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Sayfa 3’teRifat SAİT

AK PARTİ'NİN  
BALKAN PARADOKSU

¥ ALMANYA'NIN yeni başbakanının 
da Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci 
için çalışacağına işaret eden Şansölye 
Merker, Sırbistan-Kosova meselesine 

ilişkin de; ‘Tüm AB ülkeleri Koso-
va'nın bağımsızlığını tanımış değil. 
AB'ye üyelik sürecindeki tüm sorula-
rın cevabı verilmeli ve bu mesele çö-

zülmeli. Şahsen faydacı tutumdan 
yanayım. Sorular bitmeyecek ve so-
rular mutlaka çözülmeli.  AB için 
önemli olanı biliyorum. Almanya'da 

da sınır ve diğer sorunların çözüme 
ulaşması uzun zaman aldı. Aşılması 
gereken sorunlar için anlayışlı olma-
lıyız" dedi. n 5’te

Almanya 
Başbakanı 
Angela 
Merkel, 
Berlin 
Süreci'nin 
Batı Balkan 
ülkeleri 
arasındaki 
bağlılığı 
artırdığını 
ve Avrupa 
Birliği (AB) 
üyelik 
sürecine 
yardımcı 
olduğunu 
söylediAB’nin yolu Berlin 
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Sofya için 
önemli gün:  
14 KASIM

¥  BULGARİSTAN'DA Cumhurbaşka-
nı Rumen Radev, hükümetin kurula-
maması üzerine parlamentoyu fes-
hederek erken genel seçim için 14 
Kasım tarihini belirledi. Parlamento 
ise daha önce cumhurbaşkanı se-
çimlerinin de aynı tarihte yapılması 
yönünde karar almıştı. Cumhurbaş-
kanı Radev ayrıca, erken genel se-
çimlerin öncesinde kurmuş olduğu 
geçici teknokratlar hükümetinde 3 
bakanı değiştirdi. 14 Kasım’daki er-
ken seçimleri hazırlamakla görevli 
olacak 18 bakandan oluşan hükü-
mette Başbakan Stefan Yanev gör-
evine devam edecek. n 3’te

İzmir'de Atatürk'ün Balkan 
mirası 15.kez yad edilecek
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¥   ULUSLARARASI Gi-
ritliler ve Mübadiller 
Federasyonu Genel 
Başkanı Zafer Yusuf 
Güzelkasap; Cumhuri-

yetin kurucusu Ulu Ön-
der Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından 
1935 yılında başlatılan 
ve bu mirasa sahip çı-

kan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
devam ettirilen festiva-
lin 15’incisinin yapıla-
cağını söyledi.  n 7’de

¥  KUZEY Makedonya Sağ-
lık Bakanı Venko Filipçe, 
ülkenin kuzeybatısındaki 
Kalkandelen şehrinde yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) 

hastalarının tedavi gördü-
ğü merkezde çıkan yangın 
nedeniyle istifasını Başba-
kan Zoran Zaev'e sunduğu-
nu duyurdu. n 3’te

Komşu, pandemi 
tedbirlerini artırdı
¥  YUNANİSTAN'DA, yeni tip koro-
na virüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında yeni tedbirler uygu-
lanmaya başlanacağı bildirildi. Res-
mi gazetede yayımlanan yeni ted-
birler çerçevesinde henüz aşı olma-
mış ve son altı ayda Kovid-19 ge-
çirmemiş özel sektör ve kamu sek-
törü çalışanları için haftada bir kez 
Kovid-19 testi yapma zorunluluğu 
getirildi.  n 8’de

Ankara ile Belgrad arasına  
bir köprü de YTB kurdu…
¥  Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı 
(YTB), eğitim, sos-
yal, kültürel ve eko-
nomik alanlarda 
gerçekleştirdiği 
projelerle Türkiye 
ve Sırbistan arasın-
daki ilişkilere katkı 
sağlıyor.  n 10’da

14 KİŞİ ÖLÜNCE İSTİFASINI SUNDU 
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Buca Belediye Başkanı 
Erhan Kılıç’ın önderli-
ğinde, kadın istihdamı-

nın arttırılması, kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi için 
projeler yürüten Buca Beledi-
yesi, eğitim projelerini de ara-
lıksız olarak sürdürüyor. 
Göksu Mahallesi’nde hizmet 
veren Cemal Yetginer Etüt, 
Meslek ve Sanat Atölyesi’nde, 
Buca Halk Eğitim Merke-
zi iş birliğiyle açı-
lan okuma yaz-
ma kursları 
bu yıl da 
büyük ilgi 
gördü. 
Ailevi ne-
denler ve 
maddi 
imkânsız-
lıklar nede-
niyle hayatla-
rında hiç okula 
gidemeyen kadın-
lar, kurslar sayesinde ilk 
kez okul sıralarına oturmanın 
mutluluğunu yaşadı.  
 

70 YAŞINDA  
OKUMAYI ÖĞRENDİ  

 
Kursiyerlerden 70 yaşındaki 
Nazife Gedik, okuma azmiyle 
herkese örnek oldu. İlkokul 1. 
sınıftan sonra babasının okul 

kaydını sildirmesi nedeniyle 
bir daha okula gidemediğini 
anlatan Gedik, “Hocam bu 
kurslara buyur etti, ben de 
geldim. Artık hastaneye gidi-
yorum, kendi kendime dol-
muşlara biniyorum, levhaları 
okuyorum. Çok mutluyum” 
dedi.   
 
OĞLUMLA BERABER 

OKUMA YAZMAYI 
ÖĞRENECEĞİM 

 
İlkokul birinci sınıfa başlayan 

oğluyla beraber oku-
ma yazmayı öğ-

reniyor olma-
nın heyeca-

nı içinde 
olduğunu 
ifade 
eden 31 
yaşındaki 
Fidan De-

niz, “Oku-
mayan gözü 

kapalı gibi 
ama okumayı 

çözdüğün zaman öz-
gür oluyorsun, gözün açılı-
yor. Bir yere giderken sormu-
yorsun. Öğretmenlerimiz sağ 
olsun destek çıkıyorlar. Çaba-
mızla başaracağız. Çok heye-
canlıyım.  1.sınıfa giden çocu-
ğum var, destek olamıyorum. 
Oğlumla beraber okuma yaz-
mayı öğreneceğim. Çok isti-
yorum” diye konuştu. 
 

TEPKİ  
GÖRÜYORDUM 

 
Okuma yazması olmadığı için 
toplumda yaşadığı sıkıntıları 
gözyaşları içinde anlatan 56 
yaşındaki Mecide Doğan, 
“Hastanelere ve başka yerlere 
giderken, okuma yazmam ol-
madığı için ters tepki görü-
yordum.  Birine sorduğumda 
‘orada yazıyor’ diyorlardı.  
Çok böyle tepkilerle karşılaşı-
yorum 50 senedir İzmir’in 
içindeyim. Fakir olduğumuz 
için babam okutmadı bizi. 
Tek isteğim okuma yazmayı 
çözmek. 5 çocuğumun hepsi-
ni okuttum. En büyük haya-
lim okuma yazmayı sökmek 
ve torunlarıma yardımcı ol-
mak” şeklinde konuştu.  
 

HER SENE  
GELİYORUM 

 
Belediyenin açtığı kurslara 
her yıl katıldığını belirten 66 
yaşındaki Arzu Altay, “Oku-
yorum ama yazamıyorum. 
Zorluk çekiyorum. Eksikleri-
mi tamamlamak için bu kurs-
lara her yıl geliyorum. Bu se-
ne de hocamız çağırdı beni. 
Doktora gittiğimde artık ara-
balara okuyarak biniyorum, 
levhaları okuyorum. Matema-
tiğim yok, onda eksikliğim 
var, onu da öğrenmek istiyo-
rum” dedi.  

IŞIK OLDULAR 
 
Kursiyerlerden 49 yaşındaki 
Naile Çakmak, şöyle konuştu: 
“ Işıksızdık, ışığımız yoktu. 
Burada kimin emeği geçtiyse 
tüm hocalarıma teşekkür ede-
rim Bizim elimizden tuttular, 
bırakmadılar, ışık oldular, 
umut verdiler.  Allah razı ol-
sun, burası bize bir akan su, 
kaynayan bir yer. Elimiz tut-
tular, elimizi bırakmasınlar.  
Ben çok mutluyum okumayı 
öğrendiğim gün gözyaşlarımı 
tutamadım ağladım. Çocuk-
luğumda yaşamadım, hiç 
okulun bahçesine adım atma-
mıştım ama buraya bir okul 
gibi adım attım. Daha önce 
çocuklarım için komşularım-
dan yardım istiyordum. Kimi 
evine kabul ediyordu, kimi 
etmiyordu. Burası bizim için 
ışık oldu, bu ışığı söndürme-
yelim, herkes için ışık olsun 
dilerim.”

Hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar Buca Belediye-
si’nin açtığı kurslar sayesinde okul sıralarına kavuştu. Yaşları 
31 ila 70 arasında değişen ve hayallerini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşayan kadınlar, “Bu kursa gelmeden önce ışı-
ğımız yoktu. Elimizden tutan herkese teşekkür ederiz” dedi

Bu kurslar Buca’nın  
kardelenlerinin ışığı
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Siyasette anlam veremedi-
ğiniz çelişkiler vardır. 
AK Parti’nin de Balkan 

– Rumeli camiası ile karşılıklı 
böyle bir paradoksu bulunuyor.  
Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan Pınar-
hisar cezaevinden çıktıktan 
hemen sonra  28 arkadaşıyla 
birlikte Balkanlara  yani Ma-
kedonya Kalkandelen'e gitmiş 
ve hatta AK Parti’nin temelleri 
burada atılmıştı.  
Kosova bağımsızlığını ilan et-
tiğinde onu ilk tanıyan ikinci 
ülke Cumhurbaşkanımız Sayın 
Erdoğan’ın kararlı tavrı ile 
Türkiye olmuştu.  
Bosna-Hersek’in unutulmaz li-
deri rahmetli Alija İzzetbego-
viç ölüm döşeğindeyken 
havada uçağının rotasını Bos-
na’ya yönelten Tayyip Erdo-
ğan, hastanede kendisini 
ziyarete gittiğinde rahmetli 
Alija, Bosna’yı sana emanet 
ediyorum demişti.  
 
TÜRK KURUMLARI-

NIN BALKANLAR-
DAKİ MUHTEŞEM 

HİZMETLERİ 
 
İlk olarak AK Parti hükümet-
leri ile kurulan veya aktif hale 
getirilen Yunus Emre Ensti-
tüsü, Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) , Maarif 
vakfı, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Toplulukları (YTB) gibi 
kamu diplomasisi yapan ülke-
mizin Soft Power  uluslararası 
kurumları, TRT, Büyükelçilik-
lerimiz ( Dışişleri Bakanlığı) , 
Yurtdışı Ticaret müşavirlikleri 
gibi kurumlarımız ile verilen 
hizmetler, Balkan ülkelerinde 
ülkemizin ve dolaylı olarak da 
mevcut hükümetin prestijini ve 
olumlu yönde algısını artırıyor. 
Makedonya Manastırdaki Ata-
türk’ün askeri okulunu ve yine 
Makedonya’nın Merkez Jupa 
kasabasında bulunan Ata-
türk’ün dedesinin evini onaran 
ve restore eden AK Parti dö-
nemi hükümetler. 
 

ERDOĞAN  
BALKANLARDA  
ÇOK SEVİLİYOR 

 
Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti Genel Başkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan Balkan 
ülkelerinde ciddi olarak çok 
seviliyor. Bizzat şahit olduğum 
ve katıldığım Bulgaristan Kır-
caali ziyareti, Batı Trakya Gü-
mülcine ziyareti, Kosova 
Prizren, K.Makedonya, San-
cak-Sırbistan ve Arnavut-
luk’taki mitingleri ve 
toplantılarında toplanan bin-
lerce insanın kendisine göster-
diği ilgi ve sevgi gösterileri 
muhteşem ötesi. Hatta diyebi-
lirim ki; o Balkan ülkesinin en 
çok sevilen devlet büyükleri 
bile o kadar kalabalık toplaya-
maz.  
 
Ancak paradoksa bakın ki;  
nüfuslarının büyük çoğunlu-
ğunu Balkan ülkelerinden 
gelen evladı Fatihan’ın oluş-
turduğu Edirne, Kırklareli, Te-
kirdağ gibi Trakya vilayetleri, 
nüfusunun yarısını Balkanların 
oluşturduğu İzmir veya benzer 
şekilde Aydın ve Manisa gibi 
illerimiz ve hatta içerisinde 
çok sayıda Balkan muhacirle-
rinin yaşadığı İstanbul gibi 
Türkiye’nin en statrejik ilinde 
AK Partinin istenen başarıyı 
gösterememesi araştırılması 
gereken ciddi bir sosyolojik 
durumdur.  
Bu durum Balkan seçmeninin 
gösterdiği ilginç bir çelişki 
veya farklı sosyolojik davranış 
şeklidir. 
 

AK PARTİ  
BALKANLARA  

DAHA ÇOK İLGİ 
GÖSTERMELİDİR 

 
Ancak diğer taraftan AK 
Parti’nin de uyguladığı bir pa-
radoks vardır. Bu da ikinci 
Balkan paradoksudur. 

Balkanlar Türkiye’nin çimen-
tosu ve temel taşıdır. Bünye-
sinde 38 Arnavut, 44 Boşnak 
kökenli vezir yani bugünkü 
karşılığı Başbakan düzeyinde 
devlet adamının hizmet verdiği 
Balkan imparatorluğu olarak 
bilinen Osmanlının devamı 
mahiyetindeki Türkiye’de yak-
laşık 18-20 Milyon düzeyinde 
Balkan kökenli insan yaşa-
maktadır. En başta Türkiye 
Cumhuriyeti kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk Balkanlıdır. Ül-
kemizin istiklal marşını yazan 
M.Akif veya ilk Türkçe söz-
lüğü yazan Şemsettin Sami 
Balkanlıdır. Bugün ülkemizde 
yaklaşık 20 Milyon Balkan in-
sanından bahsediyorsak bu nü-
fusun neredeyse %20-25’i 
kadardır. Bu da önemli bir si-
yasi güç demektir. Hatta daha 
da önemlisi genelde ağırlıklı 
CHP ve İYİ Parti’ye oy veren 
bu seçmen grubunun AK Par-
tiye kazandırılması bir değil 
çift oy demektir. Böylesine be-
lirgin bir gerçek varken, AK 
Parti’nin Bakan,  milletvekili, 
Belediye başkanı ve meclis 
üyesi, Genel Başkan yardım-
cısı, il başkanı, ilçe başkanla-
rını bu gerçeğe ve orana göre 
düzenlemesi beklenir. Tam 
tersi olursa paradoks oluşur.  
 

CHP VE İYİ PARTİ 
BALKANLARI KUL-
LANMAYA BAŞLADI 

 
CHP, kendisi de bir Balkanlı 
olan Sayın Faik Öztrak baş-
kanlığında Balkan masaları 
oluşturdu ve birçok ilde top-
lantılar düzenledi ve düzenli-
yor.  
Genel Başkanı Selanikli (Bal-
kanlı) olan Sayın Meral Akşe-
ner ile Balkanlara göz kırpıyor. 
Hatta “İyi Parti Balkanlara iyi 
gelecek “ sloganı ile büyük bir 
Balkan kongresi yapmaya ha-
zırlanıyorlar.  
 
CHP’li İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ilki 1934 yılında Ata-
türk tarafından yapılan Balkan 
festivallerinin en büyüğünü 
önümüzdeki ay yapmaya ha-
zırlanıyor.  
İstanbul’da Rumeli Dernek ve 
federasyonları “Rumeli Siyaset 
istişare yemeği” adıyla tüm si-
yasi Partilerin eski ve yeni il, 
ilçe Yönetim Kurulu Üyele-
riyle, Yerel Yönetim adayları 
ve Meclis Üyelerinin katılı-
mıyla 16.09.2021 tarihinde ya-
pılan yemekli istişare 
toplantısında başta AK Parti 
olmak üzere tüm siyasi parti-
lere ciddi ve önemli mesaj ver-
diler. Balkan Rumeli 
insanlarının yaşadığı yerlerde 
adayların da bu insanlarda se-
çilmesi ve tercih edilmesi ko-
nusunda ortak karar ile basın 
bildirisi sundular.  
 

