, yasalar 
tarafından yönlendirilemez. Yasak dinlemez, be-
lirlenmiş sınırlar tarafından şekil almaz ve çoğu 
zaman öngörülemez. Mübadeleyi babaannesin-
den dinleyen katılımcı, ailesinin Selanik’teki 
komşuluk ilişkileri üzerine dair hatırladıklarını 
şu şekilde aktarmış ve bu durumun canlı bir ör-
neğini sunmuştur: 
“Babaannem ‘Orada iyi komşularımız vardı’ 
derdi. Yunanistan’da. Hatta benim babaannemin 
adı Türkçe değil, Yunan ismi. Sanko. Sevdiği bir 
komşuları varmış, onun ismini koymuşlar. Sonra 
önce buradakiler oraya gitmiş, Rumlar. Sonra 
Rumlarla altı ay aynı evde kalmışlar. Sonra bi-
zimkiler Selanik’ten buraya göç etmiş.” 
Yukarıdaki katılımcı ifadeleri üzerinden, müba-
dele yolculuğunun kendine has acılarının nesiller 
boyunca yankılanmasına ilişkin kısa örnekler 
sunmaya çalıştım. Oysa bu yaşamlardaki anıla-
rın ve acıların tamamını anlatmaya ne sayfalar 
yeter ne de ömür. Yine de küçük çabalarla da 
olsa, bir asır öncesinin çığlıklarını, iyice cılızla-
şıp silinmeden günümüze aktarmak gerek.  Has-
talıkların, ölümlerin, kayıpların, yoksulluğun ve 
belirsizliğin ortasında geçen ve yaşamları adeta 
kökünden söken bir yolculuğun aktörlerinin, 
kendilerine yabancı topraklarda giriştikleri yeni-
den kök salma mücadelesi sonucu can bulmuş 
biri olarak hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum.

Plamen Nikolov da 
BAŞARAMADI!

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da 15 günü aş-
kın süredir devam eden 
orman yangınları kısmi 

olarak kontrol altına alınırken, 
bazı noktalarda devam eden 
yangınları söndürme çalışmaları 
sürüyor. Yunan basınında yer 
alan haberlerde, çıkan yangınlar-
da 1 milyon 300 bin dönüm ala-
nın kül olduğu belirtildi. Haber-
lerde, yanan alanların yarısın-
dan fazlasının Eğriboz Ada-
sı’nda olduğu kaydedildi. Ülke 
genelindeki yangınlarda tama-
men yanan ya da hasar gören ev 
ve işyerlerinin sayısının 1000’in 
üzerinde olduğu, yüzlerce ara-
cın kullanılamaz hale geldiği, 
dağlık bölgelerde mahsur kalan 
yüzlerce küçük ve büyükbaş 
hayvanın telef olduğu, vahşi ya-
şamın da olumsuz etkilendiği 

bilgisi paylaşıldı. 
Avrupa Orman 
Yangını Bilgi Sis-
temi’nin (EFFIS) 
raporunda, Yuna-
nistan’da bu yılki 
yangınlarda, 2008-2020 
yıllarına oranla yüzde 450 da-
ha fazla ormanlık alan yandığı 
bildirildi. EFFIS’nin 15 Akdeniz 
ülkesinde gerçekleştirdiği araş-
tırma sonuçların yer aldığı rapo-
ra göre, orman yangınları sırala-
masında Yunanistan birinci sıra-
da yer alırken, ikinci sırada Tür-
kiye, üçüncü sırada da Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi bulunu-
yor. Öte yandan, başkent Atina 

yakınlarındaki 
Parnithas ile Eğri-
boz’un kuzeyinde 
ve Mora'daki İlias 

ilinde devam eden 
orman yangınlarını 

söndürme çalışmaları-
nın sürdüğü bildirildi. İtfaiye 

Teşkilatınca yapılan açıklamada, 
ülkede bir günde 50 ayrı nokta-
da yeni yangınların çıktığı, bun-
ların çoğuna çevreye sıçramadan 
müdahale edildiği belirtildi. 
Yangın söndürme çalışmalarına, 
yerel itfaiye güçlerinin yanı sıra 
Avrupa Sivil Koruma Mekaniz-
masına ait ekiplerin katıldığı 
kaydedildi. (AA)

Yunanistan’da  
1 milyon 300 bin 
dönümlük  
alan kül oldu

Mısır ve Yunanistan savaş uçaklarının ortak tatbikatı 

GÜMÜLCİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Hava Kuvvet-
leri’ne ait savaş uçakları 
ile Mısır Hava Kuvvetle-

ri’ne ait savaş uçaklarının Girit 
Adası'nın güneyinde ortak eği-

tim tatbikatı gerçekleştirdiği 
bildirildi. Yunanistan Genel-
kurmay Başkanlığı’ndan yapı-
lan açıklamaya göre, Atina FIR 
hattı ve Kahire FIR hattı üze-
rinde 10 Ağustos Salı gerçek-
leştirilen tatbikata, Yunanis-

tan'dan 4 F-16 ve bir havadan 
erken uyarı ve kontrol sistemi 
uçağı, Mısır'dan ise 4 F-16 BLK 
52, 2 RAFALE ve bir E-2C tipi 
(erken uyarı sistemi uçağı) 
uçakla katıldı. Tatbikatta yer 
alan Yunan ve Mısır savaş 
uçaklarının Suda Havaala-
nı'ndaki 115. Hava Üssü'nü 
kullandığı belirtildi. "GDC 
EGY T15" olarak adlandırılan 
eğitim tatbikatının iki aşamada 
yapıldığı ve Yunanistan ile Mı-
sır arasındaki askeri anlaşma 
kapsamında gerçekleştirildiği 
kaydedildi. (AA)

YENİ PAZAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yo-
ğun olarak yaşadığı Sancak böl-
gesinin Yeni Pazar şehrinde 

"Barış Oku" isimli bölgesel okçuluk 
yarışması düzenlendi. Sancak Oyun-
ları ve Sancaklı Okçular Derneği ta-
rafından Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE), Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) 
ve Yeni Pazar ile Tutin belediyeleri-
nin destekleriyle düzenlenen, yarış-

maya, Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey 
Makedonya ve Karadağ'dan da ya-
rışmacılar katıldı. Yeni Pazar Kale-
si'nde düzenlenen etkinliğin açılış 
programına katılan Türkiye'nin Yeni 
Pazar Başkonsolosu Başar Başol, ok-
çuluğun geleneksel bir spor dalı ol-
duğuna işaret ederek, Türk okçulu-
ğuna olan ilginin Türkiye ile Sırbis-
tan arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle 
birlikte arttığını söyledi. (AA)

Sırbistan'da okçuluk yarışması düzenlendi

Ramazan KURŞUNLU

ÇOCUK  
VE  

FUTBOL

Futbol oyununun ihtiyaçları da çocu-
ğun büyümesi ve olgunlaşmasından 
etkilenmektedir. Çocuk ve gencin 

yaşı ilerledikçe futbol oyunun ihtiyaçları 
da değişmektedir. Ayrıca oynanan saha 
ölçüleri ve oyun süresi de çocuğun fizyo-
lojik cevaplarını ve oyunun ihtiyaçlarını 
değiştirmektedir. 
11-12 yaş grubundaki futbol oyuncuları-
nın futbol maçı sırasındaki kalp atımı or-
talamaları 160-180 atım/dk arasında 
değiştiği rapor edilmektedir. 
Bir başka çalışmada, daha üst seviye de 
bir maçta 11 yaşındaki çocuk- ların futbol 
maçında kalp atımı frekansı ortalamasını 
180 atım/dk oldu- ğu saptanmıştır. 
Aynı yaştaki (12 yaş) elit futbolcular (175 
atım /dk) elit olmayanlardan (160 
atım/dk) daha yüksek kalp atımı ile futbol 
oynadıkları, yani kapa- sitelerini daha 
fazla zorladıkları da bir araştırma da or-
taya çıkarılmıştır. 
Ayrıca bir araştırmada 10-14 yaş arasın-
daki çocuklar ve gençler maksimal nabız-
larının yaklaşık %85 ile futbol maçını 
(45dk*2 devre) oynadıkları da sunulmak-
tadır. Ayrıca, yaş ilerledikçe çocukların 
maç sırasındaki kalp atımı frekansları 
(atım/dk) yükselmektedir, yani maçın şid-
deti de yükselmektedirÇocukların antren-
manına yön verecek diğer bir önemli 
konu da, maçın iki devresindeki oyun şid-
detindeki azalmaların miktarıdır. Yetiş-
kinlerde bu fark % 5 civarında iken çocuk 
ve gençlerde % 15-30 civarındadır. 
Bu durum, enerji depolarının yetersizli-
ğinden dolayı, çocukların maçın ikinci 
yarısında önemli derecede yorulduklarını 
göstermektedir. Maçın ilerleyen süreçle-
rindeki maç şiddetindeki azalmalar, hem 
futbol maçı hem de futbol antrenmanları 
süresinin yetişkinlerin süresi kadar uzun 
olmaması gerektiği çok iyi açıklamakta-
dır. 
Maç boyunca yüksek şiddetli aktivitelerle 
kat edilen mesafeler, yaş ilerledikçe art-
maktadır. Ayrıca maç boyunca, daha elit 
olan 12 yaşında- ki futbolcuların yüksek 
şiddetle kat ettikleri mesafeleri elit olma-
yanlar- dan daha yüksektir. 
Ayrıca 10-14 yaş futbol maçında hem sa-
vunma hem de hücum aksi- yonları yor-
gunluktan dolayı ikinci yarı azalmaktadır. 
Çocuk ve gençlerin futbol maçı sırasında 
enerji metabolizmasının bir göstergesi 
olarak kullanılan kan laktat konsantrasyo-
nunun ortalama 3-4 mmol/L civarında ol-
duğu rapor edilmektedir. 
Bu analiz de çocukların anaerobik meta-
bolizmalarının sınırlılığını gös- termekte-
dir . 
Ergenlik dönemindeki çocuk futbol mü-
sabakasının % 63 ü anaerobik, % 37 si 
aerobik sınırlar içinde iken, yetişkinler 
tam tersi olarak müsaba- kanın % 37 si 
anaerobik, % 63 ü aerobik bölge içinde-
dir. 
Ergenlik dönemindeki çocuklar büyük 
oranda, henüz yeni gelişmeye baş- layan 
veya gelişmemiş anaerobik ortam da fut-
bol maçını yaşamaktadırlar. 
Yukarıdaki analizlerden anlaşılmaktadır 
ki; 
Çocuk ve gençler için maç şiddeti, yetiş-
kinlere göre oldukça yüksektir. 
Bu nedenle, oyun antrenmanlarında ve 
maçta, oyun süresi ve saha ölçü- lerinin 
aşırı yorgunluğa neden olmayacak şe-
kilde organize edilmesi gerekir. 
Çocuk ve genç büyüdükçe ve geliştikçe 
futbol performansı da artacaktır. Yaş iler-
ledikçe futbolcu maç sırasında daha hızlı, 
daha dayanıklı ve daha kuvvetli olacaktır. 
Bu bölümde, çocuk ve gencin fiziksel ve 
fizyolojik olarak büyüme ve olgunlaşma 
sırasındaki özellikleri ve bu özelliklerin 
antrenman verimlili- ğine olan etkileri in-
celenecektir. 
Çocukların fiziksel büyüme ve gelişmesi 
aerobik ve anaerobik kapasi- tesini, kas 
kuvvetini ve gücünü, süratini ve çabuklu-
ğunu etkileyecektir. 
Bu dönemde yapılan antrenmanın bü-
yüme ve gelişme üzerine etkile- ri de ola-
caktır. 
Bedensel büyüme ile beraber doku kitle-
sindeki artışlar, vücut boyut- larında ve 
orantılarında ciddi değişikliklere neden 
olur. Fiziksel değişik- likler, zamanla ço-
cuğun becerisini, egzersize toleransını ve 
sakatlanma, yaralanma riskini etkileyebi-
lir. 
Ergenlik dönemi, çocuklarda önemli fi-
ziksel ve fizyolojik değişimle- rin yaşan-
dığı dönemdir. Çocukları bu döneme ne 
zaman girdiği ve bu dönemdeki değişim-
ler iyi takip edilmelidir.

ramez.kursunlu@hotmail.com
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU 
 

Orta Avrupa’nın en köklü 
tarihe sahip ülkelerinden 
biri olan Macaristan, böl-

gede en çok ziyaretçi ağırlayan 
destinasyonlardan. Her yıl yüz 
binlerce yabancı turistin ziyaret 
ettiği ülke, Türk seyahat severle-
rin de Avrupa’da en çok tercih et-
tiği ülkeler arasında yer alıyor. 
Güler yüzlü misafirperver bir 
halka sahip olan Macaristan doğal 
güzellikleri, termal banyoları, ta-
rihi ve mistik alanlarının yanında 
zengin mutfak kültürü ile cezbe-
dici bir özellik taşıyor. 
  

GEZİLECEK YERLER 
 
Budapeşte: Dünyadaki en popü-
ler şehirleri arasında yer alan Bu-
dapeşte turistler tarafından 
oldukça sık tercih edilen bir kent. 
Tarih, muhteşem doğa, termal su 
kaynakları, uygun fiyatlı yiyecek 
ve içecekler, arkadaş canlısı ve 
yardımsever insanları bu şehri tu-
ristler açısından cazip kılan en 
önemli unsurlardan. 
Budapeşte’de başlıca görülecek 
yerler arasında; Dünya Mirası lis-
tesinde yer alan 
Tuna Nehri’nin 
panoraması, Türk 
hamamları, müze-
ler, Margaret 
Adası, yine Dünya 
Mirası listesinde 
yer alan Buda Ka-
lesi ve civarı, Buda 
tepeleri, Opera Bi-
nası, Sinagog, 
Şehir Parkı ve Vaj-
dahunyard Kalesi, 
Kahramanlar 
Meydanı, Milen-
yum Metrosu ve 
mağaralar yer alıyor. 
Balaton Gölü: Macaristan’da yaz 
aylarında tatilcilerin akın akın git-
tiği bir bölge. 80’li yıllardan kalma 
görüntüsüyle modern hayattan 
uzak bir yer olan Balaton Gölü, 
yeşile doyacağınız ve doğanın in-
sanlarla uyum içerisinde olduğu 
bir yer. Göl üzerinde mazotla çalı-
şan hiçbir motorlu taşıtın kullanıl-
masına izin verilmiyor. 
Termal Banyolar: Çoğu turist ter-
mal banyolar için Macaristan’a ge-
liyor. Ülke çapında, çoğu ufak 
kasabalarda ve doğal güzelliklerle 
çevrili durumda olan ortalama 
200 tane termal banyo bulunuyor. 
Heviz ve Hajduszoboszlo en çok 
ziyaretçi ağırlayan banyolardan. 
Lillafured: Macaristan’ın kuzey 
kısmındaki Miskolc şehrinin ya-
nında yer alan ve oldukça ufak bir 
yerleşkeye sahip olan Lillafured 
neredeyse kasaba sayılabilecek 
kadar küçüktür. Fotoğraf karesini 

andıran tepeler, 
mağaralar, şelale-
ler, nehirler ve or-
manların yanı sıra 
4 yıldızlı Kale Otel 
de manzarasıyla 
Lillafured’de mut-
laka ziyaret edile-
cek noktalardan. 
Sopron: Orta bo-
yutlu bir şehir 
olan Sopron ülke-
nin kuzeybatı-

sında Ferto 
Gölü’nün yakınında yer alıyor. 
Dünya Mirası Sit Alanı olan Ferto 
Gölü’nün bir kısmı Macaristan sı-
nırları içerisinde, diğer bir kısmı 
ise Avusturya sınırları içerisinde. 
Müzeler, kültürel ve doğal değer-
lerle dolu olan Sopron’da çok iyi 
restoranlar yeme-içme severleri 
ağırlıyor. 
Eger: Tarihi bir şehir olan Eger, 
şehrin kuzey tepelerinde yer alan 
şarap mahzenleri ile ünlüdür. 
16.yy’da büyük Türk ordusunun 
ufak bir Macar ordusuyla durdu-
rulduğu yer olması sebebiyle Eger 
şehrine ‘Kale’ unvanı verilmiş. 
Fazla kalabalık olmayan ve gezile-
cek onlarca müzesi olan bu şe-
hirde bir de Spa var. 
Pecs: Pecs şehri 150 yıllık Türk 
egemenliğinin izlerini taşıyan bir 
kent. Macaristan’ın güney bölü-
mündeki Mecsek tepelerinde yer 
alan şehir tarihi ve kültürel açıdan 
çok değerli. 2010 yılında Av-

rupa’nın Kültür Merkezi olan 
kentte antik Hıristiyan mezarları 
ülkenin UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan kıymetleri 
arasında. 
Szeged: Tisza Nehri’nin yanında 
yer alan Szeged şehri son derece 
sessiz bir görünümde. 19 yy.’daki 
sel sebebiyle şehrin büyük bir bö-
lümü yıkılmış. Yeniden yapı-
lanma sırasında şehrin büyük 
caddelerine yapılanmaya yardım 
edenlerin isimleri verilmiş. Bu 
caddelerin isimleri Berlin, Brüksel, 
Londra, Moskova, Paris, Roma, 
Temeşvar ve Viyana olmuş. Sze-
ged kayak ve kano kurslarının 
yanı sıra sonbaharda binlerce 
turna kuşunun toplandığı gölleri 
ile ünlü. 
 

NASIL GİDİLİR? 
 
Türkiye’den İstanbul ve İstanbul 
Sabiha Gökçen havalimanlarından 
Macaristan’ın başkenti Buda-
peşte’ye direkt uçak seferleri var. 
Ayrıca İstanbul çıkışlı trenlerle de 
Budapeşte’ye uzun bir yolculuk 
yapılıyor. Ilıman kara iklimine 
sahip olan ülkede yazlar oldukça 
sıcak, bahar ayları ılık kış ayları 
ise soğuk ve karlı. Her mevsimi 
ayrı güzel olan bu ülkeye gidile-
cek en iyi zaman bahar ayları. 
 
www.ege.telgraf.com’dan 
alınmıştır….”

Seksenli yıllarda PriştIne'de 
çıkan Tan Gazesinde okurla 
buluştuğum "Üç nokta..." köşe 

yazılarımı hatırladım.  
 
O günlerin özlemiyle güzelim Tür-
kiye gündemini, üç nokta  üzerinden 
ele almak istiyorum.  
 
Seksenli yıllarda Türkiye turizmini 
istatistiklerle  şöyle hatırlıyorum. 
1980'de Türkiye'yi ziyaret eden turist 
sayısı 1 milyona yakın. O arada dış 
haberler editörü olarak turizm mevsi-
mine uygun haber bilgilerini topluyo-
rum. İspanya'yı aynı yılda 35 milyon 
turistin ziyaret ettiğini görüyorum. 
Kıskanır gibiyim.  
 
2019'a geldik, İspanya'ya gelen turist 
sayısı 82 milyon, Türkiye'ye gelen tu-
rist sayısı 52 milyon. 
Yaklaşık 40 yıl önce  İspanya'ya 
gelen turist sayısı 35 kat daha çok 
iken, bugün sadece 1, 5 katı. 
Ekonomide en iyi gelir turizm kay-
naklıdır. Bacası yok  dumanı yok,    
gülüşü, güneşi, denizi, tertemiz in-
sanı, "Akdeniz akşamları" türküsü 
vardır.  
 
Ne yazık bu günlerde Türkiye turiz-
minin, orman yangınlarından yanan 
ciğerleri var.  
Doğrusu dünyanın dört yanında iklim 
değişikliğinden  etkilenen yangın, sel 
haberleri var.  
 
Türkiye'nin beş yıl önce "15 Tem-
muz" olayları da tam turizm mevsi-
mine rastlamıştı. 
O günlerde bir anda,  Türkiye'ye ta-
tile gitmek, yatırım yapmak tehlikeli 
ve güvenli deģil, yolunda medylarda 
haberler yarışı başlamıştı. Bugün de 
dünden farksız.  
 
En önemli turizm merkezlerinde An-
talya, Marmaris, Bodrum etrafında 
bir anda birileri düğmeye basmışca-
sına  çıkan yangınlar, ister istemez 
sabotaj olasılığına yönlendiriyor.  
Üstelik geçmişte,  turizm merkezle-
rine ve özellikle turizm mevsiminde  
düzenlenen canlı ve cansız bomla-
mala olaylarının hedefinde  ekono-
miye de zarar vermekti. O acı olayları 
hatırladıkça, körpe gençlerin beyinle-
rini yıkayarak ölüme  sevkeden sö-
mürgeci  odakların uzantıları  PKK 
katillerinin, Allah belalarını versin, 
diyorum. 
 
Öte yandan, devlet millet ele ele yan-
gınlarda mücadele ederken,  muhale-
fet liderlerinin  Balkanlar'a ait "Ev 
yanarken, nine saç tarıyor" atasözü 
misali, "erken seçimden" söz etme-
leri, pes doğrusu.  
 
Dünyada yaşanan ekonomik krizleri 
her haliyle en iyi atlatan Türkiye eko-
nomisini baltalamaya  yönelik el ele 
veren iç-dış düşmanların işine benzi-
yor, bu yaşananlar.  
 
Öte yandan bu zor günlerde, dost 
elinden gelen yardımlar takdire 
değer.  Herkesin zor gününde desteğe 
hazır Türkiye'nin hakkı olsa gerek.  
Türkiye için dua edenlerden de Allah 
razı olsun.  
 
Dua derken, yine seksenli yıllarda ga-
zeteci olarak röportaj niyetiyle gitti-
ğim Makednya'nın Yukarı Banyiça 
köy okulunun girişindeki "Toprak 
dua değil, iş ister iş" dev afişi, hatır-
ladım.  
 
Öyleki, zor durumlarda duayla bir-
likte işe de koyulmak gerek. Duayla 
iman dolu yapılan işin de bereketi  
boldur.  
Bildiğimiz uyarıyı kendi kandimize 
hatırlatırcasına, Pandemide sağlığı-
nıza bakın, piknikte ateş yakmayın, 
cam kırıkları bırakmayın.  
Türkiye'de ve dünyanın her yerinde 
yangınların bir an önce söndürülmesi 
dileğiyle. 
Sevgiyle kalın. 

İbrahim ASLAN

TÜRKİYE VE  
YANGINLAR

Avrupa’da kurulan en eski ve en köklü ülkelerden Macaristan, Orta Avru-
pa’nın en çok ziyaret edilen turistik destinasyonlarından. Farklı medeni-
yetlerin izlerinin görüldüğü ülkede Roma kalıntıları ile Osmanlı izlerinin 
yan yana görülebilmesi ülkedeki kültürel mozaiği en iyi özetleyen sahne

Orta Avrupa’nın 
turizm merkezi: MacaristanMacaristanMacaristanMacaristanMacaristanMacaristan

Mustafa KÖKMEN

GÖÇMEN  
SORUNU NASIL 

ÇÖZÜLÜR?