CB’MIZ SAYIN ER-
DOĞAN’IN  HİMAYE-
LERİNDE İZMİR’DE 
BÜYÜK BALKAN İS-
TİŞARE TOPLANTISI 

YAPILMALIDIR 
 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, kıs-
metse 6 Kasım’da İzmir’i zi-
yaret edecek. Nüfusunun 
yarısını Balkanların oluştur-
duğu İzmir bir fahri Balkan 
kentidir. Ayrıca İzmir, bu ba-
kımdan Türkiye siyaseti için 
son derece stratejik bir kenttir. 
İzmir’de Sayın Cumhurbaşka-
nımızın onurlandıracağı bir 
Balkan İstişare toplantısı ya-
pılması son derece yararlı ola-
caktır. Ancak bu sefer halay 
çekmek ve börek yemek için 
değil, tüm Türkiye’den aktif ve 
etkili Balkan Rumeli dernek, 
federasyon, konfederasyon 
başkan ve temsilcileri ile ka-
naat önderlerinin olacağı bir 
istişare toplantısı. Bunlara 
hitap etmek tamam ancak sa-
dece bu olmaz, ayrıca önceden 
belirlenecek temsilcilerinin 
mutlaka dinlenmesi ve söyle-
diklerinin not edilmesi 2023 
öncesi elzemdir.

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

İZMİR MEKTUBU

AK PARTİ’NİN  
BALKAN PARADOKSU

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Parlamento ise daha önce 
Cumhurbaşkanı seçimle-
rinin de aynı tarihte yapıl-

ması yönünde karar almıştı. 
Cumhurbaşkanı Radev ayrıca, 
ülkede 11 Temmuz’da yapılan 
bir önceki erken genel seçimle-
rin öncesinde kurmuş olduğu 
geçici teknokratlar hükümetin-
de 3 bakanı değiştirdi. 14 Ka-
sım’daki erken seçimleri hazır-
lamakla görevli olacak 18 ba-
kandan oluşan hükümette Baş-

bakan Stefan Yanev görevine 
devam edecek. Ekonomi Bakanı 
Kiril Petkov’un yerini Daniela 
Vezieva, Maliye Bakanı Asen 
Vasilev’in yerini ise Valeri Bel-
çev alacak. Petkov ile Vasilev’in 
erken seçime katılmak üzere ye-
ni bir siyasi projeye katılmaları 
bekleniyor. Ulaştırma Bakanlı-
ğında ise Georgi Todorov’un 
koltuğuna Hristo Aleksiev ge-
çecek. Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev kabine revizyonuyla ilgi-
li açıklamasında, teknokratlar 
hükümetinin çalışmalarında ba-

şarılı olduğunu belirterek, bu 
hükümetin devletin denetim 
mekanizmalarını yeniden hare-
kete geçirdiğini aktardı. Radev, 
“Teknokratlar hükümeti, oligar-
şi özlü iktidar modeli, sosyal 
sistemlerinde büyük bir çöküş 
ve büyük altyapı projelerindeki 
yolsuzluklardan oluşan ağır bir 
mirasla karşılaşmıştı” dedi. Baş-
bakan Stefan Yanev de hükü-
metinin ana görevinin “dürüst 
ve şeffaf seçimlerin yapılması 
olduğunu” söyledi. Yanev, ge-
lecek ayların kolay olmayacağı-

na, ancak devletin bir an önce 
olağan, parlamentoda geniş 
destek sahibi bir hükümete ihti-
yaç duyduğuna vurgu yaptı. 
Bulgaristan bu yıl böylece 3. 
kez genel seçime giderken, 11 
Temmuz’da yapılan son erken 
genel seçim sonrası koalisyon 
hükümeti için müzakereler ba-
şarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ra-
dev’in de aday olacağı cumhur-
başkanı seçiminde ilk turda ke-
sin sonuç alınmaması duru-
munda ikinci tur 21 Kasım’da 
yapılacak. (AA)

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin kurulamaması üzeri-
ne parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirledi

iki seçim bir arada 

Uluslararası Belgesel Film Festivali, "Faith ile  
Branko" belgeselinin gösterimiyle başladı
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Al Jazeera Balkanlar tara-
fından Bosna Hersek'te 
bu yıl dördüncüsü dü-

zenlenen Uluslararası Belgesel 
Film Festivali (AJB DOC), "Fa-
ith ile Branko" filminin gösteri-
miyle başladı. Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) Global İletişim Or-
tağı olduğu festivalde, dünya-
nın farklı kesimlerinden ve 
bölge ülkelerinden 11'i yarışma 
kategorisinde olmak üzere 23 
belgesel, sinemaseverlerin be-
ğenisine sunuldu. Bu yıl "Chal-
lenge" (Zorluk) sloganıyla dü-
zenlenen festivalin başkent Sa-
raybosna'daki Kovaci Multi-
medya Merkezi'nde yapılan 
açılışında bir konuşma yapan 
Al Jazeera Balkanlar Müdürü 
Tarik Djodic, AJB DOC'un Sa-
raybosna'da bir eylül geleneği 
haline geldiğini belirtti. Festi-
valin geçen sene çevrim içi or-
tamda gerçekleştirildiğini ha-
tırlatan Djodic, "Umarım bu 

yılki festival daha normal ko-
şullarda gerçekleşmiştir" dedi. 
AJB DOC Direktörü Edhem 
Foco da festivalde bu yıl 23 bel-
geselin gösterildiğini anımsata-
rak, "Filmler hem sinema sa-
lonlarında hem de resmi inter-
net sayfamız üzerinden sanal 
ortamda izlendi. Bu yıl yarışma 
kategorisinde yer alan filmle-
rin neredeyse tümünün yönet-
menleri davetimize icabet etti. 

Bunu, insanların yolculuk yap-
ma ve interaktif ortamlarda bu-
lunma ihtiyacının bir gösterge-
si olarak görüyoruz" diye ko-
nuştu. Festivalin ön jürilerin-
den Sead Krasevljakovic, salgı-
na rağmen başvuru sayısında 
bir düşüş yaşanmadığına dik-
kati çekerek, "Bu yıl yarışma 
kategorisinde 11 film yer alı-
yor. Ayrıca, AJB Screening ka-
tegorisinde yer alan üç filmin 

de özel gösterimi yapıldı" ifa-
delerini kullandı. Saraybosna 
Kantonu (KS) Kültür ve Spor 
Bakanı Samir Avdic de AJB 
DOC'un hem Saraybosna hem 
de Bosna Hersek için önemli 
bir etkinlik olduğunu dile ge-
tirdi. Festivalin açılışı, yönet-
menliğini Catherina Harte'nin 
üstlendiği "Faith ile Branko" 
belgeselinin gösterimiyle ya-
pıldı. (AA)

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya Sağ-
lık Bakanı Venko Filip-
çe, ülkenin kuzeybatı-

sındaki Kalkandelen şehrinde 
yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) 
hastalarının teda-
vi gördüğü mer-
kezde çıkan yan-
gın nedeniyle isti-
fasını Başbakan 
Zoran Zaev'e 
sunduğunu du-
yurdu. Filipçe, 
başkent Üsküp'te 
düzenlediği basın 
toplantısında, ül-
kedeki ilk Kovid-
19 vakasını bir 
buçuk yıl önce 
duyurduklarını 
hatırlatarak, o 
günden bu yana 
vatandaşlara salgına ilişkin 
şeffaf şekilde bilgilendirmede 
bulunduğunu söyledi. Hiçbir 
zaman eleştiriden kaçmadığını 
ve salgını yenmek için savaş-

maktan vazgeçmediğini dile 
getiren Filipçe, tüm kararları 
vatandaşların sağlığını koru-
mak adına aldıklarını ifade et-
ti. Kalkandelen'deki son traje-
dinin kendisini çok etkilediği-
ni ve hayatını kaybedenler için 

üzgün olduğunu 
vurgulayan Filip-
çe, "Hekim ve ba-
kan olarak onur-
luyum ve bu ne-
denle bugün ah-
laki nedenlerden 
dolayı yazılı isti-
famı Başbakan 
Zoran Zaev’e 
sundum." diye 
konuştu. Öte yan-
dan Sağlık Bakan 
Yardımcısı İlir 
Hasani, Kalkan-
delen Devlet Has-
tanesi müdürü ve 
ekonomi müdürü 
de yangın nede-

niyle istifa ettiklerini duyur-
muştu. Kalkandelen'de Kovid-
19 hastalarının tedavi gördüğü 
merkezde çıkan yangında 14 
kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

BÜKREŞ 
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Romanya'da Başbakan 
Yardımcısı Dan Barna 
ve koalisyon ortağı 

Romanya'yı Kurtarma Birliği 
- Özgürlük, Birlik ve Daya-
nışma Partisi (USR+PLUS) 
bakanları görevlerinden isti-
fa mektuplarını hükümete 
sundu. 
USR Genel Başkanı ve Baş-
bakan Yardımcısı Barna, 
USR+PLUS'ın 5 bakanı ile is-
tifa etmelerinin ardından hü-
kümetten çekilme kararları-
na ilişkin basına açıklamada 
bulundu. 
Bu istifaların Meclis'e güve-
noyu yoklaması gelmesinin 

yolunu açtığını söyleyen 
Barna, "Meclis'te olanları 
gördükten sonra ülkenin 
kaynaklarını partisinin çıkar-
larına kullanan bir Başbakan 
ile beraber yürüyemeyeceği-
miz kararına vardık." ifadesi-
ni kullandı. 
Romanya'da 6 Aralık 2020'de 
gerçekleşen genel seçimlerin 
ardından Cumhurbaşkanı 
Klaus Iohannis, Ulusal Libe-
ral Parti (PNL), USR+PLUS 
ve Romanya'daki Macaristan 
Demokrat Birliği (UDMR) 
koalisyonunun başbakan 
adayı Florin Citu'ya hükü-
meti kurma görevini vermiş-
ti. Citu hükümeti, 23 Ara-
lık'ta 186’ya karşı 260 oyla 
güvenoyu alarak görevine 
başlamıştı. (AA)

Romanya'da koalisyon ortağı  
USR+PLUS hükümetten çekildi
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Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar'ın, Koso-
va Savunma Bakanı 

Armend Mehaj ile görüşme-
sinde, iki ülke arasındaki aske-
ri eğitim ve savunma sanayii 
alanlarında iş birliğinin artarak 
devam etmesinin önemi vur-
gulandı. 
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Ba-
kan Akar, resmi davetlisi ola-
rak Türkiye'ye gelen Kosova 
Savunma Bakanı Mehaj'ı ba-
kanlıkta askeri törenle karşıla-
dı. Tören mangasını selamla-
yan konuk bakan, şeref defteri-
ni imzaladı. Akar ve Mehaj'ın 
baş başa görüşmesinin ardın-
dan heyetler arası görüşmelere 
geçildi. İkili ve bölgesel savun-
ma ile güvenlik konularında 
görüş alışverişinde bulunulan 
görüşmede, Bakan Akar tara-
fından iki ülke arasındaki dos-
tane ilişkilerin geldiği seviye-
den duyulan memnuniyet ifa-
de edildi. Görüşmede ayrıca, 
askeri eğitim ve savunma sa-
nayii alanlarında iş birliğinin 
artarak devam etmesinin öne-
mi vurgulandı. (AA)
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Kosova Demokratik Türk 
Partisi KDTP Genel Başka-
nı ve Bölgesel Kalkınma 

Bakanı Fikrim Damka, Kosova 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tarafından İpek’te düzenlenen ve 
Friderich-Ebert-Stiftung Vakfı’nın 
desteklediği 7. Diplomasi Oku-
lu’na katılım sağladı. Bakan Fik-
rim Damka’nın konuşmacı olarak  
katıldığı  Diplomasi Okulu’nda, 
Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, 
Bangladeş, Kolumbiya, Kosta Ri-
ka, Cibuti, Yunanistan, Kenya, 
Malta, Katar, Sierra Leone, Mal-
divler, Guyana, Polonya ve Pakis-
tan gibi ülkelerden genç diplo-
matlar yer aldı. Bakan Damka 
“Kosova’da Türk Toplumu” ko-
nulu panelde, Kosova  Türkle-
ri’nin tarihi, eğitimi, kültürü, ana-

yasal hakları ve temsiliyeti gibi 
konulara değindi.Konuşmanın 
soru cevap kısmında, genç diplo-
matlar ilgilendikleri konu başlık-
ları hakkında Bakan Damka’ya 
sorular yöneltti. Damka, 12-17 Ey-
lül tarihlerinde organize edilen ve 
genç diplomatların yetişmesine 

katkı sağlayan Diplomasi Oku-
lu’nun organizasyonunu üstlenen 
Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı Diplomasi Akademisi Ge-
nel Müdürü Büyükelçi Sabri Kiç-
mari ve diğer Akademi çalışanla-
rını tebrik ederek, katılımcılara te-
şekkürlerini iletti.(Kosovaport)

MiLLi SAVUNMA BAKANI AKAR  
Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Press Haber Ajan-
sı’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen 29. Balkan-

Güneydoğu Avrupa Haber 
Ajansları Birliği (ABNA-SE) 
Genel Kurulu ve Konferan-
sı'nın açılış resepsiyonu, Koso-
va’nın başkenti Priştine’de ya-

pıldı. Ulusal Müze’de düzenle-
nen resepsiyonda AA'yı, Genel 
Yayın Yönetmeni ve Genel Mü-
dür Yardımcısı Yusuf Özhan ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Yusuf Özkır temsil etti. Arna-
vutluk Telegrafik Ajansı Genel 
Müdürü ve ABNA-SE Dönem 
Başkanı Armela Krasniqi, bura-
da yaptığı konuşmada, medya-
nın yeni tip korona virüs (Ko-

vid-19) salgını döneminde ar-
tan sorumluğuna işaret etti. 
Krasniqi, medya kuruluşları-
nın, salgın nedeniyle yayınları-
na hiç olmadığı kadar dikkat et-
mesi gerektiğini vurgulayarak 
"Salgının ilk gününden itibaren 
medya özgürlüğü büyük zor-
luklarla karşı karşıya kaldı. Bu 
son derece olağandışı durumun 
haberleştirilmesine yönelik ta-
lep arttı ve evlerine kapanan 
halk, bilgi için susamıştı. Zor 
bir yıl oldu, gördük ki tüm ka-
muoyu haberlerle çok daha faz-
la ilgilendi." diye konuştu. Ko-
sovaPress Üst Yöneticisi Sken-
der Krasniqi de Avrupa Haber 
Ajansları Birliğine üye olmayı 
hedeflediklerini belirterek “Sal-
gın, hayatın ve işin her kesi-
minde büyük sonuçlara yol 
açarken medya alanında gele-
cekte işleyeceğimiz biçimleri ve 
yolları eskisinden farklı şekilde 
yönlendirecek gibi görünüyor. 
Burada ajanslarımızı temsilen 
her birimiz için zorlukları en iyi 
şekilde aşmayı diliyorum.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii 
alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı

TRENDAFİLOVA’YA 
ISLIKLI PROTESTO
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Uluslararası Lahey Sa-
vaş Suçları Mahke-
mesi Kosova İhtisas 

Odaları Başkanı Ekaterina 
Trendafilova, Sosyal Demo-
krat Partisi (PSD) eylemcile-
ri tarafından ıslıklarla pro-
testo edildi. 
Sosyal Demokrat Partisi 
(PSD) eylemcileri, Uluslar-
arası Lahey Savaş Suçları 
Mahkemesi Kosova İhtisas 
Odaları Başkanı Ekaterina 
Trendafilova tarafından 
Priştine'de düzenlenen ba-
sın toplantısına engel oldu. 
Islık çalarak basın toplantı-
sını bölen PSD aktivistleri, 
toplantıyı engelledi. Ekate-
rina Trendafilova'nın haksız 
yere kurulan bir mahkeme-
nin Başkanı olduğuna dik-
kat çeken eylemciler, basın 
toplantısının yapılmasına 
müsaade verilemeyeceğini 
belirtti. 