2011 yılında Ortadoğu'daki gelişme-
ler ile birlikte Arap Bahar’ının son 
kurbanı Suriye olmuştu. Akabinde 

ise Suriye iç savaşı ve Esed'in halkına 
orantısız güç kullanması ile birlikte Suri-
ye'de işler geri dönülemez bir hale bü-
rünmüştü. Milyonlarca insan ölürken, 
gene milyonlarca insan ise vatansız kaldı 
ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldı-
lar. O dönemde 6 milyon Suriyeli sığın-
macı ise Türkiye'ye gelmiş ve burada 
yaklaşık 10 yıldır yaşamaktadır.  
Son dönemde gündemde yer alan Suri-
yeli ve Afgan özelinde göçmen sorunu 
önü alınamaz bir boyuta ulaşmıştır. An-
kara'da 2 Türk vatandaşın Suriyeli sığın-
macılar tarafından bıçaklanması, bir 
başka Suriyeli sığınmacının Türk mille-
tini tehditler eden videolar yayınlaması, 
ülke genelinde kavgalar ve şiddet eylem-
lerinin gerçekleşmesi gibi nedenler dola-
yısıyla gündemin ana konusu göçmen 
sorunu olmuştur.  
Suriyeli sığınmacılar konusu artık bir iç 
siyaset malzemesi haline gelmiştir. İkti-
dar ve muhalefet arasında sıklıkla tar-
tışma konusu olmaktadır. Şayet bu 
konunun siyasallaşması söz konusu de-
ğildir. Bu konuda son kararı vermesi ge-
reken ve verecek olan da milletin 
kendisidir. Suriyeli Yaklaşık 10 milyon 
sığınmacıyı Türk milleti fedakarlıklar ile 
bugüne kadar kabul etmiş ve benimse-
miştir. Ancak bu insanların gitmesi veya 
kalması noktasında ki karar ise Halk ta-
rafından, Referanduma gidilerek veril-
mesi gerekmektedir.  
Düzensiz göç ve kontrolsüz göçmen ka-
bulü bugün fark edilmese de ilerleyen 
yıllarda büyük bir sorun olarak gün yü-
züne çıkacaktır. Türkiye'nin göç yöne-
timi ne yazık ki sınıfta kalmıştır. 2011 
yılından bu yana  Göçmen ve mülteciler 
ile ilgili politikalar başarısız olmuş ve 
ileriye dönük planlar hala daha net bir 
şekilde oluşturulamamıştır. Türkiye içe-
risinde plansız ve kayıtsız bulunan çok 
sayıda göçmen ve mülteci vardır. Bu ko-
nuda ki yapılması gereken çalışmalar 
için geç kalınmış ve Türkiye bugün An-
kara'daki olayları yaşamak zorunda kal-
mıştır. Hassasiyet ile göçmen politikaları 
oluşturulmalıdır.  
Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası 
sözleşme ve mevzuat gereği Suriyeli ve 
Afgan insanlar mülteci statüsünde değil-
dir. Türkiye, yalnızca Avrupa kıtasından 
gelen insanlara mülteci statüsü tanımak-
tadır. Suriyeli insanlar bu anlamda sığın-
macı ve göçmen statüsünde yer 
almaktadır. Türkiye, Suriyeli sığınmacı-
ları geçici koruma altına almış bulun-
maktaydı. Ancak olaylar sona erdiğinde 
ise politikanın mağduru olan bu mazlum 
insanlar ve Türkiye zarara uğrayan ta-
rafta bulunuyorken, Rusya ve ABD ise 
bölgede istediğini almıştır.  
Devletimizin bu noktada ciddiyetle çö-
zümler üretmesi gerektiği çok açıktır. 
Suriyeli sığınmacılar için dış politika 
yolları kullanılmalı ve Esed ile ilişkilerin 
tekrar kurulması gerekmektedir. Uluslar-
arası İlişkiler disiplininde temel bir 
tanım vardır. Devletlerin daimi düşman-
ları ve daimi dostlukları olmaz. Devlet-
lerin yalnızca çıkarları vardır. Ve bu 
çıkarlar doğrultusunda politikalarını 
yönlendirirler. Nitekim Türkiye'nin 
bugün yapması gereken tüm duygusal 
tutumları bırakıp Esed ile ilişkileri tekrar 
kurması ve Suriyeli insanların dönmesi 
noktasında politika ve müzakereleri baş-
latması gerekmektedir. Suriye içerisinde 
çok mesai harcadık ve hem maddi hem 
manevi olarak Devletçe ve milletçe yıp-
randık. Elbette yapmamız gerekeni yap-
tık.  Fakat bilinmelidir ki, Dünya'da hiç 
bir şey Türk Milleti ve Türk Devleti 
kadar önemli ve değerli değildir. Bu 
noktada milletimizi rahatlatan adımlar 
atmaktan çekinmemeliyiz. Diplomasi bir 
müzakere sanatıdır ve diplomaside çö-
zümler tükenmez. Bu bağlamda Suriye 
ile diplomatik ilişkiler öncelikle tekrar 
kurulmalıdır. Sonrasında ise Suriyeli in-
sanları vatanlarına kavuşturmak Türki-
ye'nin görevidir. Suriyeli sığınmacılar 10 
yıldır vatanlarından uzakta çaresiz du-
rumdadır. Ve diplomasinin zaman içeri-
sinde çözemeyeceği hiç bir sorun yoktur. 
Belirttiğimiz üzere öncelikle göçmenle-
rin kalması veya gitmesi  noktasında re-
ferandum yapılmalı ve karar sonrasında 
ise Esed özelinde Suriye ile ilişkiler baş-
latılmalıdır. Bu mevzunun çözümü kuş-
kusuz ki Suriye Devleti ile anlaşmaktan 
ve Suriyeli insanları devletleriyle barış-
tırmaktan geçmektedir. Diğer bir ifa-
deyle evli evinde, köylü köyünde gerek 
atasözü ile mazlum Suriyeliler evine 
dönmelidir. Göçmenlerin kendi memle-
ketine, vatanına dönmeleri en temel hak-
larıdır. 



YALOVA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yalova'nın Altınova 
Belediyesi ile Kara-
dağ'ın Tuzi Beledi-

yesi kardeş şehir oldu. Al-
tınova Belediye Başkanı 
Metin Oral, Tuzi Belediye 
Başkanı Haris Ramoviç'i 
Altınova'da ağırladı. Oral, 
iki ilçe arasında başlayan 
dostane ilişkilerin "kardeş 
şehir" protokolü imzalan-
masıyla sonuçlanmasın-
dan büyük mutluluk duy-
duğunu söyledi. Tuzi Be-

lediye Başkanı Haris Ra-
moviç de iki ilçe arasında-
ki ilişkilerin gelecek dö-
nemde daha da gelişece-
ğine inandığını belirtti. 
www.haberler.com’a gö-
re; daha sonra iki ilçe ara-
sında "kardeş şehir" pro-
tokolü, Metin Oral ve Ha-
ris Ramoviç tarafından 
imzalandı. İmza törenine 
Altınova Belediyesi 14. 
Kültür Festivali kapsa-
mında ülkemize gelen ya-
bancı temsilciler ile Altı-
nova Belediye Meclisi 
üyeleri de katıldı.

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Demokratik 
Türk Partisi KDTP, 
17 Ekim’de düzen-

lenecek yerel seçimlere Vı-
çıtırın’dan da belediye 
başkan adayı ile katılma 
kararı aldı. KDTP’nin Vı-
çıtırın Belediye Başkan 
adayı Ergin 
Sungur oldu. 
KDTP Vıçıtırın 
Şubesi’nden 
yapılan açıkla-
mada, “17 
Ekim’de dü-
zenlenecek ye-
rel seçimlerde, 
şubemiz ilk de-
fa Belediye 

Başkan adayı ile yarışa-
cak. Belediye Başkan ada-
yımız Ergin Sungur, şube-
mizin ve halkımızın deste-
ğiyle yerel seçimlerde ba-
şarıya imza atacak. Yürü-
düğümüz yolların aydın-
lık, başarılarımızın daim 
olmasını temenni ederiz. 
Vıçıtırın halkına hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerine 
yer verildi. (Kosovaport)
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Ergun DUR

OLİMPİYATLARDA 
SEVİNDİK,  

YANGINLARDA 
ÜZÜLDÜK..

Hem sevinç… Hem üzüntü… 
Olimpiyatlarda Türk sporcularımızın 
başarılarıyla sevinirken. Yurdumuzun 

değişik bölgelerinde aynı anda çıkan yangınlar-
la şok olduk... Ciğerlerimiz yandı.  
Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk 
kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, 
Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 
25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madal-
ya topladı. Tokyo'da 13 madalya kazanan 
Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat 
Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020, 
Türkiye'nin en çok madalya kazandığı olimpi-
yat oyunları oldu. Türkiye, Tokyo 2020'deki 
bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i 
(6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en 
çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı. 
Madalya kazanan 86 ülke arasında da 35. sıra-
ya yerleşti. Sporcularımızın ülkemizde çıkan 
yangınlarla ilgili duyarlılığı da madalya kadar 
göğsümüzü kabarttı. Tokyo'da kürsüde ay yıl-
dızlı bayrağı dalgalandırırken gözyaşlarını tuta-
mayan Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 
Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını altın harf-
lerle yazdırdı. Yarı final maçını kazandıktan 
sonra, "O yangınları çıkaranlar iyi bilsin; biz 
bir ölür bin diriliriz" sözleriyle ekran başındaki 
milyonların tüylerini diken diken eden Altın 
Yumruk Busenaz SÜRMELİ ye ne kadar 
teşekkür etsek azdır.  Peki ciğerimizi yakan 
Antalya, Muğla,Denizli,Aydın,Isparta,Adana 
ve Hatay da yangınlar nasıl meydana geldi? 28 
Temmuzda aynı anda nasıl ortaya çıktı? 
Burada Dr. Sedat Kalem in demecine kulak 
verelim “Son 30 yıla baktığımızda yılda ortala-
ma 2 bin civarı orman yangını oluyor. Belli 
periyotlarla bu yılki gibi yükselişler oluyor. 
Burada önemli olan yangının sayısı ile yanan 
alan arasındaki oran. 2021’de yaşadığımız olay 
sıra dışı. Yangınların sayısı çok. Toplam yanan 
alanın büyüklüğü bundan önceki yıllarla kıyas-
lanmayacak kadar fazla. 20 yılda yanan alan 
kadar 2021’de orman yandı” dedi. Olayın ne 
kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne 
seriyor. Orman yangınları sadece bizleri etkile-
miyor. Bizim dışımızdaki canlıları da etkiliyor. 
ormanlar yaban hayvanları için en önemli 
yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Söz konusu 
yangınlardan mikroorganizmalardan böceklere, 
kemirgenlere, sürüngenlere, kuşlara ve büyük 
memelilere kadar çok zengin bir yaban hayatı-
nın da olumsuz yönde etkiliyor. Yangınlar hem 
olay yerinden kaçamayan hayvanların yaşamı-
nı kaybetmesi, yaralanması ve sakat kalmasına 
hem de yaşam alanlarının tahrip olması ve 
bunun sonucu olarak besin maddelerinin azal-
masına yol açıyor. Yangından en fazla zarar 
gören hayvanlar, kısa zamanda uzak mesafeye 
gidemeyen yılanlar, kertenkeleler ve kaplum-
bağalar gibi sürüngenler, tavşanlar, fareler, kir-
piler ve sincaplar gibi kemirgenler. Doğa 
Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem 
“Yangın üreme döneminde olmuşsa kuşlar da 
dahil olmak üzere hemen tüm canlılar yangın-
dan büyük zarar görmektedir. Pek çok canlı 
yumurtalarıyla ve yavrularıyla birlikte yan-
maktadır. Orman yangınlarının yaban hayatı 
üzerindeki diğer bir etkisi de yaşam alanlarının 
yok olmasıdır. Bozulan habitatın yeniden oluş-
ması özellikle bazı canlılar için uzun yılların 
geçmesi gerekmektedir. Bu sırada hayvanlar 
besin, su, barınak ve eş bulma için başka 
yaşam alanları bulmak ve o habitatlarda yaşa-
yan hayvanlarla rekabet etmek durumunda kal-
maktadır. Üreme döneminde yaşanan yangın-
larda, pek çok hayvanın eş tutma, çiftleşme ve 
yuva yapma stresi yaşadığı için o yıl üreme 
yapmadıkları görülmüştür.” Demektedir. Ateş 
sadece düştüğü yeri yakmadı. Vicdanı ve kalbi 
olan herkesi yaktı. Dünyada tün insanlara 6 ay 
yetecek oksijen için 38 trilyon dolar gerekiyor.  
 

AĞAÇLAR BUNU  
BEDAVA YAPIYOR  

 
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası 
görüntülere insanın içi dayanmıyor. Yangında 
yiten canlar, yanan evler, ölen büyük baş ve 
küçükbaş hayvanlar. Geçimini bu yolla  sağla-
yan insanların feryadı, yanan yok olan seralar 
... Yiten, yok olan hayaller…. 
Fakat burada bu zorlu günümüzde Azerbaycan 
ın teklifsiz yardımımıza koşması da ayrı bir 
yazı konusu olur.  
Ağaç ile ilgili beğendiğim birkaç güzel söz ile 
yazımı bitiriyorum. 
• Ormana nasıl haykırırsan öyle karşı-
lık verir. 
• Ağaç geçmişi geleceğe bağlar. Size 
sabrı öğretir. Beraber yaşamanın faydalı olma-
nın zevkini verir. 
• Bir kimse bir ağaç dikerse Allah o 
ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar. 
• Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlen-
dirmek gibi insanın kıyamet gününde hesabına 
yarar bir erdem yoktur.  
• Bir ulusun uygarlık düzeyi üzerinde 
yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür. 
• Yeşil görmeyen gözler renk zevkin-
den yoksundur. Burasını öyle bir ağaçlandırın 
ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında oldu-
ğunu anlasın. 
Rabbim bu güzel ülkemizi hain emelleri olan-
lardan korusun. 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nın, Fatih 
Belediyesi’nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen restorasyon projesine başlandı

Fatih Belediyesi, "Aliya   
Meydanı"nı yeniliyor

Kuşadası’nda 
Suzan Kardeş 

rüzgarı esti

AYDIN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuşadası Belediyesi tarafından ye-
nilenerek modern bir görünüme 
kavuşturulan Balıkçılar Meydanı 

sevilen sanatçı Suzan Kardeş’i ağırladı. 
Suzan Kardeş seslendirdiği şarkılarla 
müzikseverlere unutulmaz bir gece ya-
şattı. Kuşadası Belediyesi tarafından her 
hafta Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen 
konserlerin bu haftaki konuğu Suzan 
Kardeş oldu. Sevilen sanatçı, seslendirdi-
ği birbirinden güzel şarkılar ve muhte-
şem sahne performansı ile müzikseverle-
ri kendisine hayran bıraktı. Katılımın yo-
ğun olduğu konserde Kuşadalılar gönül-
lerince eğlenirken Balıkçılar Meyda-
nı’nda bulunan işletmeler doldu taştı. 
Konser sonunda Suzan Kardeş’e çiçek 
takdim eden Belediye Meclis Üyesi Vol-
kan Alkış “Sizin kadar değerli ve sevilen 
bir sanatçıyı kentimizde ağırlamaktan 
dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Sesiniz ve yorumunuz ile bizlere böylesi-
ne güzel bir gece yaşattığınız için teşek-
kür ediyor, Kuşadası Belediye Başkanı-
mız Sayın Ömer Günel’in sevgi ve se-
lamlarını iletmek istiyorum” dedi. 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'daki Aliya İzetbe-
goviç Meydanı'nın, Fatih Be-

lediyesi’nin finansal desteğiyle 
gerçekleştirilen restorasyon proje-
sine başlandı Meydanın bulundu-
ğu Stari Grad Belediyesi ile kardeş 
belediye olan Fatih Belediyesi iş 
birliğinde gerçekleştirilen restoras-
yon projesinin başlangıcı dolayı-
sıyla düzenlenen törene, Türki-
ye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sa-
dık Babür Girgin ile Stari Grad Be-
lediye Başkanı İbrahim Hadzibaj-
ric katıldı. Girgin, Türkiye'nin dost 

ve kardeş ülke Bosna Hersek’e her 
alanda elinden geldiği ölçüde yar-
dımcı olmaya çalıştığını ifade etti. 
Bosna Hersek’in Türkiye’deki yan-
gınlar dolayısıyla üzüntü duydu-
ğunu bildirerek gerekirse personel 
gönderebileceğini açıkladığını 
anımsatan Girgin, bunun karşılıklı 
bir yardımlaşma olduğunu kay-
detti. Aliya İzetbegoviç Meyda-
nı’nın yenilenme ihtiyacı bulundu-
ğunu söyleyen Girgin, “Tabii ki ül-
keler arası ilişkilerde yerel yöne-
timler arası ilişkiler de çok çok 
önemli. Türkiye’deki yerel yöne-
timlerin yani belediyelerin en fazla 
kardeş belediyesi olan ülke de 
Bosna Hersek” dedi. Girgin, mey-

danın, Fatih Belediyesi’nin katkıla-
rıyla yenilenecek olmasından bü-
yük memnuniyet duyduklarını di-
le getirdi. Hadzibajric de meyda-
nın, Saraybosna'nın kış olimpiyat-
larına ev sahipliği yaptığı 1984 yı-
lından bu yana hiç yenilenmediği-
ni anımsatarak, "Çok kötü durum-
da olan bu meydan, 40 yıllık ara-
dan sonra yenileniyor" diye ko-
nuştu. Şehrin merkezinde bulunan 
bir meydanın bu durumda olması-
na daha fazla göz yumulmaması 
gerektiğini vurgulayan Hadzibaj-
ric, "Saraybosna'nın kalbinde yak-
laşık 1600 metrekarelik muhteşem 
bir meydana sahip olacağız" ifade-
lerini kullandı. (AA)

ALTINOVA İLE TUZİ  
KARDEŞ ŞEHİR OLDU

KDTP’NİN ADAYI  
ERGİN SUNGUR…
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Esra Balkan BALTOK

ATA TOPRAĞIMIZ 
BALKANLAR’DA  
HARİKA TATİL  

ROTALARI

Türkiye’ de yaşayan vatandaşlarımız vakit ve 
zaman buldukça kendi atalarının doğduğu toprak-
lara ve alıştığı damak tatlarına ulaşmak için yüz-

lerce kilometre mesafe yol kat ederek  ulaşım sağlayıp, 
güneş, deniz ve kum olmamasına karşılık tatil programla-
rını ata toprağın da ki huzura erişebilmek adına, nineleri-
miz ve dedelerimiz den yadigar diyerek enerjilerini 
yenilemek için, deniz ve kum olmadığı halde rota olarak 
tercih ediyorlarken… 
      Biz Balkan Göçmenleri ve Türkleri olarak neden, ata-
larımızın bin bir zorluk içerisin de doğdukları ve müca-
dele ettikleri toprakları ziyaret etmeyelim ve 
çocuklarımıza ata topraklarını tanıtmayalım? Eşsiz tabiatı 
ve tertemiz denizi ile bize kucak açacak olan Balkan 
yarım adasın da yaz tatiliniz için bir çok ülkesine Türki-
ye’den vize işlemlerine gerek duymaksızın yurttaşlarını-
zın mekanlarını ziyaret edebilir ve harika bir tatil 
programı oluşturabilirsiniz. 
       Balkanlar sizin için en eğlenceli ve keyifli tatil rotanız 
olacaktır! Birbirin den güzel Balkan ülkeleri benzersiz 
tatil imkanları sağladıkları için çokça tercih edilmektedir. 
Farklı bir tatil deneyimi yaşamak ve Balkan ülkelerin de 
turizm sektörün de hizmet sağlayan hemşerilerimize de 
tatil yaparak ve eğlenerek destek sağlamanız da ayrıca 
söz konusu olacaktır değerli takipçilerimiz. 
 
ARNAVUTLUK  
Geleneksel kültürleri bir arada yaşatan ve Avrupa tarzı 
mimarilere sahip olan Arnavutluk, son yıllar da çok ilgi 
görüp ziyaret edilen bir Balkan ülkesidir. Bölge de çok 
iyi derece de İtalyanca konuşulmakta olup, Osmanlı izle-
rine rastlamanız mümkün olacaktır. Kalabalıktan uzak 
keyifli bir tatil ve kültür gezisi için bu yaz rotanızı Arna-
vutluk’ a çevirebilirsiniz. 
 
BULGARİSTAN  
Eşsiz denizi ve plajları ile tatil için en çok tercih edilen 
Balkan ülkelerinden biri olan Bulgaristan’ da  tarihi ve 
doğal güzelliklere tanık olup, tertemiz denizinizin tadını 
çıkarabileceğiniz ülkemizdir. Schengen vizesi ile tatil im-
kanı sağlamaktadır. 
 
HIRVATİSTAN  
Bulgaristan da olduğu gibi yine Schengen vizesi ile Hır-
vatistan’da tatil yapabilir ve sakin ve harika denizi ile 
enerji, moral ve motivasyonunuzu yenileyebilirsiniz. 
Güzel ve temiz denizin de yenilenmek ve Türkiye’miz 
den fazla uzağa gitmek istemiyorsanız Hırvatistan’ı tatil 
rotanıza alabilirsiniz. 
 
KOSOVA 
Osmanlı dönemin den kalan tarihi eserleri ile yabancılık 
çekmeyeceğiniz eşsiz doğal güzelliğe sahip, yemeklerini 
mutlaka tatmanız gereken doğal güzelliğe sahip Kosova’ 
da tatil yapmanız size ve ailenize pozitif enerji vereceği 
düşüncesindeyim.  
 
KARADAĞ 
Yeşil ve maviyi bir arada barındıran Adriyatik kıyıların 
da yer alan Karadağ’ ın yer aldığı muhteşem coğrafya da 
kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Terte-
miz denizi ve harika plajların da ekonomik tatil yapma-
nızı sağlayan Karadağ, söylenen tüm övgülere layık 
olduğunu kanıtlamakta ve her geçen gün daha fazla turis-
tin ilgisini çekmektedir. 
 
SIRBİSTAN  
Farklı kültürleri bir arada yaşatan, gece hayatı, yemekleri 
ve gerçekten ekonomik tatil imkanları ile turistleri cezbet-
meye ve ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Tatil 
rotanıza Sırbistan’ı ekleyebilir ve naturel ortam da tatili-
nizi geçirebilirsiniz. 
 
Gazetemizin dağıtım ağı içerisin de olan tüm Balkan ül-
kelerin de bizleri okuyan ve takip eden çok kıymetli oku-
yucularımıza, hemşehrilerimize en kalbi selamlarımı & 
saygılarımı sunar, sağlıklı günler dilerim.  
 