 
PSD EYLEMCİLERİNE 

GÖZALTI 
 
Öte yandan PSD eylemcile-
ri, basın toplantısının dü-
zenlenmesinin planladığı 
binanın dışında protesto ey-
lemi düzenledi. www.ha-
berler.com’a göre; Uluslar-
arası Lahey Savaş Suçları 
Kosova Özel Mahkemesi 
Başkanı Ekatarina Trendafi-
lova'nın basın toplantısını 
engelledikten sonra, konfe-
ransın düzenlendiği binayı 
terk eden Sosyal Demokrat 
Partisi (PSD) Lideri Dardan 
Molliqaj ve bu siyasi oluşu-
mun 5 aktivisti Kosova Poli-
si tarafından gözaltına alın-
dı. Polis tarafından gerçek-
leştirilen gözaltı olayını 
doğrulayan PSD Sözcüsü 
Natyra Kuçi, PSD eylemci-
lerinin, Trendafilova'nın 
arabasına "Non Grata" (İs-
tenmeyen Şahıs) ibaresini 
de yazdığını açıkladı. 

DAMKA, KOSOVA TÜRK  
TOPLUMUNU ANLATTI…

BALKAN-GÜNEY DOĞU AVRUPA  
AJANSLARI PRİŞTİNE’DE BULUŞTU
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Almanya Başbakanı 
Angela fğı artırdığını 
ve Avrupa Birliği 

(AB) üyelik sürecine yar-
dımcı olduğunu söyledi. 
Merkel, resmi temaslarda 
bulunmak üzere geldiği Sır-
bistan'ın başkenti Belgrad'da 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile basın toplantısı dü-
zenledi. Sırbistan ve bölge 
ülkelerinin AB'ye üyelik yo-
lunda emin adımlarla ilerle-
diği ancak yolun uzun oldu-
ğunu ifade eden Merkel, ül-
kesinin Sırbistan ile özellikle 
ekonomi alanında iyi ilişki-
lere sahip olduğunu belirtti. 
Merkel, Batı Balkan ziyareti 
kapsamında Arnavutluk'ta 
bölge ülkelerinin liderleriyle 
bir araya geleceğini ifade 
ederek "Sırbistan'ın yargı re-
formuyla yakından ilgilen-
mesi mutluluk verici. Berlin 
Süreci bölgedeki bağlılığı ar-
tırıyor ve AB'ye üyelik yolu-
na yardımcı oluyor. AB de 
bölge ülkelerinin üyeliğinin 
jeostratejik önemini bilmeli" 
dedi. Almanya'nın yeni baş-
bakanının da Batı Balkan-
lar'ın AB üyelik süreci için 
çalışacağına işaret ederek 
Sırbistan-Kosova meselesine 
ilişkin şunları kaydetti: 

"Tüm AB ülkeleri Koso-
va'nın bağımsızlığını tanımış 
değil. AB'ye üyelik sürecin-
deki tüm soruların cevabı 
verilmeli ve bu mesele çö-
zülmeli. Şahsen faydacı tu-
tumdan yanayım. Sorular 
bitmeyecek ve sorular mut-

laka çözülmeli. Sırbistan adı-
na konuşamam ama AB için 
önemli olanı biliyorum. Al-
manya'da da sınır ve diğer 
sorunların çözüme ulaşması 
uzun zaman aldı. Aşılması 
gereken sorunlar için anla-
yışlı olmalıyız." 

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vucic de Merkel'in görev sü-
resi boyunca siyasi bir otori-
te olduğunu ifade ederek 
Almanya'nın Sırbistan'ın en 
büyük dış ticaret ortağı ol-
duğunu söyledi. Belgrad-
Priştine Diyalog Sürecine 

ilişkin ülkesinin her zaman 
uzlaşmacı bir çözümden ya-
na olduğunu belirten Vucic, 
"Sırbistan çözüme ulaşmak 
için her zaman açık bir ülke. 
Sırbistan, geleceği barışla 
gören bir ülke" diye  
konuştu.

Ergun DUR

VATAN SEVGİSİ  
İMANDANDIR

Birlik ve beraberlik ölümden başka 
her şeyi yener. İnsanlık tarihi bo-
yunca bu önemli yapı taşı ol-

mazsa olmazımızdır. O yüzdendir ki 
vatan kavramındaki birlik beraberlik, be-
raberinde vatan sevgisi imandandır den-
miştir. Milleti millet yapar bu kavram. 
Tabi farklı kültürler ve medeniyetler ay-
rılığımız değil, aksine zenginliğimizdir. 
Envai çiçeklerin olduğu bir çiçek bahçe-
sidir. T Türk ü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, 
Boşnağı biz bir aileyiz. Bu Vatan 
Bizim.,,Bu o kadar önemlidir ki birliğini 
ve beraberliğini tesis edemeyen oluştura-
mayan toplumlar, iz ve adres bırakama-
dan tarihin sahnesinde kaybolup, silinip 
gitmişlerdir. Birlik, beraberlik ve hoş-
görü olmayan toplumlarda “Böl,par-
çala,yut veya yönet” kaidesi ortaya 
çıkar. Ülkemiz çok zengin bir tarihe ve 
kültüre sahiptir. Devlet kurulumu nere-
deyse tarih ile denktir. Bu başarı vatan 
sevgisini namus gibi görmek, bir karı-
şına dahi göz dikene tahammül etme-
mekten ve canı pahasına korumaktan 
geçer. Örnekleri o kadar fazladır ki bu 
sütünlar kifayetsiz kalır.Dünyanın en 
güzel coğrafyasında ve en stratejik nok-
tasında yurt tutmuşsanız eğer, dünyanın 
güçlüleri sizi rahat bırakmazlar. Nitekim 
bırakmıyorlar ve hiçbir zaman da bırak-
mayacaklar. İnancımız bize birlik ve be-
raberlik içinde hareket etmemizi tavsiye 
eder. Atalarımız, ecdadımız, tarih bo-
yunca büyük işler başarmış, vatanımıza 
ve milletimize yönelen tehlikeleri de bu 
sayede etkisiz hale getirmiştir. Tarihte 
eşine ender rastlanan pek çok zaferler 
kazanmış olan milletimiz, çok yakın bir 
geçmişte Çanakkale Savaşı’nda büyük 
bir kahramanlık destanı yazarak, tarihine 
yeni ve muhteşem yeni bir sayfa ekle-
miş, birlik ve beraberliğin en güzel ör-
neklerinden birisini daha sergilemiştir. 
Unutmayalım ki, tarih boyunca bizi 
ayakta tutan, milli ve manevî değerleri-
mizdir. Dün olduğu gibi bugün de, birlik 
ve beraberliğimizi bozmaya, kutsal de-
ğerlerimizi sarsmaya çalışanlar alacaktır. 
Bu çabalar, sağduyu sahibi milletimizin 
sağlam ve sarsılmaz imanı karşısında el-
bette başarıya ulaşamayacaktır.Ama sü-
rekli bu güzide vatanımız ile ilgili hesabı 
olan şer güçler etnik,mezhep vs gibi has-
sas konulardan tefrika ve nifak çıkarmış-
lardır ve çıkarmaya devam da 
edeceklerdir. Bundan önce başaramadı-
lar bundan sonra da başaramayacaklar-
dır. Bu vatan topraklarında nefes alan, 
ekmeğini yiyen suyunu içen, bayrağımı-
zın bahşettiği hürriyet ve istiklal ikli-
minde gezip dolaşan herkesin 
bayrağımıza saygı, sevgi ve ihtimam 
göstermesinin inancımız ve milli bir va-
zife, görev olduğu unutulmamalıdır. 
Ezanlar onun gölgesinde hür bir şekilde 
okunur. Can ve mal güvenliğimiz, onu-
rumuz, namusumuz, serbestçe ve hu-
zurla yapacağımız ibadetlerimiz 
bayrağımızın göklerde dalgalandığı top-
raklarda korunduğu hiçbir zaman akıl-
dan çıkarılmamalıdır. Nitekim istiklal 
şairimiz de şöyle sesleniyor: 
Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı 
hilal  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi 
helal 
Ebediyen sana yok ,ırkıma yok izmihlal 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürri-
yet, 
Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklal 
   Vatanımızın bekasını istemeyen bir 
takım güçler gizli açık hileleri ile ve içi-
mizde ki taşeronları ile vatanımızı böl-
mek birbirine düşürmek ve ülkemizi 
parçalamak gibi hayallere kapıldığını 
üzülerek görmekteyiz. Bilinmelidir ki, 
kimden nereden ve hangi taraftan gelirse 
gelsin bu güzide halkımız kanının son 
damlasına kadar ve gerekirse canımızı 
feda ederek bu hainlere karşı koymaya 
ve şehitlik mertebesine ulaşmaya hazır-
dır. Şairin dediği gibi  
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatı-
yor;  
Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batı-
yor. 
Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyi-
lik de vatan sevgisini meydana getirir. 
Bayrak, vatan ve toprak sevgisi anne 
baba sevgisi kadar doğaldır.  
Şu meşhur sözle yazığı sonlandırmak 
doğru olacaktır. “şahsınıza kötülük eden 
bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza 
ve milletinize kötülük eden bir kimseyi 
asla affetmeyiniz.”

Angela Merkel: Berlin  
Süreci bağlılığı artırıyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Süreci'nin Batı Balkan ülkeleri arasındaki 
bağlılığı artırdığını ve Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yardımcı olduğunu söyledi

BULGARİSTANLI TURİSTLER 
EDİRNE'DE ALIŞVERİŞ YAPTI

ALTAY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'dan alışve-
riş yapmak için Edir-
ne'ye gelen turistler 

kent merkezi ve pazarda 
yoğunluğa neden oldu. Tu-
ristler alışveriş için kent 
merkezindeki Ulus (Sosye-
te) Pazarı'na ilgi gösteriyor. 
Bulgaristan'ın Filibe şehrin-
den alış verişe gelen Günay 
İsmailoğlu, kışlık alışverişi-
ni Edirne'den yaptığını söy-
ledi. Fiyatları uygun bul-
duklarını belirten İsmailoğ-
lu, "Kazak, mont, hırka, de-
terjan, un her şeyi aldık. Ne 
ihtiyacımız varsa her hafta 
gelip burada alışveriş yapı-

yoruz. Çok memnunuz" di-
ye konuştu. Bulgaristan'ın 
Burgaz şehrinden gelen 
Gülan Askerov da Edir-
ne'ye sık sık geldiklerini be-
lirterek, "Fiyatlar iyi. Evimi-
zin ne ihtiyacı varsa alıyo-
ruz. İki ayda bir geliyorum 
pazara" dedi. Daniel Aske-
rov ise kışlık alışveriş yap-
tıklarını, tekstil ürünü al-
dıklarını anlatarak, ürünle-
rin kalitesini de beğendikle-
rini kaydetti. Pazarcı esnafı 
Sinan Kılıç, Bulgaristan'dan 
gelen turistlerin Edirne'ye 
yoğun ilgi gösterdiğini ifa-
de etti. Sabahın erken saat-
lerinde alışveriş telaşının 
başladığını belirten Kılıç, 
"Kaliteli ürünler getiriyo-

ruz. Bulgaristan'dan gelen-
ler kış dönemi için kazak, 
gömlek gibi kıyafetleri da-
ha çok alıyorlar. Ayrıca ev 
eşyası, zücaciye, perde gibi 
ürünler de alıyorlar. Fiyat-
ları uygun buluyorlar. Va-
tandaşımıza fiyat neyse 
Bulgar turistlere de odur" 
diye konuştu. Ulus Pazarı 
Esnaf Kooperatifi (UPEK) 
Başkanı Bülent Reisoğlu da 
komşu ülkelerden gelen zi-
yaretçilerin pazarı hareket-
lendirdiğini söyledi. Paza-
rın uluslararası özelliğe sa-
hip olduğunu belirten Rei-
soğlu, özellikle cuma gün-
leri Edirne'de alışveriş yo-
ğunluğu yaşandığını kay-
detti. (AA)

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'ta yapılan seçimin ar-
dından mevcut başbakan Edi Ra-
ma öncülüğünde kurulan yeni hü-

kümet, Arnavutluk Meclisi’nde güvenoyu 
aldı. Ülkede 25 Haziran'da yapılan genel 
seçimden galip çıkan Arnavutluk Sosya-
list Partisi (PS) Genel Başkanı Rama'nın 
kurduğu yeni hükümet ve Bakanlar Ku-
rulu siyasi programı, 140 koltuklu parla-
mentoda oylandı. Milletvekillerinden 
77'sinin evet oyu verdiği Meclis'te, 53 ha-
yır ve 1 çekimser oy kullanıldı. Üçüncü 
kez seçilen Rama başbakanlığındaki yeni 
hükümette Başbakan Yardımcısı ve Yeni-
den İnşa ve Reform Programı Devlet Ba-
kanı görevine Arben Ahmetaj getirildi. 
Yeni hükümette Avrupa ve Dışişleri Baka-
nı Olta Caçka, Savunma Bakanı Niko Pe-
leşi ve İçişleri Bakanı Bledar Çuçi oldu. 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Delina İb-
rahimay, Altyapı ve Enerji Bakanlığına 
Belinda Balluku, Sağlık ve Sosyal Koruma 
Bakanlığına Ogerta Manastirliu, Eğitim ve 

Spor Bakanlığına Evis Kuşi, Adalet Ba-
kanlığına Ulsi Manya, Kültür Bakanlığına 
Elva Margariti, Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Bakanlığına Frida Krifca ve Turizm ve 
Çevre Bakanlığına Mirela Kumbaro Furci 
seçildi. Söz konusu hükümette Meclisle 
İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Elisa 
Spiropali, Girişimciliğin Korunmasından 
Sorumlu Devlet Bakanı Edona Bilali, 
Gençlik ve Çocuklardan Sorumlu Devlet 
Bakanı Bora Mujaçi ve Hizmet Standartla-
rından Sorumlu Devlet Bakanı Milva Eko-
nomi oldu. Kabine, Arnavutluk Cumhur-
başkanlığındaki törende yemin ettikten 
sonra resmen göreve başlayacak. (AA)

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi Gü-
ney Avrupa Ülkeleri (MED9) 
Zirvesinin sonunda yayımlanan 
Atina Bildirgesi’nde, derinleşen 
iklim ve çevre krizi ile mücade-
le için özel sektör ve sivil toplu-
mun da katılımıyla küresel an-
lamda eyleme geçilmesi gerekti-
ği belirtildi. Yunanistan’ın baş-
kenti Atina’da İspanya, İtalya, 
Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, 
Hırvatistan ve Slovenya’nın ka-
tılımıyla düzenlenen zirvede, 
iklim krizi ile mücadele atılacak 
adımların sıralandığı Atina Bil-
dirgesi yayımlandı. Bildirgede, 
iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, 

ormanlar, deniz kirliliği ve sivil 
savunma gibi başlıklar yer aldı. 
AB Konseyi Başkanı Charles 
Michel ise zirveye gönderdiği 
video mesajda iklim krizinin 
tek çaresinin Avrupa Yeşil An-
laşması’nın uygulanması oldu-
ğunu kaydetti. 2021 yazında 
Avrupa’da yaşanan orman yan-
gınları ve sel felaketlerini hatır-
latan Michel, "Bu, iklim değişi-
minin teorik bir sorun olmadı-
ğını kanıtladı. Ciddi sonuçları 
olan bir meseledir." diye konuş-
tu. AB liderlerini ağırlayan zir-
ve nedeniyle Atina’da yoğun 
güvenlik önlemleri alındı. 
06.00-24.00 saatleri arasında 
Atina merkezinde gösteriler ya-
saklandı. (AA)

ARNAVUTLUK'TAKİ YENİ RAMA 
HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALDI 

Atina’da Med 9 protestosu 
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HAKAN SERBEST 
 

Bugün değişik bir konuda sizlerle 
buluşmak istedim. Hayatımda ilk 
defa çıktığım bir turdan bahset-

mek istiyorum. Güzide bir tur şirketi ile 
3 gün süren ancak 300 günlük yaşan-
mışlık ve deneyim edindiğim bir tur. 
Hele bir de yanında sevdiğin varsa ta-
dına doyulmaz bir hayat molası. Her 
köşesine hayran olduğum güzel memle-
ketimin yeşil örtüyle bezenmiş Batı Ka-
radeniz’ini gezdim. Yazıma başlamadan 
önce rehberimiz Onur Gülman’a ayrı bir 
paragraf açmak istedim. Genç yaşına 
rağmen, ihtiyar delikanlıları da anlaya-
cak hoşgörüye sahip bilgili, nazik ve es-
prili bu genç arkadaş, turu eğlenceli ve 
bilgi dolu yapan unsurlardan biri oldu. 
Kendisine sizlerin huzurunda bizlere 
katlandığı için teşekkür ediyorum. İz-
mir’den başladığımız turda sabah saat-
lerinde ilk durağımız yarım asrı deviren 
ömür çizgimde göremediğim için hayıf-
landığım Cennet bir köşeydi. Yüzölçü-
münün yüzde 60’ının orman, 
Türkiye’nin orman varlığının da yüzde 
3’ünü oluşturan Bolu’da adını dünyaya 
duyuran Abant Gölü’nden bahsediyo-
rum.  
 