Esen kalın…

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'da-
ki en büyük Arnavut 
siyasi partisi ve hü-

kümet koalisyonunun par-
çası olan Demokratik Bü-
tünleşme Birliğinin (BDİ) 
Genel Başkanı Ali Ahmeti, 
Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 
ülkeyi olası trajedilerden 
kurtardığını belirterek, 
"Hem Bosna hem de Koso-
va’da meydana gelen önceki 
tecrübeleri göz önünde bu-
lundursak, zamanında mü-
dahale edildi" dedi. 
Eski Yugoslavya'dan 
1991'de savaşmadan ayrıla-
rak bağımsızlığını ilan eden 
Kuzey Makedonya'da 
2001'de meydana gelen iç 
karışıklıkları sonlandıran 
OÇA'nın imzalanmasının 
üzerinden 20 yıl geçti. 
Eski Ulusal Kurtuluş Ordu-
su (UÇK) komutanlarından 
olan Ahmeti, AA muhabir-
lerine, OÇA, Açık Balkan 
(Open Balkan) girişimi ve 
Türkiye ile ilişkiler hakkın-
da değerlendirmelerde bu-
lundu. 

Ahmeti, OÇA’nın Kuzey 
Makedonya’nın en önemli 
belgelerinden biri olduğunu, 
bu anlaşmanın "ülkeyi olası 
trajediden kurtardığını" söy-
ledi. 
Anlaşmanın, bölünmeleri ve 

insan kayıplarını engelledi-
ğini belirten Ahmeti, "Ohri 
Çerçeve Anlaşması, ülkeyi 
olası trajedilerden kurtardı. 
Hem Bosna hem de Koso-
va’da meydana gelen önceki 
tecrübeleri göz önünde bu-

lundursak; zamanında mü-
dahale edildi. Uluslararası 
topluluk çok hızlıydı ve olası 
bir barış anlaşması için mü-
zakerelere başlama noktasın-
da taraflara müdahale etti." 
ifadesini kullandı. 

Ahmeti, ülkede yaşayan tüm 
toplulukların anlaşmadan 
faydalandığını ancak yapıla-
cak daha çok işin olduğunu 
vurgulayarak, şöyle devam 
etti: 
"Ohri Anlaşması uygulandı, 
yasama kısmı tamamlandı, 
pragmatik kısmı için yapıl-
ması gerekenler var. Her şey 
bitti demek için kibirli olma-
mamız gerekli. Arnavutlar, 
Türkler, Romanlar ve diğer-
leri dahil olmak üzere diğer 
toplulukları temsil etmeyen 
daireler var. Makedon toplu-
munda hala 'ülkelerini kay-
bettiklerine' dair bir önyargı 
var. Makedonlar da kazandı 
çünkü barış, istikrar ve gü-
venlik kazanmak, elbette ki 
bu büyük bir zafer." 
Ahmeti, anlaşmanın 20. yılı 
kapsamında yapılan etkin-
liklerde, "Ohri’nin ötesinde" 
sloganının kullanılmasına 
değinerek, bunun ülkenin 
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 
olması, AB ülkelerinin stan-
dartlarına yakın standartlara 
sahip olması ve etnik kökene 
bakılmaksızın herkesin hak-
larının korunması anlamına 
geldiğini belirtti. (AA)

Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı Ali Ahmeti: "Ohri Çerçeve Anlaş-
ması, ülkeyi olası trajedilerden kurtardı. Hem Bosna hem de Kosova’da meydana ge-
len önceki tecrübeleri göz önünde bulundursak, zamanında müdahale edildi’’ dedi

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın  
20. yılında Kuzey Makedonya

TOZİYA MEMLEKETİ 
ÜSKÜP’TE DEFNEDİLDİ
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Usta oyuncu memleketi Ma-
kedonya'daki Üsküp Butel 
Cenaze Evi'nde düzenle-

nen törenle defnedildi. www.ha-
berler.com’a göre; 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Ol-
maz dizisinde Sabina Toziya'nın 
oğlunu canlandıran Oktay Kay-
narca üzüntüsünü sosyal medya-
da şu sözlerle dile getirdi: "Tarif 
etmem imkansız, sadece kocaman 
bir boşluk, kocaman bir hiçlik. 
Uğurlar olsun canımın içi nurlar 
içinde uyu." 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Ol-

maz oyuncuları Sabina Toziya'nın 
vefatının ardından duygularını 
dile getirdiler... 
CEREN BENDERLİOĞLU 
İçimden bir parça koptu… Bu se-
fer 'tamam' olmadı Sabina olmadı 
…. Seni çok özleyeceğim 
DİLŞAD ŞİMŞEK 
Canım Sabina, 
Kelimeler ne kadar anlamsızlaşı-
yor böyle zamanlarda… Ne yaz-
sam az geliyormuş gibi… 
İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim 
yol arkadaşım olmuşsun da tatlı 
hikayelerini dinlemişim. Güzel 
Sabina… 
Huzur içinde uyu… 

OZAN AKBABA 
Ne diyeyim… 
Güzel kadın, ne diyeyim… 
Hep güzel kalacaksın. 
HÜSEYİN AVNİ  
DANYAL 
İyi ve güzel bir insan daha aramız-
dan ayrıldı. Mert ve yürekli bir ka-
dındı. Yattığın yer incitmesin. 
 
GEÇEN SEZON DİZİDEN 

AYRILMIŞTI 
 
Toziya, Eşkıya Dünyaya Hüküm-
dar Olmaz dizisinden geçen se-
zon sağlık sorunları nedeniyle ay-
rılmıştı.  

Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu
Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu
Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu
Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu
Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu
Yangınlara müdahale  
için ordu seferber oldu

KOÇANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedon-
ya'da yangınlarla 
mücadele için hü-

kümet orduyu harekete 
geçirerek, ülkede 30 gün-
lük "kriz durumu" ilan 
etti. Dünyada birçok ülke 
aşırı sıcakların da etkisiy-
le çıkan orman yangınla-
rıyla mücadele ediyor. 
Yangınlara müdahalenin 
sürdüğü Kuzey Make-
donya'da hükümet ordu-
yu görevlendirdi. Or-
manlık alanlara girişlerin 
yasaklandığı ülkede 30 
günlük "kriz durumu" 

ilan edildi. Kriz Yönetim 
Merkezi, ülkede 10 aktif 
yangın bulunduğunu du-
yurdu. Ülkenin doğu-
sundaki Koçana kasaba-
sında ormanlık alanları 
küle çeviren yangının 
büyük bir bölümü kont-
rol altına alındı. Halk hü-
kümete yangın söndür-
me çalışmaları için heli-
kopter ve uçak gönder-
mesi çağrısında bulundu. 
Koçana kasabasının bir-
kaç noktası ile kuzeydeki 
Staro Nagoricane, doğu-
daki Delcevo ve Pehçevo 
bölgelerinde yangınların 
devam ettiği belirtildi. 
Staro Nagoricane'da çı-

kan yangınlarda yüzlerce 
hektarlık alan, araç ve 
evler küle döndü. Make-
donski Brod ve Yunanis-
tan sınırına yakın Valan-
dovo bölgelerinde de or-
man yangınlarının oldu-
ğu öğrenildi. Ülkedeki 
birçok noktada itfaiye 
ekipleri ve gönüllülerin 
katılımıyla yangınlar 
kontrol altına alındı. Sta-
ro Nagoricane bölgesin-
deki Chelopek köyünde 
evi yanan bir kadının ka-
yıp olduğu bildirildi. Po-
lis tarafından yapılan 
açıklamada, arama kur-
tarma çalışmalarının sür-
düğü belirtildi. (AA)

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'daki 
Türk siyasi partilerin-
den Türk Milli Birlik 

Hareketi'nin (TMBH) genel 
başkanı Erdoğan Saraç, Yuna-
nistan'ın Batı Trakya Türk 
Azınlığı’na ait 12 ilkokulu da-
ha kapatma kararı al-
masını kınadı. TMBH 
tarafından yapılan 
açıklamada, parti ola-
rak Avrupa Birliği 
(AB) üyesi Yunanis-
tan'ın Batı Trakya 
Türklerinin temel hak 
ve özgürlüklerini kı-
sıtlamasını sert dille 
kınayarak, bu adımı 
hiçbir adalet ve hukuk 
anlayışına sığdıramadıkları 
bildirildi. Sözde "demokrasi 
beşiği" olan Yunanistan'ın hü-
kümet eliyle Batı Trakya'daki 
Türklerin temel hak ve özgür-
lüklerini gasp ederek, açık ve 
net olarak asimilasyona zorla-
dığı görüldüğü aktarılan açık-
lamada, şu ifadelere yer veril-
di: "2021/22 eğitim yılından 
itibaren Rodop ilinden 8, İske-
çe'de de 4 olmak üzere toplam 
12 Türk ilkokulunun kapatıl-
ması kararı son derece üzücü 
ve hiçbir dayanağı olmayan 
bir karardır. Sözde tasarruf 
tedbirleri ve öğrenci sayısının 
yetersizliği gibi bahaneler asla 

kabul edilemez ve gerek AB 
müktesebatına gerek Lozan 
barış anlaşmasına gerekse 
Uluslararası hak ve özgürlük-
ler beyannamelerine ters düş-
mektedir. İnsan hak ve özgür-
lükleri hukukunu çiğneyen bir 
AB ülkesi asla demokrasi beşi-
ği olamaz. Bu yüzden AB ken-
di prensiplerini savunmak için 
Yunanistan’a müdahale etme-

sini ivedilikle talep et-
mekteyiz." TMBH ola-
rak her zaman haksız-
lığa uğramış ve mağ-
dur durumda olan 
soydaşların hakkını 
savunarak dayanışma 
içerisinde oldukları al-
tı çizilen açıklamada, 
"Uluslararası huku-
kun ve insan hak ve 

özgürlüklerini sözde değil öz-
de olmasını belirtmekteyiz. 
AB’nin vatandaş toplumu gay-
reti ancak ve ancak millet, din, 
ırk, dil ve kültür fark etmeksi-
zin hukuku ve hukukun üs-
tünlüğünü sağlayabilirse va-
tandaş toplumundan bahset-
mesi mümkündür. Millet, din 
ve dil farkı gözeterek eğitim 
gibi hak ve özgürlüklerin kısıt-
lanması kabul edilemez ve sert 
bir dille reddediyor ve kınıyo-
ruz. Bu vesileyle Yunanistan 
meclisinde olan Türk milletve-
killerimizi de göreve davet 
ediyoruz" değerlendirmesinde 
bulunuldu. (AA)

Türk Milli Birlik Hareketi’nden 
Batı Trakyalı Türklere destek
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CEMİL KABZA  
 