ABANT SAKİNLİĞİ 
 
Sakinliği, yeşil ve mavinin eşsiz birlikte-
liğiyle insanı dinginleştiren, huzur salgı-
layan yapısıyla dünya üzerinde eşi az 
bulunur bir doğa harikası bu gölün ko-
runması için gösterilen çabaya da hay-

ran kaldım. Sürekli yapılan anonslar, 
kontrolü bir an olsun elden bırakmayan 
bölge jandarması ve gerçekten en ufak 
bir canlıya zarar vermemek için elinden 
gelen özeni göstermeye çalışan gezgin-
ler. Bir de tahnit edilmiş orman sakinle-
rinin sergilendiği güzel bir butik müze. 
Kısa bir Abant turu sonrası ikinci durak 
ise sürekli methini duyduğum ama bir 
fırsatını bulup çıkamadığım yedi göller 
oldu. Çıkamadığım diyorum çünkü 
yedi krater gölünü görebilmek için 1050 
rakımlı bir tepeye neredeyse araçla hem 
de düşük hızla tırmanmak gerekiyor. İz-
mir’in varyantını andıran yolculuk bitti-
ğinde ise sizleri aklınızın alamayacağı 
bir güzellik bekliyor.  Çevresinde kamp 
yapılan ancak kesinlikle ateş yakılma-
sına ve göllerde yüzülmesine izin veril-
meyen bir inci gibi sıraya dizilmiş, 
(Yukarıdan aşağıya) en küçüğünün ge-
nişliğinin 950, derinliğinin 15 metreyi 
bulduğu kiminin yeşil, kiminin gri, ki-
minin mavi, kiminin de turkuaz görün-
düğü bir güzellik tahayyül edin. 3 

saatlik bir oksijen bombardımanın ar-
dından aynı yolla inip diğer güzergaha 
doğru yola çıktık.  
 

SAFRANBOLU 
 
Tarihin hüküm sürdüğü, Osmanlı’nın 
veziri azamlarının doğduğu veya sür-
gün edildiği Safranbolu’ya vardık. Daha 
önce bağlı bulunduğu Karabük’ün ilçesi 
haline gelmiş bir Anadolu yurdu. 
UNESCO’nun koruma mirası altındaki, 
çok sayıda koruma altına alınmış konak 
ve bölge evlerinin (Ki bu evlerin her biri 
komşusunun görüş açısını kapatmaya-
cak şekilde inşa edilmiş) bulunduğu 
Safranbolu, adından da anlaşılacağı gibi 
Türkiye’nin safran üretiminin başkenti. 
Kimya, boya, gıda, parfüm ve daha bir 
çok sektörün hammaddesi bu paha bi-
çilmez bitkinin ağırlığının yüzlerce katı 
işe yaradığını da burada öğrenmek ve 
bilgi dağarcığıma yenilerini eklemek 
beni çok mutlu etti. Sakin şehir forma-
tına birebir uyan bu kentte geceleri bir 
başka güzel. Bir lig maçı izleyecek bir 
yer bulamamak ise ayrı heyecan. Büyük 
şehirlerde yaşayan ve gecenin hareke-
tine alışmış insanlar için tam bir hayal 
kırıklığı da olabiliyor bazen Safranbolu 
geceleri.  
 

FİLİZ TEYZE 
 
Şaka bir yana Yörük Kö-
yü’ndeki (Leyla Gencer, 
Cemil İpekçi ve İsmail 
Cem gibi ünlü simaların 
ana toprağı) Filiz 
Teyze’nin bir oyuncu 
ustalığında, Yörüklerin 
yaşamını anlattığı kısa 
gösteri ise bir ömre 
bedel. Öte yandan 
köyün çamaşırhanesi de 
görülmeye değer tarihi 
mekanlardan biri. 300 
yıllık geçmişi olan ve 
tam bir geometri harikası 
çamaşırhane taşı 12 imama binaen 12 
parçalı yapılmış. Her türlü ayrıntının in-

sanı hayrete düşürecek şe-
kilde düşünüldüğü bu 
çamaşırhane gezisi de 
turun olmazsa olmazla-
rından. 
 
ÇEŞM-İ CİHAN 
 
Fatih Sultan Mehmet’in 
feth etmek için geldiği ve 
yanında bulunan lala-
sına ‘Ey lala lala. Çeşm-i 
Cihan (Dünyanın gözü) 
bu mu ola?’ diye sor-
duğu Bartın’ın ilçesi 
Amasra ise görülmeye 
değer bir başka Cennet 
köşe. Fatih Sultan Meh-
met Han şehrin o zaman 
ki sahibi Cenevizlilere; 
‘Bu güzel beldeye bir şey 
olmasın. Gelin şehrin 
anahtarını teslim edin’ 
diye elçilerini göndermiş 
ve bu teklifi kabul edil-
miş. Yani Amasra tek ok 
dahi atılmadan, tek kılıç 
darbesi vurulmadan, bir 
damla kan akıtılmadan 
Osmanlı topraklarına 
katılmış. Seri bir yürü-
yüşle 10 dakika gibi kısa bir sürede 

tavaf edebileceğiniz ama 
her noktasında ayrı ayrı 
saatler geçirebileceğiniz 
bir kent. Çarşısı, köp-
rüsü, sıcak kanlı insan-
ları ile gezip, vakit 
geçirmeyenlerin çok şey 
kaybettiği bir yurt 
Amasra. Bu güzel 
kentte Bizans eserlerinin 
sergilendiği müzeyi de 
es geçmedik. Bilgimize 
bilgi kattık. 
 
AKÇAKOCA’NIN 

YURDU 
 
Amasra’dan sonraki durağımız ise Os-
manlı Devleti’nin kuruluşunda rol oy-

namış, Şehzade ve ikinci hükümdar Or-
han’ın yetiştirilmesinde pay sahibi 
Osman Bey’in iki değerli komutanından 
biri Akçakoca’nın adını alan, buram 
buram tarih kokan, sonradan il olan 
Düzce’ye bağlı Akçakoca ilçesi. Akça-
koca Kandıra, Kocaeli ve çevresinin fet-
hinde yer almış ve bu bölgelere ismi 
verilmiş dev bir komutan. Bu arada be-
lirtmeden geçmeyelim Osman Bey’in 
yol arkadaşı, diğer ünlü cengaver ve ko-
mutanının ismi de bildiğiniz üzere Ko-
nuralp Bey’dir. 9 bin yıllık Türk 
tarihinde iz bırakmış başbuğların büst-
lerinin olduğu meydan ve Yörük oba-
sını andıran devasa büyüklükteki 
Merkez Camii görülmeye değer nokta-
lar.  
 

ARAP BASMIŞ BURALARI 
 
Sonrası mı adı aşıkların buluştuğu yer 
anlamına gelen Maşukiye. Ekstrem akti-

vitelerin bol olduğu Ko-
caeli’nin bu güzel ilçesi 
sanki Arap turistler ta-
rafından işgal edilmiş. 
Gibi zıpline, atv, utv tur 
gibi eğlencelere merak 
salmış, kimi de Os-
manlı giysileriyle fotoğ-
raf çektirmeye. 
Rehberimize göre 
Suudi Arabistan’ın va-
tandaşlarına Türkiye’yi 
yasaklamasıyla Arap 
turistlerin sayısı ol-
dukça azalmış. Ama 
azalmışı buysa normal 
halini görmek istemez-
dim. Arapça tabelalar, 
çılgınca sağa sola koş-
turan bol çocuklu aile-
ler. ‘Kendi öz 
yurdumda ben miyim 
garip?’ diyen ozan Ali 
Kınık geldi aklıma bu 
görüntülerden sonra. 
Türk turistin yüzüne 
bakmayan işletme sa-
hiplerine de benden 
koca bir aferin. Sanki 
bizim verdiğimiz pul 
onların ki altın. Pandemi 

sonrası esnafıma da bir hal-
ler oldu ya neyse? Bu yarayı bu yazıda 
daha fazla kaşımanın bir anlamı yok.  
 

KARTALLARIN YUVASI 
 
Maşukiye sonrası rotamız kar tatillerinin 
merkezi Kartaltepe idi. İdi diyorum 
çünkü daha yarısına tırmanmadan inen 
sisten geri dönmek zorunda kaldık. Bu 
bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi, 
bir zamanların mecburi adresi Uludağ’a 
alternatif olması beni ve yurdunu seven 
herkesi mutlu etmiş olmalı. Tabii ki Kar-
taltepe’ye çıkarken görülen Sapanca Gölü 
manzarası da bir dinginlik arayan ruhları-
mıza iyi geldi diye düşünüyorum. üç gün 
4 gecelik bu kısa ama seri ve dolu dolu 
turdan bir hafıza dolusu anı ve bilgi ile 
dönmenin mutluluğu ise tarif edilemez.

Yenilenebilir enerji kaynak-
larından farklı olarak, 
fosil yakıtlara alternatif 

temiz bir yakıt düşleyin. Hava ko-
şulları nasıl olursa olsun günün ve 
gecenin her anında kullanılabilen, 
hiçbir sera gazı kalıntısı bırakma-
yan, küresel sıcaklıkları artıran za-
rarlı emisyonları kesin bir şekilde 
reddeden ve dünyanın iklim kri-
zini çözmesine yardımcı olabile-
cek bir yakıt. Bizim için hayal 
olan bu durum bazı yerlerde bir 
gerçeklik, yeşil hidrojen olarak 
adlandırılan suyun elektrolize 
edilmesiyle elde edilen hidrojen 
insanlığın hayallerini gerçekleşti-
rebilir. 
Yeryüzünde doğal hidrojen biri-
kimleri yoktur. Hidrojen, kimya-
sal bir işlemle diğer bileşenlerden 
ayrılır. Endüstriyel hidrojen, 
bugün doğal gazdan ve kömürden 
elde ediliyor. Hidrojenin üreti-
minde kullanılan malzemeye göre 
karbondioksit salınımı da gerçek-
leşiyor. Bu yüzden, doğal gazdan 
üretilen hidrojene gri hidrojen, kö-
mürden üretilen hidrojene siyah 
hidrojen deniyor. 
Mavi Hidrojen, üretim sırasında 
doğal gaz ve kömürden çıkan kar-
bondioksitin yakalanmasıyla olu-
şan hidrojene verilen isimdir. 
Üretim sırasında oluşan CO2 at-
mosfere salınmadığı için nispeten 
kabul edilebilir bir konumda bulu-
nuyor. 
Hidrojen, suyun elektroliziyle de 
üretilebilir. Bu elektrik akımı ye-
nilenebilir bir kaynak tarafından 
üretiliyorsa (bknz. Güneş Paneli 
veya Rüzgar Türbini), üretilen 
temiz hidrojen yeşil hidrojendir.  
 

ARTI VE EKSİLERİ 
 
Bu enerji kaynağının bilmemiz 
gereken artıları ve eksileri 
var.Olumlu yönleri ;  
    Sürdürülebilirlik: Yeşil hidro-
jen, yanma sırasında veya üretim 
sırasında kirletici gazlar yaymaz. 
    Depolanabilme: Hidrojenin de-
polanması kolaydır, daha sonra 
başka amaçlar için ve üretiminden 
sonra kullanılmasına izin verir. Sı-
kıştırılmış hidrojen tankları uzun 
süre enerji depolayabilir ve ayrıca 
daha hafif oldukları için lityum 
iyon pillere göre kullanımı daha 
kolaydır. 
    Çok Yönlü Olma: Elektriğe 
veya sentetik gaza dönüştürülebi-
lir ve evsel, ticari, endüstriyel 
veya mobilite amaçlarıyla kullanı-
labilir. 
    Taşınabilirlik: %20’ye varan 
oranlarda doğalgaz gibi taşınabilir 
ve var olan doğalgaz altyapısı ile 
taşınabilir. Bu yüzdeyi artırmak 
onları uyumlu hale getirmek için 
mevcut gaz altyapılarında farklı 
unsurların değiştirilmesini gerek-
tirecektir. 
Bununla birlikte, yatırımcıların 
göz önünde bulunduracağı olum-
suz yönleri de mevcuttur: 
    Yüksek Maliyet: Elektroliz yo-
luyla yeşil hidrojen üretmenin 
anahtarı olan yenilenebilir kay-
naklardan elde edilen enerjinin 
üretilmesi daha pahalıdır ve bu da 
hidrojenin elde edilmesini daha 
pahalı hale getirir. 
    Yüksek Enerji Tüketimi: 
genel olarak hidrojen ve özellikle 
yeşil hidrojen üretimi, diğer yakıt-
lardan daha fazla enerji gerektirir. 
    Güvenlik Konuları: Hidrojen 
oldukça uçucu ve yanıcı bir unsur-
dur ve bu nedenle sızıntı ve patla-
maları önlemek için kapsamlı 
güvenlik önlemleri gereklidir.