Meriç ile Karasu ara-
sında bulunan ve 
Meriç, Rodop ve İs-

keçe illerinden oluşan bölge-
de, 1923 yılında imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması ile 
bugün yaklaşık 150 bin 
Müslüman Türk yaşamakta-
dır. Batı Trakya Türkleri, 
Türkiye ve Yunanistan ara-
sında imzalanan nüfus mü-
badelesi haricinde tutulmuş 
ve İstanbul Rumlarına karşı-
lık olarak Yunanistan’da bı-
rakılmıştır. Batı Trakya 
Türkleri 1923’ten günümüze 
kadar çok çeşitli evrelerden 
geçerek, Yunanistan’ın çeşit-
li asimilasyon politikasına 
karşı verdikleri çetin müca-
deleler sonucu ayakta kala-
bilmiştir. 31 yıllık Avrupa 
Birliği üyesi Yunanistan’da 
yaşayan Batı Trakya Türkle-
ri bugün, 1991’de ilan edilen 
“Yasalar Önünde Eşitlik“ 
politikası ışığında bazı temel 
vatandaşlık haklarından kıs-
men istifade ederken, gerek 
ulusal, gerekse ikili ve ulus-
lararası antlaşma ve sözleş-
melerle garanti altına alınan 
azınlık haklarından istifade 
edememektedir. Kısmen uy-
gulanan “Yasalar Önünde 
Eşitlik“ politikası sayesinde 
Batı Trakya  Türkleri bugün 
gayrimenkul alım satımı, iş-
yeri açma ruhsatı, özgürce 
seyahat etme, tarım makine-
leri satın alma ve kullanma, 
araba ve traktör ehliyeti al-
ma, ev inşa ve tamir etme 
izinleri alma, taşınmaz mülk 
edinme ve kısıtlı kredi alma 
gibi temel vatandaşlık hak-
larından istifade edebilmek-
tedir. Ancak, gerek Lozan 
Barış Antlaşması, gerek Tür-
kiye ve Yunanistan arasında 
imzalanmış olan anlaşma ve 
protokoller, gerekse uluslar-
arası insan ve azınlık hakları 
normlarına rağmen Batı 
Trakya Türkleri bugün te-
mel azınlık haklarından hala 
istifade edememektedir. 
Milli Kimliğin İnkârı ve Ör-
gütlenme Özgürlüğü Yuna-
nistan, azınlığın Türk  kimli-
ğini inkâr etme politikasında 
bugün de ısrar etmektedir. 
Yunanistan, Batı Trakya 
Türkleri’ni “Trakya Müslü-
manları“ olarak tanımakta 
ve Batı Trakya  Türkleri’nin 
milli kimliğini ret etmekte-
dir. Lozan Barış Antlaşma-
sı’nın ve ardından imzala-

nan nüfus mübadelesi an-
tlaşmasından sonraki dö-
nemde, Batı Trakya’da kalan 
“Müslümanlar“ın Türklü-
ğünden hiç bir devlet yetki-
lisinin kuşkusu yoktu. Kaldı 
ki, nüfus mübadelesi Türki-
ye ile Yunanistan arasında 
yapılmış, Batı Trakya Türk-
leri ile İstanbul Rumları 
bundan hariç tutulmuştur. 
Yani İstanbul Rumlarına 
karşı, Batı Trakya Türkleri 
veya tersi... 
 
Azınlığın milli 
kimlik açısından 
en rahat döne-
mini 1954-1972 
yılları arasın-
da yaşadığını 
söylemek 
mümkün. Hat-
ta 1954’te çıkan 
3065 sayılı yasa 
ile Batı Trakya’daki 
bütün azınlık ilkokul-
ların tabelalarında “Türk 
ilkokulu“ ifadesi yer alması 
mecbur edilmiştir. O dö-
nemde verilen tüm ilkokul 
diplomalarında, karnelerde 
ve bütün resmi evraklarda 
bu ifade yer almıştı. Bu du-
rum 1972 yılına kadar de-
vam eder. 1972’de çıkan 
1109 sayılı kanun hükmün-
de kararname ile “Türk İlk-
okulu“ ifadesi yerine “Azın-
lık İlkokulu“ yazılması mec-
bur edilmiştir. 
Albaylar Cuntası’nın ikti-
darda olduğu 1967-1974 dö-
neminde demokrasi ve insan 
haklarından bahsetmenin 
mümkün olmadığını belirt-
mekte fayda var. Bu dönem-
de radyodan Türkçe haber 
dinlerken polis tarafından 
karakola götürülen ve dövü-
len nice soydaş hala canlı şa-
hittir. 1974’te Cunta yöneti-
mine karşı verilen özgürlük 
mücadelesi galip gelince, 
Yunanistan 7 yıl sonra tekrar 
demokrasiye dönüş yaptı. 
1974-1981 yılları arasında 
Türkiye ile Yunanistan ara-
sındaki ilişkilerin kötü oldu-
ğu dönemdir. 1981’de Avru-
pa  Birliği’ne tam üye olan 
Yunanistan’da özellikle 
azınlık hakları konusundaki 
olumsuzlukların düzeleceği 
umudunu doğurmuştu. An-
cak, azınlık 1981-91 yılları 
arasında bir çok temel azın-
lık hakkını elinden kaybet-
miştir. 15 Kasım 1983’te 
KKTC’nin ilan edilmesinden 
hemen sonra Yunan devleti 
azınlığa karşı bazı olumsuz 

uygulamalar koymuş ve 
“Türk“ ve “Türkçe“ deyim-
lerin yasaklanmasını karar-
laştırmıştır. Nitekim döne-
min Dışişleri Bakanı Yannis 
Kapsis, 16 Kasım 1983’te 
Gümülcine Türk Gençler 
Birliği, Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği ve İskeçe 
Türk Birliği isimli dernekle-
rin kapatılmaları için mülki 
amirle-

rin harekete geçmesini iste-
miştir. Gümülcine ve İskeçe 
Valilileri, 1984 yılında, isim-
lerinde “Türk“ sıfatı bulun-
duğu gerekçesiyle anılan 
dernekleri kapatılması için 
mahkemeye müracaat et-
mişlerdir. 
 

TÜRK KÖKENLİ 
 
Yunan mahkemeleri, üyele-
rinin “Türk kökenli“ olduk-
larını belirtmeleri ve isimle-
rinde “Türk“ kelimesinin 

bulunması gerekçisiyle 1936 
yılında kurulan Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği, 
1928 yılında kurulan Gü-
mülcine Türk Gençler Birliği 
ve 1927 yılında kurulan İs-
keçe Türk Birliği’nin kapatıl-
masına karar vermiştir. Ka-
rar 1987 yılının sonunda ke-
sinleşmiştir. 1987 yılında 
Yunanistan Yargıtay’ının ka-
rarıyla bir toplumun kimliği 
inkar edilmiş oldu. Batı 
Trakya Türkleri tarihleriyle 
eşdeğer olan kuruluşlarının 
Türk kelimesi nedeniyle ka-
patılmasını, Batı Trakya 
Türkleri’nin milli kimliğine 
indirilmiş bir darbe olarak 
kabul etmiş ve bu haksız uy-
gulamaya büyük tepki gös-
termiştir. 29 Ocak 1988’de 
Gümülcine’de düzenlenen 
yürüyüşe polis engellemele-
rine rağmen, binlerce soy-
daş gelmiş ve milli kimliğini 
tüm dünyaya haykırmıştır. 
Rahmetli Dr. Sadık Ahmet 
ve Gümülcine Müftüsü İb-
rahim Şerif bir seçim propa-
ganda konuşmasında “Tür-
küz“ dedikleri için 18’er ay 
hapis cezasına mahkûm 
edilmişler ve Selanik Diava-

ta Hapishanesi’ne gönde-
rilmişlerdir. Devletin 

özellikle milli 
kimlik ve diğer 

azınlık hakları 
konusunda 
azınlığa 
yaptığı hak-
sızlıklar, 
uluslararası 

kamuoyunun 
dikkatini çek-

miş, birçok ulus-
lararası STK Batı 

Trakya Türkleriyle il-
gili raporlar  yayınlamıştır. 

Bu gelişmenin ardından Yu-
nanistan Mayıs 1991’de 
“Eşit Vatandaşlık ve Yasalar 
Önünde Eşitlik“ politikası 
ilan etmek zorunda kalmış-
tır. Yukarıda da belirttiğim 
gibi, bu politikanın kısmen 
uygulanmasıyla azınlığın, 
vatandaşlık hakları konu-
sunda kısmen rahat bir ne-
fes aldığını söyleyebiliriz. 
Ancak, temel azınlık hakla-
rının iadesi konusunda hiç 
bir ilerlemenin olmadığını 
bir kez daha tekrarlamak is-

tiyorum. 
 

PAPANDREU  
DÖNEMİ 

 
1999 yılında Dışişleri Bakanı 
Papandreu, Yunanistan’ın, 
en nihayet, ulusal  azınlıkla-
ra ilişkin uluslararası düzey-
de kabul görmüş normları 
uygulayacağını ve milli kim-
lik hakkını tanıyacağını be-
yan etmişti. Ne var ki bu be-
yan bazı siyasi çevrelerde ve 
basında, bakan aleyhine ol-
duğu kadar, Türk azınlık ile 
ilgili bu ilişkiyi savunmaya 
cüret eden Sivil Toplum Ku-
ruluşları (STK) aleyhine de 
yaygın bir tepkiye yol aç-
mıştır. Bazı siyasiler “herkes 
kendisini istediği gibi belir-
leme hakkına sahiptir“ açık-
lamalarını yaparken, milli 
kimlik açısından bireysel ta-
nımlamaya saygı duydukla-
rını ancak, grup tanımlama-
sına karşı olduklarını açıkla-
mayı da ihmal etmiyorlar. 
Yani Yunanistan’da şu anda 
“Ben Türküm“ diyebiliyor-
sunuz ancak, 20 kişi bir ara-
ya gelerek “Biz Türk’üz“, 
bunun için de bir dernek ça-
tısı altında birleşmek istiyo-
ruz diyemiyorsunuz. 
Yunanistan’ın gerek siyasi, 
gerekse diplomatik alanda 
tutum değişikliğine gitme 
eğiliminde olduğunu görü-
yoruz. Türkiye ile Yunanis-
tan arasında dostluk, barış 
ve işbirliği ilişkilerinin gün 
geçtikçe arttığını gözlemli-
yoruz. Türkiye’de özellikle 
son iki yılda İstanbul’daki 
Rum azınlığına yönelik çe-
şitli reformların uygulandı-
ğını büyük bir ilgiyle izle-
mekteyiz. Batı Trakya Türk-
leri  Yunanistan’dan da ben-
zer uygulamalar beklemek-
tedir. Kaldı ki, iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin iyileşmesi-
ni ve her alanda gelişmesini 
en çok Batı Trakya Türkleri 
arzuluyor ve destekliyor. Si-
yasilerin ve diplomasi ca-
miasının daha iyi bir gelecek 
için atacakları samimi ve 
olumlu adımlar halk tarafın-
dan her zaman takdir göre-
cektir. 
 
DEVAM EDECEK...

ÖÖ Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Ro-
dop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılın-
da imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün 
yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ...

Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı 

7 Ocak 1947 yılında, Yunanistan 
Gümülcine vilayetinin Küçük 
Sirkeli köyünde dünyaya gelen 

BATI TRAKYA TÜRKLERİ'NİN Lİ-
DERİ DR. SADIK AHMET, ilköğre-
nimini kendi köyünde, orta ve lise 
öğrenimini  Gümülcine'deki Celal 
Bayar Lisesinde tamamladı. 
1966-67 yılında önce Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesine bir yıl sonra da 
Selanik Üniversitesi Tıp fakültesine 
giren Sadık Ahmet, 1974 yılında bu 
fakülteden hekim olarak mezun oldu. 
Üniversite mezuniyetini, Yunan Ordu-
sunda 34 ay süren piyade erliği izledi. 
Hemen ardından da, Orta Yunanis-
tan'da bir yıl mecburi hekimlik hizme-
tinde bulunarak, 1978 yılında Batı 
Trakya'ya döndü. Batı Trakya'ya gelişi 
ile birlikte; bir yandan Cerrahi ihtisa-
sını yaparken diğer yandan da toplu-
mun sorunları ile yakından 
ilgilenmeye başladı. 
Dr. Sadık Ahmet, 1985 yılında Batı 
Trakya çapında bir imza kampanyası 
başlattı. Amacı Batı Trakya Türkle-
ri'nin sorunlarını dünya kamuoyuna 
duyurmaktı. Yaklaşık 15.000 imza 
topladığı bir sırada (8 Ağustos 1986) 
tarihinde tutuklandı. 
25 Eylül 1987 tarihinde tek başına Se-
lanik'e giderek, orada toplantı halinde 
bulunan Demokrasi İnsan Hakları 
üyelerine toplum sorunlarını ileten bir 
broşür dağıttı. 
1988 yılında kampanyasından ötürü 
30 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
18 Haziran 1989 seçimleri öncesinde 
milletvekilliği adaylığı iptal edildi. 
26 Ocak 1990 tarihinde Batı Trakya 
Türkleri'ne "TÜRK" diye hitap ettiği 
için hapis cezasına çarptırıldı ve Sela-
nik Dudullu hapishanesine gönderildi. 
İki ay hapis yattıktan sonra, hapis ce-
zası paraya çevrildi ve serbest bıra-
kıldı. 
8 Nisan 1990 milletvekili seçimle-
rinde aday oldu ve ikinci kez bağımsız 
milletvekili seçildi. 
Batı Trakya Türkleri'nin ilk siyasal 
partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış 
Partisi’ni (DEB)  kurdu. (13 Eylül 
1991) 1993 genel seçimlerinde Yuna-
nistan'ın getirdiği kasıtlı seçim barajı 
dolayısıyla parlamentoya giremedi. 
Batı Trakya Türkleri'nin haklarını 
dünya platformunda ararken bir yan-
dan da Batı Trakya Türkleri'ni iktisa-
den kalkındırma projeleri üzerinde 
çalıştı. 
Hiç bir zorluktan çekinmiyen, fedakar 
ve mücadeleci dava adamı, Batı 
Trakya Türk Toplumunun  lideri  
Sadık Ahmet ne acıdır ki  Batı Trakya 
Türk azınlığının haklarının imza altına 
alındığı Lozan barış antlaşmasının yıl-
dönümü olan 24 Temmuz 1995 günü 
şüpheli bir trafik kazasında hayata 
veda etti. 
Batı Trakya’da uygulanan Yunan bas-
kılarına karşı direnmenin  en iyi yolu-
nun  bu bölgede yaşıyan Türklere  
ekonomik desteğin verilmesi ve bun-
ların  kendi ayakları üzerinde durabil-
melerinin sağlanmasının gerektiğini 
savunmuştur. Batı Trakya Türkü’nün 
davasını  uluslarası platformlarda en 
iyi  temsil  eden  bir siyaset adamı ve 
liderdir. İnandıklarını yüksek sesle 
söylemiş, Türk azınlığın bölünmüşlü-
ğünü ortadan kaldırmanın tek yolunun  
birlikten geçtiğini  savunmuş ve başa-
rılı olmuştur. Yunan hükümetleri, izle-
dikleri Türk kimliğini inkar ve baskı 
politikalarıyla  ne kadar uğraşsalar da 
başarılı olamamışlar, Sadık  Ahmet’i 
yıldıramamışlardır. 
Yaşamı boyunca hiç bir zaman eline 
silah almıyan, şiddeti övmeyen , terör 
örgütleriyle işbirliği yapmıyan, terörist 
başlarına “sayın” demeyen, bölücülük 
ve ayrılıkçılık yapmıyan bir siyaset 
adamıydı. Vatandaşı olduğu Yunan 
devletinin kanunlarına ve bayrağına 
hep saygılı oldu. AB üyesi Yunan 
devletinden  de toplumun hak ve hu-
kukuna, imza attıkları anlaşmalara 
saygı göstermelerini istiyordu. Fede-
rasyondan falan bahsetmiyordu. Ya-
bancı gizli servislerle işbirliği yapıp 
ülkeyi bölmeye uğraşmıyordu. Ölüm 
yıldönümü olan bu günlerde kendisini 
rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz 
hatırasının hepimizin kalbinde daima 
yaşıyacağına inancıyla, ailesine ve 
Batı Trakya Türkleri’ne başsağlığı ve 
sabırlar diliyorum.Ruhu şad olsun…

Süheyl ÇOBANOĞLU

YUNANİSTAN’DA 
BİR TÜRK LİDER  
SADIK AHMET 

suheylc@yahoo.com
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Cengiz TUFAN

RUH  
HASTASI

Çocuk doğduğunda bembeyaz bir 
kağıt gibidir. Üzerinde hiçbir 
şey yazılmamış bembeyaz bir 

kâğıt. Anne çocuğunu kucağına aldığın-
da, çocukluğunda yaşayamadığı hayal-
lerin de etkisiyle kendi çocuğuna o 
bembeyaz tahtaya gönlünden ne geçer-
se yazmaya başlar. Kendi gerçekleştire-
mediği ne kadar hayali varsa onları yaz-
maya başları. Sonra babası alır kucağı-
na o da başlar kendi hayallerini yazma-
ya. Ne kadar geçekleştiremediği dünya-
sı varsa hepsini yazmaya çalışır. Onun 
çocuğu doktor olacaktır. Mühendis ola-
caktır. Adam olması için bir şeyler yaz-
mayı da işin doğrusu pek düşünmez dü-
şünmek de istemez.  Sonra dedesi alır 
kucağına o bir şeyler yazar. Herkes bü-
tün aile bireyleri bembeyaz kâğıda sü-
rekli yazar. Her kucağına alan aile ferdi 
kendi dünyasını yazmak ister. 
 
Çocuk okula başlar. Öğretmen yazmaya 
başlar. Öğretmen bir yandan devletin 
kendisinden istediklerini yazarken diğer 
yandan da kendi ideoloji ve hayat tar-
zında bireyler oluşturmak için duygu ve 
düşüncelerini yazmaya çalışır. Askerde 
komutan evlendikten sonra eş herkes 
bir şeyler yazar. Kimse karşıdakinin 
kendi haliyle değil kendi istediği haliy-
le olmasını kabul eder. Çoğu zamanda 
çatışmalar başlar. Devletin istediği 
adam tipi ile babanın istediği adam tipi 
veya annenin hayallerini besleyen adam 
tipi ile dedenin olmasını istediğini 
adam tipleri hiç birbirinin aynı değildir. 
İkiyüzlülükten şikâyet eden bizler iki 
yüz yüzlü insanlar oluştururuz. 
 
Çocuk aklı başına geldiğinde kendiside 
bir şeyler yazmaya başlar fakat görür ki 
her taraf yazılmış ve her taraf başka ya-
zılmış, bu sefer yazılanların bir çocuğu-
nu silip kendisi yazmaya başlar. Ama 
yazılanların hiç birisi tam olarak siline-
mez en azından izleri kalır. İşte toplum-
da kaygı, endişe, saldırganlık, yalan vs 
gibi alışkanlıkların temel nedeni tam si-
linemeyen formatlanmayan yazılardır. 
Buna bilinçaltı demek sanki daha doğru 
olacaktır. 
 
Ruh hasta olur mu ki? Olmaz. O zaman 
ruh hastası niye olsun ki.  Hiç ruh hasta 
olur mu Allah aşkına! Ruh hastası niye 
diyoruz? Peki. Çünkü fikir, düşünce ve 
eylem rahatsızlığı olanlar için bu tabiri 
kullanıyoruz. Kişinin toplumun değer-
lerine ve sosyal kurallara aykırı davran-
ması durumunda çokça kullandığımız 
bir tabir. Genelde de en çok tutarsız 
davranışı alışkanlık haline getirenler 
için kullanırız. 
 
İşte tam da anlatmaya çalıştığımız bu 
nokta. Kişinin bu davranış bozuklukla-
rını ruh hastası olarak adlandırıyoruz ya 
işte o yanlış yazılan öğretilenlerden 
kaynaklanıyor. Çocuğuna küfür ettirip 
sevinen dede ile hayatında bir kitap 
okumamış kişiye güzel yazı yazdırmaya 
çalışan öğretmenin çapraşıklığı çocuğu 
bu hale getiriyor. Eğitim dediğimiz 
kavramda zaten sınıfta kaldığımız için 
defolu bir toplum oluşturuyor ve herke-
se davranış bozukluğu gösteren herkese 
ruh hastası diyoruz. Ruh hasta olmaz. 
Hasta olan ve hastalık yapanlar bizzat 
kendimiz. 
 
Kişisel davranışlarımızın ilk tohumları-
nı anne ve babamızdan hatta onların 
genlerinden alırız. Daha sonra kendi de-
ğer yargılarımıza göre biçimlendiririz. 
Bu biçimlendirmede yakın çevremiz, 
okul çevremiz arkadaş çevremiz olduk-
ça etkilidir. Bu etkileşim bir biriyle 
uyumlu olduğunda uyumlu ve karakter-
li bir toplum yapısı oluşur. Aksi takdir-
de herkese ve her ortama göre huy de-
ğiştiren çok yüzlü bireylerden oluşan 
bir toplumla karşı karşıya geliriz. 
 
Hasta olan ruh değil biziz. Sebebi de 
herkesten aldığımız çelişik ve çapraşık 
eğitimler.

Karadağlı kafe ve restoran işletmecileri  
KORONA ViRÜS TEDBiRLERiNi PROTESTO ETTi

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Uluslararası Şehit 
Münür Alkan Ana-
dolu İmam Hatip 

Lisesi, Balkan ülkeleri Bos-
na Hersek, Sırbistan, Koso-
va, Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Roman-
ya'dan 20 öğrenciyi yeni 
eğitim-öğretim yılı için ka-
bul etmeye hazırlanıyor. 
Tekirdağ'da 2017'den bu 
yana faaliyet gösteren lise-
de eğitim almak isteyen 
öğrenci mülakatlarının ilki 
Bosna Hersek'te yapıldı. 
Türkiye'nin Saraybosna 
Büyükelçiliği Din Hizmet-

leri ve Eğitim müşavirlik-
lerinin iş birliğinde gerçek-
leşen mülakata katılan 
Uluslararası Şehit Münür 
Alkan Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi Rıdvan Dinç, AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, 8 Balkan ülkesinden 
20 öğrenci kabul edecekle-
rini belirterek, "Öğrencile-
rin barınma ve yeme içme 
ihtiyaçlarını devletimiz 
karşılıyor. Okulumuz da 
burs veriyor" dedi. Öğren-
cilerin ikamet ve sağlık gi-
derlerinin de okul tarafın-
dan karşılandığına işaret 
eden Dinç, "Okulumuzda 
fen ve sosyal bilimler ola-
rak uygulanan proje okul-
ları var. Hem Türkiye hem 
Balkan ülkelerinden öğ-

renci alıyoruz" diye konuş-
tu. Dinç, öğrencilerin Yurt-
dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının 
(YTB) Türkiye Bursları 
programıyla eğitimlerine 
Türkiye'de devam ettikle-
rine dikkati çekerek, öğ-
rencilere ihtiyaçları olan 
her desteği verdiklerini be-
lirtti. Süleymanpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ebu-
bekir Atilla da mezun öğ-
rencilerin Türkiye'de üni-
versite eğitimine devam 
ettiklerini yineleyerek, 
"Öğrencilerimiz tıp, mü-
hendislik, hukuk, siyasi bi-
limler fakültelerini tercih 
edebiliyor. İstedikleri bö-
lümde okuyabilirler" dedi. 
(AA)

Balkan ülkelerinden 20 
öğrenciyi kabul edecek

Batı Balkan ülkesi Karadağ'daki kafe ve restoran işletmecileri yeni tip 
korona virüse karşı alınan yeni önlemlere karşı protesto düzenledi