Bülent ÖZGEN

HİDROJENİN 
YEŞİLİ NEDEN 
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Fatih Sultan 

Mehmet’in feth et-
mek için geldiği ve ya-
nında bulunan lalasına 

‘Ey lala lala. Çeşm-i Cihan 
(Dünyanın gözü) bu mu 
ola?’ diye sorduğu Bar-
tın’ın ilçesi Amasra ise 
görülmeye değer bir 

başka Cennet 
köşe

Akçakoca

Abant

Safranbolu	
Evler

Safranbolu	
İzzet	Paşa	
Camii

Abant	Müze

Safranbolu	Meydan Safranbolu Akcakoca	Merkez	Camii



H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Buca Belediyesi, 27 Ey-
lül – 03 Ekim 2021 ta-
rihleri arasında 7. Bal-

kan Panorama Film 
Festivali’ne ev sahip-
liği yapacak. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, 
İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ve Sinema 
Genel Müdürlü-
ğü’nün katkılarıyla 
gerçekleşecek festiva-
lin bu yılki onur ko-
nukları Türk sinema-
sının usta oyuncula-
rından Erdal Özyağ-
cılar ve Balkanların 
dünyaya armağan et-
tiği en iyi Prag Okulu 
temsilcileri arasında 
sayılan yönetmen 
Goran Markoviç olacak.16 
Balkan ülkesinden başvuru-
ları kabul eden festival, bu 
yıl da geçen yıl olduğu gibi, 
özellikle sinema yapımcıları 
ve yönetmenler tarafından 
yoğun ilgiyle karşılandı. 106 
yabancı uzun metraj film, 
472 yabancı kısa metraj film, 
19 yerli uzun metraj ve 135 
yerli kısa metraj filmin baş-
vuruda bulunduğu festivale, 
toplam 732 filmin başvurusu 
alındı. Yaklaşık iki aylık yo-

ğun bir çalışma sonucunda 
altı kişiden oluşan ön jüri, 7. 
Balkan Panorama Film Festi-
vali’nde Sarı Şemsiye Ödülü 
için 10 dalda yarışacak film-
leri haziran ayında belirledi 

ve resmi sitesinde 
ilan etti. Festivalin 
resmi programında 
yer alan tüm yabancı 
filmler, Türkiye’de ilk 
defa gösterilecek.  
Ayrıca, festivalde bu 
yıl 12 dünya prömi-
yeri yapılacak. Bu yıl-
ki programa göre 
200’ün üzerinde yerli 
ve yabancı konuk 
ağırlamayı planlayan 
ancak korona virüs 
tedbirleri kapsamın-
da bu sayıyı 100’ün 
altına düşüren festi-
val kapsamında, sine-
ma salonlarında mas-

ke, mesafe ve hijyen tedbir-
lerine azami düzeyde uyula-
cak. Festival boyunca tüm 
mekanlarda yapılacak göste-
rimler ve etkinlikler ücretsiz 
olacak. Festivalin ayrıntılı 
programı ise önümüzdeki 
günlerde açıklanacak. De-
taylı bilgi almak isteyen si-
nemaseverler, festivalin res-
mi sitesi www.bpff.com.tr 
adresini ziyaret ederek tüm 
detaylara ulaşabilecek.
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Uluslararası Giritliler ve Mü-
badiller Federasyonu Genel 
Başkanı Zafer Yusuf Güzel-

kasap, festivale destek veren İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan Tunç 
Soyer’e teşekkür etti. Güzelkasap, 
“İzmir'de sekiz gün boyunca Bal-
kan rüzgarı esmesini sağlayıp, Bal-
kan Festivali’nin gerçekleşmesini 
destekleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı hemşehrimiz Tunç Soyer 
başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Güzelkasap, Cumhuriyetin 
kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından 1935 yı-
lında başlatılan ve bu mirasa sahip 
çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından devam ettirilen festiva-

lin 15’incisinin yapılacağını söyle-
di.Federasyon olarak projesine kat-
kı sunmanın ayrıca gururunu yaşa-
dıklarını vurgulayan Güzelkasap 
festival ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Balkanlar Halk Dansları 
ve Kültür Festivali'nin 
15’incisi, 25 Eylül-3 Ekim 
tarihleri arasında İzmir'de 
yapılacak. Balkan ülkelerin-
den; Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Hırva-
tistan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Sırbistan, Yu-
nanistan ve Türkiye'den sa-
natçılar ve Halk Dansları 
ekipleri katılacak. İzmir Ru-
meli Balkan Federasyon ve dernek-
lerinin yoğun desteği ile kent mer-
kezi ve ayrıca festival dahilinde, 
sekiz ilçeye yayılacak konser, gös-
teri ve etkinliklerle festival coşkulu 

bir şekilde geçecek. Gösteriler; Bu-
ca, Bornova, Karşıyaka, Gaziemir, 
Ödemiş, Tire, Bergama ve Mene-
men'de sekiz gün boyunca devam 
edecek. Böylesi büyük çapta ulus-

lararası, İzmir Rumeli Bal-
kan camiasının taleplerini 
dikkate alarak en iyi şekilde 
ve daha da kapsamlı yapıl-
ması yönünde irade koyan, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı,Tunç Soyer, Genel 
Sekreter Yardımcısı Ertuğ-
rul Tugay, Kültür Sanat 
Dairesi Başkanı Efe Kadir 
Oruç, Kültür Sanat Şube 
Müdürü Arzu Utaş ile Er-

dem Denizoğlu, Samet Akboğa, 
kültür sanat dairesinin genç dina-
mik ve tecrübeli ekibi ve tüm eme-
ği geçenlere sonsuz teşekkür edi-
yorum.”

FİLM FESTİVALİNİN  
KONUKLARI  

ÖZYAĞCILAR VE 
MARKOVİÇ…

Zafer Yusuf 
Güzelkasap
Zafer Yusuf 
Güzelkasap

KARŞIYAKA'DA  
Rumeli rüzgarı esti
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karşıyaka Belediyesi ve Make-
donya Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği (Mak-

Göç)'ün ortaklaşa düzenlediği Balkan 
Rüzgarı etkinliği Bahçelievler 80'inci 
yıl parkında gerçekleştirildi. Gecede 
sahne alan Rumeli Ayhan ve Orkestra 
Sertan katılanları coşturdu. Geceye 
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 
Kamil Okyay Sındır, 24.dönem AKP 
İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Karşıyaka 
Belediye meclis üyeleri, siyasi partile-
rin temsilcileri, muhtarlar, İzmir ve 
Karşıyaka'da bulunan Balkan dernek 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, 
hemşehri dernek başkanları ve binler-
ce Karşıyakalı katıldı. Rumeli Ayhan 
ile Serkan ve Orkestrası’nın Balkan 
şarkılarında konuklar pisti hiç boş bı-
rakmadı. Mak-Göç Dernek Başkanı İl-
hami Yıldız, ''Mahalle Şenliğimize Sen 
de Gel” projesinin mimarı  Karşıyaka 
Belediye Başkanımız Dr.Cemil Tu-
gay'a bizlere verdiği destek için çok 
teşekkür ediyorum. Bu gece aramızda 
olan hemşehrimiz CHP Milletvekili 
Kani Beko ve Balkan göçmenlerinin 
her zaman yanında olan CHP İzmir 
Milletvekili Kamil Okyay Sındır'a, Rı-
fat Sait'e, bu gece aramızda olan bü-
tün siyasi parti temsilcilerine, Karşıya-
ka Belediye meclis üyelerimize ve 
Karşıyakalı hemşehrilerimize teşek-
kür ederiz. Muhtarlarımıza, dernek 
üyelerimize ve bu gece bizleri yalnız 
bırakmayan halkımıza. Balkan gecele-
rimizi sık sık düzenlemek niyetinde 
olduğumuz söylemek isterim” dedi. 

Uluslararası Giritliler 
ve Mübadiller Fede-
rasyonu Genel Başka-
nı Zafer Yusuf Güzel-
kasap; halk dansları, 
konser, film, belgesel 
ve tiyatro gösterileri, 
defile, panel, fotoğ-
raf sergisi, Rumeli 
Balkan Federasyon 
ve derneklerinin 
stantları, gastronomi 
ve elişi stantlarıyla se-
kiz gün sürecek olan 
birlik, dayanışma, 
dostluk ve barış şöle-
nine tüm İzmirlileri 
beklediklerini söyledi

Atatürk’ün katıldığı ilk Balkan Festivali

Her gün bugün spor yapacağınız diye uyanırız, 
içimizde spor yapmak için büyük bir istek 
vardır ama spor yapma saati geldiğinde bir 

anda vazgeçeriz. Ne kadar istek duyarsanız duyun 
eğer yeterli motivasyona sahip değilseniz ne spor 
yapabilirsiniz ne de yaptığınız spordan verim alabi-
lirsiniz. Bu gibi zamanlarda motivasyonunuzu artır-
mak için kendinize söylemeniz gereken sözlere ihti-
yacınız olabilir. Çok sıklıkla tekrar ediyorum fakat 
yine yazmak istedim. Her bedene göre yapılacak bir 
spor mutlaka vardır. Önemli olan sizin bu sporu 
bulabilmeniz ve hayatınızdan hiç çıkarmamanızdır. 
İşte yeni başlayanlara, bırakmak üzere olanlara ve 
pes edenlere birkaç güzel söz…Bir insan yaşadığı 
süre içinde spor yapmayı kendine en önemli vazife 
bilmelidir. Sporu hemen hemen her gün yapmaya 
özellikle itina göstermelidir. Sporu bir hayat felsefesi 
olarak kabullenmeli, Sporsuz bir yaşam sürmenin 
insanın çabuk çökmesine veya yok olmasına sebebi-
yet verdiğini hiç bir zaman unutmamalıdır. Spor 
yapan bir insan her zaman kendini zinde, dinamik ve 
güvende hisseder. Çünkü spor yaparak hemen 
hemen tüm organlarını yaşamında harekete geçirmiş 
ve onların da daha dinamizm içinde olmasına çok 
büyük katkı sağlamış olur. 
Bir insan sağlıklı ve huzurlu bir yaşam istiyorsa elin-
den geldiği kadar sinir ve stresten çok ama çok uzak 
durmalı, her zaman sakin olmaya çalışmalı, vara 
yoğa hiç bir zaman sinirlen memelidir. Sinir veya 
Öfke kontrolünü çok ama çok iyi yapmalı, kendini 
her zaman kontrol altında tutmaya çalışmalı, şu 
önemli durumu da yaşam boyunca aklından hiç ama 
hiç çıkarmamalıdır. Şöyle ki; bu dünyada iyiler nasıl 
varsa, kötüler de muhakkak olacaktır. Bu kaideye 
göre kişi adımını her zaman dikkatli ve temkinli 
atmaya özellikle gayret etmelidir. Kendine taş atana, 
elinden geldiği kadar gül atmaya çalışmalı ve susma-
yı çok iyi bilmelidir. Çünkü “Söz gümüşse, sükut 
altındır.” 

* 
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından organik 
gıdalar için marketler reyonlar düzenlerken, sadece 
organik ürünler satışa sunan dükkân ve pazarlar da 
birbiri ardına açılmaya devam ediyor. Peki, nedir bu 
organik gıdalar? Organik beslenme kavramının yara-
tıcısı organik gıdalarla beslenmenin kuralları neler-
dir? Eğer organik olmayan besinleri tercih edersek 
sağlığımızı bu seçimden ne denli etkilenir? 
Yaşam biçimi ve disiplinimizi yeniden gözden geçir-
memiz gerekiyor. Son yıllar da özellikle beslenme 
alışkanlığımızın vücut saatlerini bozmaktan dolayı 
ciddi sağlık sorunları ile karşılaşıyoruz. İşte bize 
endüstriyel hayat bu dengesiz yaşam biçimini sunu-
yor. Biz de buna ciddi anlam da kapıldık gidiyoruz. 
Bunun farkına varıp hatamızdan çok hızlı bir kararla 
dönmezsek yaşam ve sağlığımız da ciddi problemler 
oluyor. Yeme ve içecek tercihlerimizi tamamen 
organik tercih etmeliyiz. Şehir hayatın da mutlaka 
egzersiz (spor) tercih etmeliyiz. Hareketli bir yaşamı 
olmazsa olmaz kabul ederek temel yaşamsal ihtiyaç-
larımızın arasına almalıyız. Sağlığımız bozulduğun 
da sizin çektiğiniz ızdırap, acı ve ağrıları kimse sizin 
kadar hissedemeyecek. Sağlıklı olmak, dinç ve ener-
jik bir hayat tarzı için egzersiz tercihi en doğru karar 
olacaktır bizim için, yediğimiz yiyecekler, içecekler 
ve yemek saatlerimizi düzene sokmalıyız. Enerji 
miktarı aşırı yüksek endüstriyel besinlerin yerine 
tamamen doğal ve organik yiyecek ve içecekleri ter-
cih etmeliyiz.  
Hayat kalitemiz için iş hayatımızdan biraz zaman 
planlayarak spor yapmaya başlamalıyız. Kendimizi 
önemsemeliyiz. Kendi değerimizi önce kendimiz bil-
meliyiz ve farkına varmalıyız. Biz sağlığımıza dikkat 
edersek sevdiklerimize daha fazla yardım ve hizmeti-
miz olacaktır. Sağlıklı bir yaşam biçimine dikkat 
edersek devletimize yük olmaktan da kurtuluruz 
ayrıca milli gelire katkımız olur. Sağlığımıza dikkat 
edersek ilaç kullanmak zorun da kalmayız. 
Hafta sonu ona göstereceğimiz ilginin karşılığını 
pozitif olarak geri alacağız daha dingin daha rahat 
daha enerjik bir kişiliğe ulaşacağız. 
1.Tam pes etmek üzere olduğunuz anlarda, neden 
başladığınızı hatırlayın. 
2 . Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer 
ne var ki yapmadığımız şeylere pişmanlığın çaresi 
yoktur. 
3 . Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğu-
nuz tek yer orasıdır. 
4 . İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yap-
mak gerekiyorsa yap. 
5 . Siz kolayı yapmakla hükümlü değilsiniz, siz ken-
dinizle mücadele etmekle hükümlüsünüz. 
6 . Ne zaman başarılı bir insan görürseniz anlayın ki 
birileri zamanında cesur bir karar almış. 
7 . Hiçbir zaman daha kolay olmayacak, sadece siz 
daha güçlü olacaksınız. 
8 . Kasların büyümesini sağlayan tekrarların son üç 
ya da dördüncüsüdür. Bu acılı kısım şampiyonları 
olmayanlardan ayıran şeydir . 
9 . Eğer başarıyla aranızda duran bir şey varsa onu 
ortadan kaldırın. Asla engellere takılmayın. 
10 . İnsan ne zaman hedef koysa ona tüm enerji ve 
yeteneğini koyması lazım. Gerekli çabayla başarabi-
lirsiniz. Ya da daha işinize yarayacak bir şeyler keş-
fedebilirsiniz. Eninde sonunda ne olursa olsun canlı 
hissedeceksiniz. 
11 . Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip 
olmak istiyorsan, daha önce hiç yapmadığın bir şey 
yapmalısın. 
12 . Başarısızlıktan korkmayın. Başarmanın yolu 
budur. 
13 . En iyi olabilmek için gereken her türlü fedakarlı-
ğı yapabilirim. 
14 . Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara 
da. Ama düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var. 
15 . Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilir-
siniz. 
16 . Başlamak için mükemmel olmak zorunda değil-
sin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorunda-
sın. 
17 . Tutkunu kovala, emeklilik maaşını değil. 
18 . Üşenme. Erteleme. Vazgeçme. 
19 . Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı 
hedefler, başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı, 
başarısız olma korkusunu yenebilmektir. 
20 . Bundan yirmi yıl sonra daha fazla pişman olma-
mak için yapmak istediğin şeyleri yap. Sınırları aş, 
güvenli limanlardan ayrıl. Sana doğru gelen rüzgarı 
yakala ve yelkenlerini ona göre ayarla. Keşfet. Hayal 
et. Bul. 
SPORSUZ VE SAĞLIKSIZ KALMAYIN.

Ramazan KURŞUNLU

SPOR VE  
HAYAT=MUTLULUK
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Resmi gazetede yayım-
lanan yeni tedbirler 
çerçevesinde henüz aşı 

olmamış ve son altı ayda Ko-
vid-19 geçirmemiş özel sek-
tör ve kamu sektörü çalışan-
ları için haftada bir kez Ko-
vid-19 testi yapma zorunlu-
luğu getirildi. Öğretmenler, 
turizm ve yeme-içme sektö-
rü çalışanları ile televizyon, 
sinema, tiyatro, müzik ve 
dans gösterisi yapımlarında 
görevli personel için test zo-
runluluğunun haftada iki 
kez olduğu kaydedildi. Özel 
kliniklerde yapılacak testler 
için 10 Euro sabit ücret belir-
lenirken, bu ödemeyi çalı-
şanların kendilerinin yapaca-
ğına da dikkat çekildi. 

SEYAHATLER 
 
Uçak, tren, otobüs veya ge-
mi ile seyahat etmek, sine-
ma, tiyatro gibi kapalı me-
kanlardaki etkinliklere katıl-
mak isteyen 12 yaş üstü aşı-

sız vatandaşlardan da son 48 
saat içinde yapılmış Kovid-
19 testi veya kişinin son altı 
ayda Kovid-19 geçirdiğine 
dair belge isteneceği duyu-
ruldu. Ücretsiz test imkanın-
dan ise sadece Kovid-19 aşı-

sı olmuş vatandaşlar ve 
semptom gösteren hastala-
rın yararlanabileceği ifade 
edildi. 2021-2022 eğitim yılı 
bugün başlarken, ilk ve orta 
dereceli okullarda eğitim gö-
ren öğrencilerin, haftada iki 

kez evde kendi kendilerine 
yapmak zorunda oldukları 
testlerin ise eczanelerden üc-
retsiz olarak temin edilebile-
ceği belirtildi. Yeni düzenle-
meyle birlikte lokanta, kafe, 
bar, eğlence merkezi gibi ka-
palı mekanlardan hizmet al-
mak isteyecek müşteriler ve 
stadyumlarda bulunacak 
sporseverlerden de aşı bel-
gesi veya son altı ay içerisin-
de Kovid-19 geçirmiş olduk-
larına dair belge isteneceği 
bildirilen yeni uygulamalar 
arasında yer aldı. Yunanis-
tan'da, salgın süresince, Ko-
vid-19 nedeniyle toplam 14 
bin 169 kişi hayatını kaybet-
ti. Günlük vaka sayısının iki 
binler civarında seyrettiği 
ülkede Kovid-19'un Delta ve 
Mu varyantlarına da rastlan-
dı.(AA)

Yunanistan'da, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi

Dr. Hakan Tartan

İKLİM KRİZİ Mİ  
DEDİNİZ!

Dünya ciddi bir yol ayrı-
mında. Olmak ya da olma-
mak! Ünlü tiradda olduğu 

gibi.. 
İklim krizi artık ötelenemez, du-
yarsız kalınamaz bir noktada. 
Kasım ayındaki büyük İklim krizi 
zirvesi taşları yerinden  oynatacak 
ve önemli kararlar hayata geçe-
cek.. 
BM Genel Sekreteri Gutierres’in 
son açıklamaları bazı yerlerde kar-
şılığını buldu, bazı gözler gör-
medi, bazı kulaklar duymadı.. 
Oysa ciddi: Böyle giderse dünya 
yaşanmaz olacak.. 
Çünkü ısınıyoruz! Kirlettikçe, 
önlem almadıkça dünyanın denge-
leri değişiyor, bozuluyor.. 
Çevre elde gidince de.. 
Elde kalan ‘boşluk ’, ‘hiçlik’.. 
Sıfıra sıfır, elde var sıfır.. 
Bu duyarsızlık devam ederse 
dünya 2.4 derece ısınacak. Bu bir 
çok yerde kuraklık, susuzluk, 
açlık, yoksulluk, verimsizlik 
demek.. 
Bir dönemlerin sloganında oldu-
ğunca ‘altına hücum’ gibi ‘suya 
kaçış’ demek.. 
Yani.. Büyük bir göç dalgası.. 
Dünyanın etkin ülkeleri ‘küresel 
ısınmayı 1.5 derece ile sınırlan-
dırma ‘ peşinde. 
Hedef bu. 
Bu bile yaşanılası dünya gerçeğini 
bir süre daha geçerli kılacak.. 
2050’ye  kadar.. 
Onun için;  fosil yakıtlar yok.. Ta-
rımda ve hayvancılıkta yeni plan-
lama..Su tasarrufu ve su reformu.. 
İnsanca, huzurlu yaşamak için 
2050’yi biraz daha  uzatalım da.. 
30’ar yıllık yeni planlamalar.. 
Onun için şu sen - ben kavgasını, 
her açıdan ötekileştirmeleri, boş 
algı tartışmalarını bırakalım da, 
çocuklarımızın geleceğine baka-
lım.. 
Yarınlar ciddi tehdit altında.. 
Konuşulması, planlar - projeler, 
hazırlıklar yapılması gereken konu 
bu. 
İklim krizi yarınlar da temel gün-
demimiz.. 
Lütfen..Acilen.. 
Sahi iklim krizi mi dediniz !

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Yunanistan'da salgın için  
yeni tedbirler uygulanıyor

realme 8 Pro ve GT  
TÜRKİYE’DE!
H.MERKEZİ - BALKAN 
GÜNLÜĞÜ 
 

Dünyanın en hızlı büyü-
yen akıllı telefon mar-
kası realme uzun za-

mandır beklenilen, son tekno-
lojiye sahip ürünleri realme 8 
Pro ve GT’yi tanıttı. realme 8 
Pro, akıllı telefon kamera mo-
düllerinde bulunan en yüksek 
çözünürlüğe sahip 108 mega-
piksel kamerasıyla kullanıcıla-
rın kusursuz fotoğraf çekmesi-
ne yardımcı oluyor.  Qual-
comm Snapdragon 
888 işlemciyi alan ilk 
akıllı telefon özelliği-
ne sahip realme GT 
ise 4500 mAh pil 
kapasitesi ile tüketi-
cilere benzersiz ve 
kesintisiz kullanım 
deneyimi sunuyor.  
realme’nin merakla 
beklenen yeni  akıllı 
telefonlarının bekle-
yenleri ile buluşma-
sına çok az kaldı. re-
alme 8 Pro Hepsibu-
rada kanalında, real-
me GT ise Trendyol 
kanalında satışa su-
nuldu. realme 8 Pro, 
akıllı telefon kamera modülle-
rinde bulunan en yüksek çözü-
nürlük olan 108 megapiksel ka-
meraya sahip ilk realme akıllı 
telefondur. 108 megapiksel çö-
zünürlüğe ve 1 / 1.52 inç mat-
rise sahip yeni nesil Samsung 
ISOCELL HM2 sensörü, akıllı 
telefonun ana kamerasının ça-
lışmasından sorumludur ve 
bu, 12.000 × uzunluk ve geniş-
likte fotoğraflar çekmenizi sağ-
lar. 9.000 piksel - bu, 20 x 15 
metrelik bir afiş için yüksek 
düzeyde ayrıntılı bir görüntü 

çekmek için yeterlidir. 
 HM2, Fujifilm tarafından ge-
liştirilen yeni malzemeyi kulla-
narak Samsung'un ISOCELL 
Plus piksel gruplama teknoloji-
sini kullanıyor. İkincisi, optik 
kaybı azaltarak ve yüksek renk 
doğruluğu ve ek olarak %15'lik 
bir ışık hassasiyeti sağlayarak 
bitişik pikseller arasındaki pa-
razit sorununu çözer. Smart-
ISO otomatik algılama teknolo-
jisi, sensöre giren ışık miktarın-
dan bağımsız olarak parlak ve 
net görüntüler yakalamaya 

yardımcı olan çekim 
senaryosuna göre en 
iyi pozlama ayarla-
rını seçer. 
 realme GT, özellikle 
5G ağlarında 7,5 
Gbps'ye kadar mak-
simum hızda çalış-
mak üzere tasarlan-
mış Qualcomm 
Snapdragon 888 iş-
lemciyi alan ilk akıllı 
telefon. Ayrıca iş-
lemci, en yüksek ve-
ri aktarım hızını 
sağlayan ultra ve-
rimli LPDDR5 belle-
ğe ve UFS 3.1 stan-
dardına sahiptir. 

5nm işlem teknolojisi, güçlü bir 
Cortex-X1 çekirdeği, üç Cortex-
A78 çekirdeği ve dört Cortex-
A55 çekirdeği, önceki modelle-
re kıyasla %2-5 performans ar-
tışı ve %50 güç tüketimi artışı 
sağlar. realme GT, akıllı 5G 
modu ile çevredeki sinyallerin 
yoğunluğunu bağımsız olarak 
belirler ve otomatik olarak 4G 
ve 5G bantları arasında geçiş 
yapar, bu da bu modu olma-
yan akıllı telefonlara kıyasla 
güç tüketimini yüzde 30 ora-
nında azaltır.

Vodafone TV’den özel yeni içerikler
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Vodafone'un dijital TV 
servisi Vodafone TV, 
Ağustos ayında da di-

ziden filme, spordan belge-
sele, her zevke ve yaşa uy-
gun zengin içerikleriyle izle-
yicilerin tercihi oldu. Her ay 
1 milyonu aşkın abone tara-
fından kullanılan Vodafone 
TV'de Ağustos ayında en 
çok izlenen filmler arasında 
"Jumanji: Vahşi Orman", 
"Marslı", "Yarından Sonra", 
"İnanılmaz Örümcek Adam 
2", "Shazam! 6 Güç", "Mutlu-
luk Zamanı" ve "Promethe-
us" yer aldı. Ağustos'ta en 
çok izlenen kanallar ise TV8, 

Fox, Kanal D, TRT Spor ve 
Show TV olarak sıralandı. 
Vodafone TV, Eylül ayında 
da müşterileri için birbirin-
den keyifli içerikler sunuyor. 
Vodafone TV kullanıcıları, 
2019 yapımı, Will Smith'li 
aksiyon-drama filmi "İkizler 
Projesi"ni; Elton John'ın bi-
yografisini konu alan, Oscar 
ödüllü müzikal "Roket 
Adam"ı; Michael Dougherty 
yönetiminde efsane bilim 
kurgu serisinin devam filmi 
"Godzilla: Canavarlar Kra-
lı"nı; Tom Cruise ve Henry 
Cavill'in başrollerini paylaş-
tığı, Christopher McQuarrie 
imzalı, serinin 6. filmi "Gör-
evimiz Tehlike: Yansımalar"ı 
izleyebilecek. 

MERSİN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mersin’in Silifke ilçe-
sinden Balkan ülke-
lerine günde yakla-

şık 50 ton limon ihraç edili-
yor. Silifke’de mayer cinsi ve 
Enterdonat cinsi limon hasa-
dına başlandı. Limon bahçe-
lerinin çoğunluğunu oluştu-
ran kütdiken çeşidi limonun 
hasadına ise Kasım ayında 
başlanacağı bildirilirken, 
2022 Nisan ayının ilk haftası-

na kadar limon hasadına de-
vam edilmesi bekleniyor. Si-
lifke ilçesinde 33 bin dekarlık 
alanda 101 bin ton limon ha-
sadının yapılacağı öğrenildi. 
Limon üretiminde Türki-
ye’de ilk sırada yer alan Silif-
ke’de narenciye sektörü, yöre 
halkı için en önemli gelir 
kaynaklarından birini oluştu-
ruyor. Silifkeli tarım işçileri 
ise sabahın ilk ışıklarıyla bir-
likte büyük bir zahmetle 
ağaçtan toplamaya başladık-
ları limonları sofralara ulaş-
tırmak için çalışıyor. 

www.haberler.com’a göre; 
Mersin genelinde limon üre-
timiyle Türkiye’de ilk sırada 
yer alan kentte narenciye 
sektörü, üretim, paketleme 
ve sevkiyat sürecine kadar 
her yaştan vatandaş için en 
önemli gelir kapılarından bi-
rini oluşturuyor. Sezon ba-
şında eğer limonda fiyat geri-
lerse üretici daha sonra piya-
saya sürmek üzere depolara 
alıyor. Üretici 'yatak' diye ta-
bir edilen dinlendirmeyle da-
ha iyi bir kazanç sağlamayı 
umuyor.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Genç İş İnsanları 
Derneği EGİAD) ile Ya-
zılım ve Bilişim Sanayi-

cileri Kümelenme Derneği 
(YABİSAK) iş birliğinde dü-
zenlenen  ‘Şirketlerin Dijital 
Dönüşümünde Kutup Yıldı-
zı: Yapay Zeka ve Arttırılmış 
Gerçeklik’ konulu webinarda 
konuşan uzmanlar,  bir çok 
şirketin işe alımlarda yapay 
zeka robotlarını kullanmaya 
başladığını ve bu robotların 
CV’leri incelediğini, müla-
katlarda işe başvuran kişinin 
mimik ve jestlerine göre ka-
rar verdiğini söyledi. Robot-
lar CV’deki bilgilerle kişinin 
Linkedin hesabını karşılaştı-
rarak doğru bilgi verip ver-
mediğini de kontrol ederken, 
gelecekte daha çok kişinin iş 
başvurusunda robotla müla-
kata katılmak zorunda kala-
cağına dikkat çektiler. ‘Dün-
ya Yazılımcılar Günü’nde 
düzenlenen webinarın açılış 
konuşmasını YABİSAK Yö-
netim Kurulu Başkanı ve ES-

BAŞ Yürütme Kurulu Başka-
nı Dr. Faruk Güler ile EGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp 
Avni Yelkenbiçer yaptı.  
Yazılım ve bilişim konusun-
da profesyonelleri İzmir’e 
çekmek ve kentte bu sektö-
rün ekosistemini geliştirmek 
ve kümelenmesini sağlamak 
için STK, üniversite, belediye 
ve özel girişim olarak bir ara-
ya gelerek YABİSAK’ı kur-
duklarını belirten Dr. Faruk 
Güler, “Fuar İzmir’in kulesi-
ni İzmir’de yazılımcıların 

merkezi yapmak istiyoruz. 
Kulenin ilk katını YABİSAK 
olarak biz kiralayarak ilk adı-
mı atmış olduk. İzmir’deki 
altyapı yazılım ve bilişim 
sektörünün burada kümelen-
mesi için çok uygun. İzmir’in 
kendisi bu sektörde çalışmak 
isteyen insanlar için bir cazi-
be merkezi. Sektörün geliş-
mesi için tüm süreci organize 
edecek ve kümelenmeyi sağ-
layacak bir çalışmayı da hep 
birlikte yapacağız” diye ko-
nuştu. 

Balkanların limonu 
Mersin’den gidiyor

Robotla mülakat dönemi geliyor
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İsmet ARAS

KLEPTOMANİ

Sosyal yaşam içerisinde medyadan veya ba-
sından bazen birçok ilginç hatta bizi hay-
rete düşüren olaylar duyarız. Bu 

yaşananların birçoğu gizem içerisinde yaşandığı 
için çoğundan haberdar olamayız ancak güvenlik 
güçlerine bildirilen  ve hakkında işlem yapılan 
adli makamlara sevk edilen olaylar hakkında ha-
berdar oluruz. İşte Kleptomani de bu olaylardan 
biridir. 
Kleptomani nedir: bireyin, hiçbir ihtiyacı olma-
dığı halde, maddi gücünün yeteceği, başkasına ait 
olan parasal değeri düşük nesneleri çalma dürtü-
süne karşı koyamamasıdır. Tarihte 1816 yılında 
İsviçreli Doktor Andre Mathey tarafından akıl 
hastalığı olarak ortaya atılmıştır. Ancak 1938 yı-
lında iki Fransız tarafından Yunanca hırsız keli-
mesinden türetilen Kleptomani olarak adını 
almıştır. Kleptomani, halk arasında kullanılan ta-
biri ile “Çalma Hastalığı” olarak bilinir. Ayrıca 
istemsizce çalma hastalığına sahip olan bireylere 
“Kleptoman” denir. Çalma hastalığı ilk olarak ka-
dınlarda tespit edilmiş ancak ilerleyen tarihlerde 
kadın, erkek her bireyde görülmüştür. 
 Bazen basından veya medyadan, dünyaca ünlü 
bir sinema sanatçısının veya ünlü bir iş adamının 
Çalma eylemini gerçekleştirdiğini duymuşsunuz-
dur. Kleptomanlar genelde alışveriş merkezleri, 
marketler gibi halka açık yerlerdeki ürün ve mal-
zemeleri çalmaktadır. Aslında bu çalınan malze-
meler ekonomik değeri çok düşük önemsizdir. 
Bunlar dikkat çekmeyecek bir ruj, bir saç tokası 
veya bir kalemde olabilir. Bunlara aslında ihtiyaç-
ları da yoktur ve kullanmazlar. Hatta bazı hastalar 
ailesinin veya arkadaşlarının eşyalarını çalabil-
mektedir. Bazı kadınlar arkadaşına oturmaya, 
güne gittiklerinde bir çay kaşığı veya bardağı çan-
tasına koyarlar. Bazıları samimi olduğu arkada-
şını daha sonra arayarak hatıra olarak 
saklayacağını söylerler. Kleptomanlar, çaldıkları 
eşyaları hemen geri verme eğilimi içindedir. 
Çoğu kez pişman olup; çaldıklarını yerine geri bı-
rakırlar. Aslında burada amaç; maddi kazanım 
sağlamak değil, çalma iç dürtüsüne engel olama-
yıp rahatlamak ve haz duymaktır.  