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkent Podgoritsa'daki Maliye Bakan-
lığı binası önünde toplanan kafe ve 
restoran işletmecileri, Karadağ'daki 

kafe ve restoranlara sadece aşısını yaptır-
mış veya negatif PCR ya da antijen testi 
gösterenlerin girmesine yönelik alınan ted-
birlere karşı çıktı. Karadağ İşletmeciler Bir-
liği Başkanı Nikola Buzvodan, son getirilen 
tedbirlerde kapalı alan olarak sadece kafe 
ve restoranların yer aldığına işaret ederek, 
"Bu yapılan ayrımcılıktır. Başka kapalı 
alanda bu tedbir uygulanmamaktadır. Sa-
dece kafe ve restoran çalışanlarının aşılan-
ması istenmekte ve bu alanlara Kovid-19 
aşısı olmayanlar alınmamaktadır" dedi. 
Salgının başından bu yana en büyük müca-
deleyi hizmet sektörünün verdiğini söyle-
yen Buzvodan, "Alınan bu tedbirler Kara-
dağ'ın ekonomisine de olumsuz yansıya-
caktır." ifadesini kullandı. İşletmeciler, 
"Adalet istiyoruz", "Neden biz?", "Herkes 
aşı olsun" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler 
taşıdı. Karadağ'da vaka sayısı 103 bin 
932'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı 
sayısı da bin 636 olarak kaydedildi. (AA)

1500 Boşnak öğrenci İstanbul'u keşfedecek
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersekli 1500 
öğrenci, İstan-
bul'un tarihi ve 

kültürel güzelliklerini 
görmek için başkent Sa-
raybosna'dan yola çıktı. 
Bosna Hersek'te faaliyet 
gösteren Öğrenci Gezisi 
Platformu’nun gelenek-
sel olarak düzenlediği İs-
tanbul gezisi kapsamın-
da, ülkenin çeşitli şehirle-
rinden gelen öğrenciler 
yeni tip korona virüs ted-
birleri çerçevesinde kafi-
leler halinde Türkiye'ye 

hareket etti. Gezinin or-
ganizatörü Ahmed Nur-
kovic, salgından sonra 
ilk büyük gezilerini orga-
nize ettiklerini, öğrencile-
rin hem yeni arkadaşlık-
lar kurduğunu hem de 
yeni yerler gördüklerini 
söyledi. Saraybosna'dan 
27 otobüsle İstanbul'a ha-
reket eden öğrenciler, İs-
tanbul'un tarihi ve kültü-
rünü yansıtan mekanları 
ziyaret edecek. Kentin 
kültürel miras ve doğal 
güzelliklerinin gençlere 
tanıtılacağı gezide pro-
fesyonel rehberler de bu-
lunuyor. (AA)

Ayvalık’ta Balkan  
satranç turnuvası 
BALIKESİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ayvalık'ta Caissa Ho-
tel I. İM Norm tur-
nuvası ve Kapalı 

ELO turnuvası gerçekleşti-
rildi. Başhakemliğini Antal-
ya TSF hakemlerinden Em-
rah Sıtkı Sağlam, 
yardımcı ha-
kemliğini 
Türkiye 
Satranç 
Federas-
yonu 
Ayvalık 
Temsilci-
si Balıke-
sir il Ha-
kemi Nahil 
Filiz'in yaptığı 
turnuvaya Sırbis-
tan, Bulgaristan ve Tür-
kiye'den sporcular katıldı. 
İM Norm Turnuvası 90 da-
kika + 30 saniye/40 hamle 
15 dakika + 30 saniye ekle-

meli tempo, Scheveningen 
Sistem/çift tur şeklinde oy-
nandı. 2154 ortalama rating 
ile gerçekleşen takım turnu-
vası çekişmeli maçlara sah-
ne oldu. 
www.haberler.com’a göre; 
turnuvada Atakan Mert Bi-
çer (2169-ELO) norm alma-

ya hak kazandı. 
Ayrıca,1616 orta-

lama rating ile 
gerçekleşen 

Kapalı 
ELO tur-
nuvasın-
da 60 da-
kika + 30 
saniye ek-

lemeli 
tempo Sche-

veningen Sis-
tem/çift tur şek-

linde oynandı. Çekiş-
meli maçlara sahne olan Ka-
palı ELO Turnuvası'na Sır-
bistan ve Türkiye'den her 
yaştan sporcular katıldı. 
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Polis Akademisi Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birli-

ğinde şu toplam 377 haberci, savaş muhabirliği eğitimi aldı
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Polis Akademisi Başkan 
Yardımcısı Fatih İnal, 
akademinin Gölbaşı ve 

Anıttepe kampüsünde veri-
len eğitimler hakkında açık-
lamalarda bulundu. Eğitimle 
savaş, afet ve olağanüstü hal-
lerde görev yapacak operas-
yonel muhabirlerin yetiştiril-
mesinin amaçlandığını belir-
ten İnal, eğitimin iki hafta 
sürdüğünü bildirdi. Bu sü-
reçte habercilerle bilgi ve de-
neyimlerini paylaştıklarını 
belirten İnal, şöyle devam et-
ti: "Habercilerin toplumsal 
olaylarda karşılaşacakları sı-
kıntıları ortaya koyarken gü-
venlik dairemizin, kaçırılma-
ları, arazide barınak yapma 
ve sorgulama teknikleri için 
özel harekat başkanlığımızın, 
patlayıcı maddeler, bubi tu-
zakları ile ilgili savaş şartla-
rında karşılaşacakları prob-
lemleri ortadan kaldırmak 
için kriminal dairemizin pat-
layıcı uzmanlarından, ileri 
sürüş teknikleri eğitiminde 
trafik başkanlığımızın uz-

manlarından istifade ediyo-
ruz. Havacılık dairemizin he-
likopterleri, İHA'lar da bizim 
çalışmamıza katkı veriyor." 
İnal, bu yıl 9 Ağustos'ta baş-
layan ve 20 Ağustos'ta sona 
erecek 18. Savaş Muhabirliği 
Eğitim Programı kapsamında 
Azerbaycan'dan 22 medya 
mensubuna eğitim verildiği-
ni söyledi. Toplam 17 eğitim 
dönemi boyunca 251'i Türk, 
126'sı yabancı uyruklu haber-
cinin eğitildiğini belirten İnal, 

"Şu ana kadar 39 farklı ülke-
den katılımcıya savaş muha-
birliği eğitimi verdik. Güney 
Amerika'dan Orta Asya'ya, 
Uzak Doğu'dan Afrika'ya ka-
dar. Geniş yelpazede katılım-
cımız var. Güney Sudan, Sri 
Lanka, Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Hırvatistan, Ukray-
na, Cezayir, Tunus, Ürdün, 
Irak, Filistin gibi birçok ülke 
vatandaşı gazeteciyle dene-
yimlerimizi paylaştık" dedi. 
(AA)

TiKA, AA VE POLiS  
AKADEMiSi’NDEN  
OPERASYONEL  
MUHABiR EĞiTiMLERi 
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SARAYBOSNA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Boks Federasyo-
nu’ndan yapılan açıkla-
maya göre 20 Ağustos 

Cuma gününe kadar sürecek 
organizasyonda Türkiye, 8 
erkek, 8 kadın sporcuyla mü-
cadele edecek. Üst minikler 
kategorisinde gerçekleştirilen 
şampiyonaya katılan milli ta-
kımda şu sporcular yer alı-
yor: 
Erkekler: 
Bilal Güçlü (40 kilo), Abdül-

kadir Coşkun (46 kilo), Baran 
Cem Baki (50 kilo), Toprak 
Salman (54 kilo), Hüseyin 
Babat (60 kilo), Muhammed 
Ömer Serin (63 kilo), Davut 
Saydam (70 kilo), Enes Kö-
roğlu (90 kilo) 
Kadınlar: 
Rabia Eylül Duman (38 kilo), 
Nisanur Öztürk (40 kilo), 
Eda Nur İlhan (48 kilo), Ru-
ken Levent (51 kilo), Medine 
Sıla Özkan (57 kilo), Yağmur 
Teke (60 kilo), Sudenaz Tok-
göz (64 kilo), Yonca Gül Yıl-
maz (70 kilo) (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da Spor ve Turizm 
Tanıtım Derneği ile Spor-

Tur organizatörlüğünde "Bentbasa 
Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi. 
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen uçurum 
dalışlarına katılan Bosna Hersek, 
Sırbistan ve Karadağlı 13 sporcu, 

yüksek platformdan kendilerini 
Miljacka Nehri'nin soğuk sularına 
bıraktı. Yarışmacılar, dalışlara yo-
ğun ilgi gösteren Saraybosnalılar 
ile şehirdeki turistlere adeta görsel 
şölen yaşattı. Bentbasa Uçurum 
Dalışları'nın organizatörlerinden 
Dino Bajric, etkinliğin geleneksel 
olarak düzenlendiğini ifade ede-
rek, gelecek yıllarda da devamlılı-
ğının korunması temennisinde 

bulundu. Uçurum dalışlarına böl-
ge ülkelerden başarılı sporcuların 
da katıldığını belirten Bajric, ya-
rışmanın bu yıl da yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle kısıtlı katı-
lımla gerçekleştirildiğini söyledi. 
Yarışmada birinciliği Karadağlı 
Evald Krnic, ikinciliği Sırbistanlı 
Dragan Milnovic, üçüncülüğü de 
Karadağlı Rade Scepanovic elde 
etti. (AA) Kosova’nın  

olimpiyat  
gururu judo

Saraybosna'da "7. Bentbasa Uçurum Dalışları" heyecanı

PRİŞTİNE- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova, 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları’nda iki altın madalya 
kazandığı judo branşında kısa 

sürede gösterdiği gelişim ve başarıyla 
dikkati çekiyor. Kosova, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nda iki altın ma-
dalya kazandığı judo branşında kısa 
sürede gösterdiği gelişim ve başarıyla 
dikkati çekiyor. Sırbistan’dan ayrılarak 
2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan 
eden ve Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi (IOC) tarafından 2014’te tanınan 
Kosova, tarihinde ikinci kez olimpiyat-
larda yer alıyor. Başkenti Priştine olan 
ve yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip 
Kosova’da judo branşına ilgi her geçen 
gün artıyor. “Avrupa’nın en genç ülke-
si” konumundaki Kosova, kısa tarihine 
rağmen yetiştirdiği binin üzerinde li-
sanslı judocuyla uluslararası alanda da 
adından söz ettirmeye başladı. 
 

DRİTON TONİ KUKA 
 
Driton Toni Kuka, Kosova’da judonun 
atılım yapmasını sağlayan isimlerin ba-
şında geliyor. Kuka, 1992 Barselona 
Olimpiyat Oyunları öncesi Yugoslavya 
Milli Judo Takımı’nın en önemli spor-
cuları arasında gösteriliyordu. Olimpi-
yat öncesi madalya favorileri arasında 
yer alan Kuka, Yugoslavya’nın savaşa 
sürüklenmesi ve Kosovalı sporcuların 
oyunlara katılamaması nedeniyle haya-
line ulaşamadı. Siyasi anlaşmazlıklar ve 
savaş yüzünden uluslararası alanda ül-
kesini temsil edemeyen Kuka, daha 
sonra kurduğu judo akademileriyle ül-
kesine katkı sağladı. (AA)

Avrupa Minikler Boks Şampiyonası, Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna'da başladı

VURDUĞUNUZ  
ALTIN OLSUN!