 Kleptoman ile Hırsız  
Arasındaki Farklar 

Kleptoman,  planlama yapmaz. Ani karar verir 
ve çalmayı tek başına yapar. Çaldığı eşyanın eko-
nomik bir değeri yoktur.  Çaldıkları eşyayı eko-
nomik olarak alma gücü bulunur. Kleptomanlar 
çaldığı eşyayı geri vermeye çalışır. Eğer kişi çal-
dığı eşyayı anlaşılmadan geri veremez ise kullanı-
lamayacak veya bulunamayacak bir şekilde saklar 
veya atar. Bazı hastalar ise çaldıkları eşyayı sev-
diği kişilere, ailesine veya arkadaşlarına hediye 
eder. Hırsız: Hırsızlık için plan yapar. Ani karar 
vermez ve çalma işlemini tek başına yapabildiği 
gibi grup halinde de yapabilir. Çaldıkları para da 
olabilir değerli eşya da ve parayla alma gücü yok-
tur, aldıklarını geri vermez, amacı para kazan-
maktır. 
• Kleptomaninin Psikolojik Nedenleri: Psikolo-
jik olarak çalma eyleminin rahatlatıcı özelliği bu-
lunduğundan dolayı antidepresan etkisi 
göstermektedir. Hastalığının temelinde çocukluk 
döneminde başlayan aileden yeterli sevgi ve ilgiyi 
görmeme hissi ve fiziksel zarar görme duygusu 
yatmaktadır. Aile içerisinde genetik özelliği ol-
duğu da görülmüştür. Bu olumsuz etkilerin sonu-
cunda birey aileye veya çevreye karşı duyduğu 
öfkeyi dışa yansıtabilir.                                                             
Kleptomanlar, genellikle çocukluk veya ergenlik 
dönemlerinde başlayarak her yaş grubunda görü-
lebilir. Çalma hastalığı, çocukluk döneminde gö-
rüldüğü zaman toplumda fazla 
önemsenmeyebilir. Fakat ilerleyen yaş grupla-
rında, toplumda belli bir konuma gelmiş birey-
lerde görüldüğünde ise olay ciddiye alınır. Kimi 
zaman toplumda kınama, mahalle baskısına 
maruz kalabilir. Hatta sosyal olarak dışlanma, so-
yutlanma ve ötekileştirme şeklinde görülebilir. 
Tekrar etmesi halinde ise sadece toplumsal dış-
lanma ile kalmayıp hırsız olarak ceza almasına 
varan sonuçlara ulaşılabilir. Çocukluk döneminde 
özellikle ilköğretim yıllarında çocukların arkada-
şının silgisini alma, kalem açacağını alma, hatta 
küçük miktarda olsa parasını alma olaylarına rast-
lanır. Bu bazen ailesinden ekonomik şiddet 
görme(harçlık vermeme) veya fiziksel şiddet 
görme hatta kleptomaniden de kaynaklanabilir. 
Kleptomanlar işlemiş olduğu suçlardan dolayı 
ceza kanunlarından muaf değildir. Hastalıkları 
uzman heyet tarafından tescil edilmesi şartıyla in-
dirim cezaları uygulanır. Ayrıca aldığı cezalar 
saklı kalmak şartıyla: tedavi yoluna gidilir, bunlar 
çoğu kez terapi yardımı yada ilaç tedavisi uygula-
masıdır. 
NE YAPILMALI: Kleptoman hastalığına sahip 
olan yetişkinlerin bazıları bunu kabullenmez ve 
gizli tutarlar. Fakat bu onların zamanla aleyhine 
olur. Bu onların toplum içerisinde itibar kaybına 
izole(dışlanma) olmasına çevresini, arkadaşlarını 
hatta ekonomik kayıplarına neden olur. Klepto-
manlar hastalığını öğrendiklerinde öncelikle bunu 
kabullenmeli ve gerekli psikolojik terapi yardımı 
almalıdır. Uzmanlar gerekli gördüğünde,  tıbbi te-
davi yardımına gidilerek, ilaç tedavisine başlan-
malıdır. 
ÇOCUKLAR: Özellikle ilköğretim yıllarında 
görülen vakalarda (silgi, kalem, kalem açacağı ve 
para gibi.)öğrenildiğinde olay gizli tutulup çocu-
ğun diğer arkadaşlarının duyması önlenmeli 
çalma olayının oluş biçimi göz önünde tutulup 
“idare, öğretmen, rehber öğretmen ve veli” çerçe-
vesinde tutulup; değerlendirip, çözüme kavuştu-
rulmalı, çocuğun rencide olması önlenmelidir. 
Unutmayalım ki çocuklar yaşadığı ve yaşatılan 
olaylardan çabuk etkilenir ve yaptığı eylemleri bu 
etkiler sonucunda yerine getirir. Çocuklar eylem-
lerini yerine getirirken ortaya çıkacak sonuçlarını 
kestiremezler. Çocuklarda kleptoman olabilir. Bu 
gibi olaylar iyi yönetilmeli iyi yönetilemezse ru-
hunun derinliklerinde derin yaralar bırakacaktır.

Fulya OMAÇ  
KARADAĞ/ÇETİNJE 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz 
cumartesi günü Karadağ Cumhurbaş-
kanı Milo Cukanoviç’in daveti 
üzerine “Avrupa‘nın En 
Genç Bağımsız Cum-
huriyeti” unvanına 
sahip ülkesi Kara-
dağ’a ilk resmi zi-
yaretini 
gerçekleştirdi. 
Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ile 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un da 
eşlik ettiği ziyaretin 
resmi görüşmesi Kara-
dağ’ın tarihi ve kültürel eski 
başkenti Çetinye’deki Cumhurbaş-
kanlığı Rezidansı’nda gerçekleştirildi.  
 
KARADAĞ’IN MANEVİ KALBİ 
Lovćen Dağı’nın altındaki küçük va-
dide yer alan, buram buram tarih ve 
barındırdığı yüzlerce ıhlamur ağacın-
dan ötürü ıhlamur kokan Karadağ’ın 
eski kraliyet başkenti Cetinje, 1482 
yılında Ivan Crnojević Zeta devletinin 
hükümdarı tarafından kurulmuş. O 
döneme (15. Yüzyıla) ait birçok mi-
mari yapı günümüzde hala zamana 
meydan okuyor. Karadağ’ın Berlin 
Kongresi ile 1878 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan ayrılarak tanın-
ması ile Karadağ devletinin başkenti 
olarak ilan edilen şehir, günümüzde 
ise Karadağ’ın manevi kalbi konu-
munda.  
 
ATATÜRK DE BU-
RADAKİ OS-
MANLI 
SEFARETİNİ 
KULLANMIŞ 
Birinci Balkan 
Savaşı’ndan 
sonra kurulan 
Karadağ Kral-
lığı’nın kısa bir 
süre başkentliğini 
yapan Cetinje’ye, bu 
süreçte pek çok ülkenin 
konsolosluğu açılmış. Mustafa 
Kemal Atatürk de Sofya’daki gör-
eviyle birlikte yüklendiği kısa süreli 
Çetinje ateşemiliterliği sırasında Çe-
tinye’deki 1.5 katlı Osmanlı Sefareti 
(Elçiliği) binasını kullanmış. Her ne 
kadar bu konsolosluk binaları artık 
hizmet vermiyor olsalar da, buralarda 
günümüzde çeşitli etkinlikler düzen-
leniyor. 
 
CETİNJE SOKAKLARI 
Dalmaçya kıyılarının en güney 
ucunda, Adriyatik kıyısına saklanmış 
gibi duran, yeşil ile mavinin iç içe 
geçtiği, pitoresk deniz koyları, berrak 
suları, yüksek dağları, muhteşem göl-
leri, birçok doğal güzelliği ve antik 
şehirleriyle her yıl dünyanın her ye-
rinden birçok turisti kendine çeken 
Karadağ’ın milliyetçilerinin ve sıcak 
kanlı insanlarının bulunduğu şehri 
Cetinje, birçok müzeye, manastıra, 
eski elçilik ve konsolosluklara ev sa-
hipliği yapıyor. Eski konsoloslukların 
bulunduğu Njegoseva Caddesi üze-
rinde dantel gibi işlenmiş binalar, on-
larca ıhlamur ağacı, hediyelik eşya 

mağazaları, cafe ve restoranlar bulu-
nuyor. Adeta tiyatro sahnesinden fır-
lamış gibi sokakları olan, sakinliğiyle 
huzur veren, tarihi yapılarıyla ziyaret-
çilerini tarihe yolculuğa çıkaran, 
doğal güzelliği ile insanları büyüle-

yen muhteşem bir şehir olan 
Cetinye, Türk turistlerin 

de Balkanlar ve Kara-
dağ’da en rağbet et-

tiği turistik 
yerlerde başı çeki-
yor. Karadağ’ın 
beş yüzyıl bo-
yunca kültür ve 
eğitim başkenti 

olmuş Çetinje ye-
şili ve düzgün mi-

marisiyle de göz 
doldurucu. 

 
ESKİ KRALİYET BAŞKENTİ 

Karadağ’ın eski başkenti olduğu için 
birçok tarihi ve kültürel yapıyı barın-
dıran Cetinje’de 15. yüzyıl 
dönemindeki Hükümet 
Konağı binası, günü-
müzde Kraliyet Ti-
yatrosu “Zeta 
House” olarak 
kullanılıyor. 
Özgün mimarisi, 
tarihi binaları, 
manastır ve kili-
seler ile müzeler 
nedeniyle kente 
‘müze kasaba’ deni-
lirken, Osmanlı’nın izle-
rini de taşıyan tarihi şehirde, 
Cetinje Manastırı, Biljarda Müzesi, 
Lipa Mağarası, Karadağ Sanat Gale-

risi, Miodrag Dado Duric 
Galerisi, Ulica Njego-

seva, Tarih Müzesi, 
Kral Nikola Müzesi, 

Vlach Kilisesi, 
Lovcen Milli 
Parkı, Njegos 
Mausoleum, Dju-
kanovic Evi, 
Saint Peter Ma-

nastırı, Milli Müze, 
Etnoğrafya Müzesi 

yerli ve yabancı turist-
lerin en çok ziyaret ettiği 

tarihi mekanlar. Etnografya 
müzesi, Karadağ Krallığı’nın kral-
ları olan I. ve II. Peter’in konutları 
(devlet müzesi ve biljarda sa-
lonu) ve ulusal 
müzenin her birine 
giriş 5’er 
Euro. Ancak 10 
Euro karşılığında 
tek bir bilet ala-
rak hepsine giri-
lebiliyor. 
 
İLK 10 ÜLKE 
ARASINDA 
Karadağ’ın bağımsız-
lığını ilk tanıyan ülke-
lerden biri olan Türkiye ile 
Karadağ arasındaki dostluk ilişki-
leri Sultan II. Abdülhamit ile Kral Ni-
kola arasındaki dostluğa dayanan bir 
geçmişe sahip. Günümüzde de Tür-
kiye, Karadağ’a en fazla yatırım 
yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. 
TİKA, Karadağ’da bugüne kadar top-
lam değeri 20 milyon Euro’yu aşan 
399 proje ve faaliyet gerçekleştirir-
ken, Erdoğan ve Cukanoviç ikili gö-

rüşmesinde 250 milyon dolarlık bir 
hedef koydular ve çalışmalarını bu 
hedef doğrultusunda sürdürecekler. 
 
GÖRÜLECEK YERLERDEN BA-
ZILARI 
 
Cetinje Manastırı: Karadağ’da bulu-
nan en ünlü Sırp Ortodoks manastırı-
dır. 1701 yılında Prens Danilo 
tarafından yaptırılmış. Osmanlı saldı-
rıları sırasında harap edildikten sonra 
1785 yılında tekrar inşa edilmiş. Kut-
sal Haç parçacıkları, Aziz Sava Epit-
rachelion, , Kral Stephen 
Decansky’nin tacı, çeşitli eski kilise 
afişleri, Rus İmparatoriçesi Catherine 
II’nin elleriyle işlediği örtü gibi bir-
çok eser sergileniyor. St John’nun  
(Vaftizci Yahya)sağ eli bu manastırda 
bulunuyor ancak sergilenmiyor. 
Vlaska Kilisesi: 1450 yılında inşa 
edilen kilisenin korkulukları için, düş-
mandan ele geçirilen silahların nam-

luları kullanılmış. Burada 
düşman diye kasdedilen, 

Osmanlılar. 1864 yı-
lında yeniden yapı-

lanmadan sonra 
bugünkü görünü-
münü almış.  
Etnoğrafya Mü-
zesi:  Kral Nic-
hola 

Meydanı’nda bu-
lunan müzede Ka-

radağ’ın geleneksel 
kıyafetleri ve yaşam 

tarzı sergileniyor. 
Devlet Müzesi / Prens I. Niko-

la’nın Sarayı: Kral Nichola Meyda-
nı’nda bulunan müze, Karadağ Kralı 
I. Nikola Petroviç’in eski ikametgahı. 
II. Dünya Savaşı sırasında yağmaya 
uğramış. Saray, Art Nouveau tarzında, 
bol miktarda orijinal form, dekoratif 
detay ve çiçek desenleri ile inşa edil-
miştir. Sarayın her odası kendi tar-
zında tasarlanmıştır: oryantal, 
Venedik, Viktorya. Saray birkaç kez 
yeniden inşa edildi ve 1910’da bu-
günkü görünümünü aldı. 
Biljarda House: Milli Müze’nin 
hemen karşısında yer alan yapı, ünlü 
şair ve filozof Peter II Petroviç’in 
1832 yılında ikamet ettiği bina. Gü-
nümüzde adına kurulmuş müze olarak 
hizmet veriyor. Alt katta askeri kıya-

fetler, zarifçe dekore edilmiş 
silahlar, üst katta ise pisi-

kopos haçı, giysileri, 
belgeler, mobilyalar, 

bilardo masası bu-
lunuyor.  
Milli Müze: No-
vice Cerovica’da 
bulunan müzede 
tarih ve sanat bö-

lümleri görül-
meye değer. 

Vladiko Danilo Me-
zarı: Centinje Manastı-

rı’nın solundan başlayan 
ve tepeye doğru çıkan 10 dakika-

lık bir yürüyüşle ulaşılıyor. Buradan 
Cetinje’nin kuş bakışı manzarası izle-
nebilir. 
Lovcen Türbesi: Petar II Petrovıc 
Njegos tarafından, Jezerski Tepesi 
üzerinde 1660 metre yükseklikte bu 
şapel yaptırılmıştır. Türbe yıkılması 
üzerine 1924 yılında yeniden inşa 
edilmiş.

KARADAĞ'IN 
müzeler şehri 
ÖÖ Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Kara-
dağ Cumhurbaşkanı 
Milo Cukanoviç’in 
resmi ziyaret görüş-
mesini yaptıkları 
Karadağ’ın Kraliyet 
eski başkenti olan 
Cetinje, buram bu-
ram tarih ve yüzler-
ce ıhlamur ağacın-
dan yayılan ıhlamur 
kokularıyla, tiyatro 
sahnesini aratma-
yan sokaklarıyla, ev 
sahipliğini yaptığı 
birçok müze, ma-
nastır, eski elçilik ve 
konsolosluklarla 
yerli ve yabancı tu-
ristlerin gözdesi

CetinjeCetinjeCetinjeCetinjeCetinjeCetinje
Mustafa KÖKMEN

İLM-İ SİYASET  
KAVRAMININ  
TÜRKİYE’DEKİ 

ROLÜ

Siyaset" kelimesi Arapça kökenli olup 
genellikle "devlet yönetme" anlamında 
kullanılmaktadır. Siyaset kavramının 

batıdaki karşılığı ise "politik" kavramıdır. 
Şark kültürü ve Batı kültürü farklı bakış açı-
ları ile Siyaset Ve Politika tartışmalarını or-
taya koymuşlardır. Politika ve Siyaset 
kavramları Literatürde çok geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Siyasetin günümüzdeki anlamları, 
kamu politikaları, çıkar çatışması ve çıkarların 
uzlaşması olarak nitelendirilmektedir. Politika 
kavramının temeli Antik Yunan şehir devlet-
lerinde yaşayan düşünürlerin ortaya koyduğu 
eserlere dayanmaktadır. Bilindiği üzere; So-
krates, Platon, Aristoteles, Sofist düşünürler 
politika kavramı üzerine durmuşlardır. Devle-
tin ve devlet yöneticilerinin nasıl olması ge-
rektiği, İktidar, güç, politik çıkar, erdemli 
devlet yöneticileri nasıl olmalıdır sorularına 
cevap bulmaya çalışmışlardır.  
 

İLM-İ SİYASET NEDİR ? VEYA  
İSLAM'DA SİYASET OLUR MU?  

  
Siyaset günümüz dünyasında kötü ve olumsuz 
bir paradigma çerçevesinde ele alınmakta ve si-
yasetçilerin güvenilmez, siyasetin de kirli bir 
kavram olduğu düşünülmektedir. Kesinlikle bi-
linmelidir ki; Siyaset kavramı bir sosyal bilim 
disiplinidir ve masum bir yapısı vardır. Halk 
arasında bilindiği gibi kirli bir oyun alanı değil-
dir. Siyaset kavramının bugün bu şekilde algı-
lanmasının temel nedeni erdemsiz ve kötü 
yöneticilerin siyaset yapabilme ve güç kullana-
bilme yetkisinin olmasıdır. Siyaseti kirli bir 
düzleme getiren siyasetçilerin bizatihi kendisi-
dir. Bu anlamda siyasetin kendisi bir sosyal 
bilim olarak masum bir temele sahiptir. Uzak 
durulacak, çekilecek bir kavram değildir. Gün-
delik hayatımızın her alanında siyaset vardır. 
Çevremizdeki bireyler ile ilişkilerimiz,  uzlaş-
mamız veya çatışmamız da bir tür  siyasettir.  
Peki Siyasetin İslam ile bir bağlantısı var 
mıdır? İslam'da Siyasetin yeri nedir? Öncelikle, 
İslam siyasetin direkt kendisidir. İslam'ın do-
ğuşu var olan bir cahiliye düzenine bir devrim 
hareketi ile bir siyasi çıkış ile gerçekleşmiştir. 
Mevcut tüm çarpık düzeni yıkan bir yenilikçi 
hareket olarak İslam'ın siyasetten bağımsız ol-
ması mümkün değildir. İslam bu anlamda siya-
setin içinde doğmuştur. İçtihat, tevhid, vatan, 
ittihad, istişare gibi kavramlar İslam içerisinde 
ve Siyaset içerisinde ortak olarak bulunan kav-
ramlardır. Peygamber efendimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.) İslam'ı yaymak için verdiği 
mücadele ve bu davada ilerlerken kullandığı 
yöntemler itibariyle de Peygamber efendimiz 
(s.a.v.) bir lider ve siyasetçidir. O dönemde ya-
pılan anlaşmalar, savaşlar, müzakereler, tam 
anlamıyla bir  politika hareketidir. Bu bağ-
lamda İslam siyaset ile birlikte gelişmiş ve ya-
yılmıştır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) İslam'ı 
yaymak için siyaseti bir araç olarak kullanmış-
tır. Tarihsel perspektifte analizler yapılırken, 
gerçekleşmiş olayları günümüzde bu dönemde 
var olan olay ve olgular ile karıştırmamak ve 
kendi dönemlerindeki düzen ve şartlar itiba-
riyle ele almak gerekmektedir. Bu anlamda Al-
lah'ın yönetim algısı Kur'an-ı Kerim'de de 
belirtilmiştir ve Kur'an'ın dili diplomatik bir dil 
olarak bu konuya örnekler belirtmektedir. Do-
layısıyla siyaseti, İslam ile bağlantılı bir disiplin 
olarak ele almak gerekmektedir. İslam'ın Siya-
set ile ilişkisi ayrı bir mevzu İslam'ın siyasallaş-
ması çok farklı bir mevzudur. 
 Siyasal İslam kavramı, İslam'ı siyaset yapmak 
üzere kullanmak olarak nitelendirilmektedir. 
Bu tartışma konusu ise hem İslam'ın hem de Si-
yasetin bakış açısıyla örtüşmemektedir. Siyase-
tin etik olmayan kullanım yöntemlerinin İslam 
dininin  kullanılarak meşrulaştırılması İlm-i Si-
yaset değildir.  İlm-i Siyaset kavramının litera-
türdeki karşılığı Machiavelli ifadesiyle erdemli 
ve ahlaklı Devlet yöneticilerinin politikayı kul-
lanma yöntemleridir. Hakikatli, ferasetli, akil, 
bilge ve adil devlet yöneticilerinin siyaset 
yapma tarzı İlm-i Siyaset olarak açıklanmakta-
dır. Batıdaki modern politika çalışmaları, İslam 
kültüründeki İlm-i Siyaset kavramını kabul 
etmez ve literatürde Siyasal İslam,  radikal 
İslam kavramlarını  kullanır. Batı, İslamafobi 
kavramını oluşturmuş ve kendi iç siyasal çıkar-
ları için bir malzeme olarak kullanmıştır. Ba-
tı'nın Soğuk Savaş süreci sonrası İslam'ı 
siyasallaştırması, İslam'ı terör ile özdeşleştir-
mesi, İslamafobi kavramının ortaya çıkmasına 
ve gelişmesine neden olmuştur. Batı'nın oluş-
turmak istediği Siyasal İslam kavramı bugün 
başarılı olmuş görülmektedir. Batı'nın İslam 
coğrafyasında görmek istediği Müslüman tipi, 
ılımlı ve liberal İslam anlayışıdır. Batı'nın İslam 
coğrafyası için ön gördüğü plan, Müslüman in-
sanların evlerinde ibadetlerini etmeleri ama so-
kağa çıktıklarında İslam'ı temsil eden hiç bir 
görüntü vermemeleridir. Bu anlamda Ilımlı, li-
beral İslam algısı başarısız olmuştur ve bu anla-
yış İslam'ın kendisi değildir. Sonuç olarak İlm-i 
Siyaset kavramı Osmanlı Devleti'nin bir mirası 
olarak Türkiye'ye ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 
İslam coğrafyasında İlm-i Siyaset fikrini uygu-
layan ve başarılı olan nadir ülkelerdendir. Mo-
dern siyaset kavramı her geçen gün değişmekte 
ve gelişmektedir. Türkiye, değişen yeni dünya 
düzenine uyum sağlamakta ve sistem içerisinde 
kendi hipotezleri ile ayakta durmaktadır. İçe-
ride ve dışarıda İlm-i Siyaset fikrinin yansıma-
ları net olarak görülmektedir.
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Haluk ERDEM

İNSANLIK  
DEĞERLERİNE  

ADANMIŞ  
BİR ÖMÜR: ALİYA  
İZZETBEGOVİÇ -2-

Hoşgörü kültürünün emsalsiz örneklerin-
den birini oluşturan Saraybosna’da ya-
şanan insanlık dışı dramı Goytisolo şöy-

le anlatır: ‘‘Osmanlı Balkan mimarisinin başya-
pıtlarından biri olan 1531’de yapılmış güzel Ga-
zi Hüsrev Camii’ne 86 kez havan topu isabet et-
miş, ama hem binanın kendisi hem de ince uzun 
minaresi hâlâ ayakta direniyor (…) En hüzünlü 
manzara eski Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün 
ünlü Saraybosna Kitaplığı’nın hali. 26 Ağustos 
1922’de Sırp milliyetçileri enstitünün üzerine 
yanıcı maddelerden oluşan bir bomba yağmuru 
indirerek bu zengin kültürel mirası küle çevir-
mişler. Bosna Hersek hükümeti enformasyon 
dairesinin belirttiği gibi, bu saldırı ‘‘İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan beri Avrupa kültürüne karşı iş-
lenmiş en barbarca cinayet (…) Büyük Sırbistan 
topraklarından bütün İslam izlerinin silinip atıl-
ması gerektiğine göre Müslüman Boşnak halkın 
ortak belleği olan kitaplık da öç alıcı alevler ara-
sında ortadan kalkmaya a priori mahkûmdur (…
) Binlerce Arapça, Türkçe, Farsça elyazması 
ebediyen kül oldu. Yok edilen bu servet, tarih, 
coğrafya ve seyahat, teoloji, felsefe ve sufizm, 
doğal bilimler, astroloji ve matematik yapıtları, 
sözlükler, dilbilgisi kitapları ve divanlar, satranç 
ve müzik el kitaplarıydı’’. Çok dinli ve çok kül-
türlü bir coğrafyada hoşgörünün korunması ve 
barışçıl bir dünyanın kurulması için hayatının 
son anına kadar mücadele eden İzzetbegoviç in-
sanlık değerlerinin önemini vurgulamıştır: ‘‘Ya-
bancılar, savaştan önce Saraybosna’ya geldikle-
rinde dikkatlerini gururla, burada yüzyıllarca 
hâkim olmuş olan insanlık ve hoşgörünün taştan 
tanıklarını barındıran avluya çekerdim. Burası, 
Bey Camii, Katolik Katedrali, Eski Ortodoks 
Kilisesi ve Sinagogun bir arada bulunduğu, hiç-
birinin diğerinin yoluna çıkmadığı ve kutsiyeti-
ne karışmadığı küçük bir alan. İnsanlar genelde, 
hoşgörünün Fransız Devrimi ile başlayan yakın 
bir dönemin ürünü olduğunu düşünüyorlar. An-
cak hoşgörü Fransız Devrimi ile değil, çok daha 
önce başladı’’.  
 

İZZETBEGOVİÇ VE DOĞU İLE 
BATI ARASINDA İSLAM  

 
İslam bilim ve kültür tarihi iyi incelendiğinde 
dünyaya örnek oluşturacak bir medeniyetin nasıl 
inşa edildiği de görülecektir. Günümüzde, İs-
lam’ı geri kalmanın bir nedeni olarak gören bazı 
çevreler hatalı düşünmektedir. Gerçekte İslami-
yet cehalete ve yanlış inanışlara son vermiştir. 
Dünya görüşlerini dini (maneviyatçı), materya-
list ve İslami olarak üç kümede toplayan İzzetbe-
goviç, bu görüşlerin sırasıyla şuura, tabiata ve in-
sana karşılık geldiğini düşünmektedir. En eski 
zamanlardan bugüne kadar ortaya atılmış bütün 
ideoloji, felsefe ve düşünce sistemleri bu üç te-
mel dünya görüşünden birine dayanmaktadır. 
Bunlardan ‘‘SİZ EVLAD-I FATİHANSINIZ. 
BURALAR SİZE EMANET. ONUN İÇİN BU 
EMANETİ KORUYUN’’. PORTRE birincisine 
göre, yegâne veya esas varlık ruh, ikincisine gö-
re madde, üçüncüsüne göre ise ruh ve maddenin 
bir arada varoluşundan yola çıkmaktadır. İslami 
görüş insanı dünyada eşsiz bir varlık olarak dü-
şünür. İnsan beden olarak zamanla sınırlıyken, 
ruh ebedidir. İnsanın sınırlı bu zaman içinde ih-
mal edilemeyecek bir görevi vardır. İslam, Doğu 
ile Batı arasında geçmişte birçok defa köprü va-
zifesi görmüştür. Geçmişte eski medeniyetler ile 
Avrupa arasında kurulmuş bu köprü, İzzetbego-
viç’e göre yeniden kurulmalıdır; çünkü günümüz 
dünyası dramatik çıkmaz ve alternatiflerle parça-
lanmış durumdadır. Şimdi yaşanan tarihin çok 
açık bir özelliği vardır. Bu özellik, dünyanın bir-
birine zıt biçimde iki ayrı blok olarak ayrılmış 
bulunmasıdır. Dünya kutuplaşmış ve fikri, hissi 
ve siyasi bakımlardan birbirinden tamamen ayrı 
iki gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa 
İslam, din ve bilimin, ahlak ve siyasetin, idealle-
rin uzlaşmasının sağlanmasıdır. İslam dini nasıl 
bilimle uyumlu ise aynı zamanda çalışmayla da 
uyumludur. Tarih boyunca dinler arasında en te-
miz ve en mükemmeli olan İslam ve kutsal kita-
bı Kur’an, eşitlik ve adalet başta olmak üzere 
tüm insanlık değerlerini gündeme getirmektedir: 
‘‘Bu itibarla beyan ederim ki: Ben bir Müslüma-
nım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İs-
lam davasının bir neferi olarak telakki ediyorum 
ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. 
Çünkü İslam, benim için güzel ve asil olan her 
şeyin diğer adı; dünyadaki Müslüman halklar 
için onurlu ve özgür bir hayatın, kısacası benim 
inancıma göre uğrunda yaşamaya değer olan her 
şeyin adıdır’’. SONSÖZ YERİNE… Vefatından 
bir gün önce kendisini ziyaret eden Cumhurbaş-
kanımıza söylediği son sözlerinde, İzzetbego-
viç’in düşünce dünyasının özünü yakalamak 
mümkündür: ‘‘Siz Evlad-ı Fatihansınız. Buralar 
Size emanet. Onun için bu emaneti koruyun’’. 
Korunmasını istediği emanetin en özlü anlatımı, 
Türk ve Müslüman kültürünün insanlık değerle-
rini korumada oynayabileceği önemli roldür. Bu 
rolü anlamak için İzzetbegoviç’in sözlerine ku-
lak verelim: ‘‘Sırbistan’a dört asır boyunca 
Türkler hükmetmiş olmasına rağmen, Decani, 
Granica ve Sopocani manastırları yerlerinde du-
ruyorlar. Türkler bunları tahrip etmediler. Çünkü 
inandığımız Kitap, bu türden bir tahribatı redde-
diyor. İnsanlarımız bu kurala sadık kaldılar. Ve 
buna saygı gösterdiğimizde, kiliselere ve diğer 
dinlere saygı göstermek istediğimizde, yalnızca 
Avrupa demokrasisinin dünyanın şahit olduğu 
en iyi geleneğine uygun olarak davranmış ol-
makla kalmıyoruz, aynı zamanda kendi Kutsal 
kitabımıza da dosdoğru bir biçimde harfiyen uy-
muş oluyoruz. Bu bizim zaferimizin anahtarı-
dır’’. Düşünce dünyasının genişliğini ve eylem-
lerine yansıttığı ahlaki tutumu daha fazla anla-
mamız gerektiğini sözlerime eklerken, Aliya İz-
zetbegoviç’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

YTB, Türkiye ve Sırbistan  
ilişkilerine katkı sağlıyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), eğitim, 
sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gerçekleştirdiği proje-

lerle Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilere katkı sağlıyor

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, 
Ortadoğu’dan Afrika’ya ka-
dar çok geniş bir coğrafyada 

yaşayan kardeş, soydaş ve akraba 
topluluklarla yoğun ve sıcak iliş-
kilerin yeniden tesis edilmesine 
yönelik çalışmalar yürüten Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı, projelerini insan 
odaklı yaklaşımla sürdürüyor. Ça-
lışmalarıyla Balkanların istikrarı 
ve refahında yapıcı rol oynayan 
YTB, bölgede gerçekleştirdiği faa-
liyetlerde de Türkiye ve Sırbistan 
arasındaki ilişkilere önemli katkı 
sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye 
Bursları ile her yıl Sırbistan’dan 
onlarca öğrenciye Türkiye’de üni-
versite eğitimi sunarken, iki ülke 
arasındaki ilişkilerde köprü vazi-
fesi gören sosyal, kültürel ve eko-

nomik alanlarda da onlarca proje 
hayata geçiriyor. 
YTB, Balkan ülkelerinde yaşayan 
soydaş ve kardeş topluluklara 
mensup lise ve üniversite öğrenci-
lerinin sosyal, kültürel ve akade-
mik açıdan gelişimlerine katkı 
sağlamak için “Balkan Gençlik 
Okulu” projesi ile Sırbistan San-
cak bölgesinde yüzlerce öğrenciye 
tarih, kültür, din ve benzeri konu-
larda çeşitli eğitimler, atölye çalış-
maları, konferanslar ile seminerler 
verdi. Sırbistan’ın Sancak bölge-
sinde yaşayan Boşnaklara ait etnik 
ve bölgesel kimliklerini oluşturan 
somut olmayan kültürel değerle-
rin unutulmaması ve gelecek ku-
şaklara aktarılması adına Boşnak-
ların Somut Olmayan Kültürel En-
vanter Çalışması başlatıldı. Uz-
man ekip eşliğinde yapılan saha 
çalışmaları ve literatür taramaları-
nın ardından araştırmacıların kul-
lanımına açılması için bir veri ta-

banının oluşturulması hedefleni-
yor. 
Belgrad Türkoloji’nin Yüz Yılı adlı 
antoloji çalışması kapsamında ise 
1976 senesinden bu yana Belgrad 
Türkoloji Kürsüsü'nde görev yap-
makta olan Prof. Dr. Mirjana Teo-
dosiyeviç, kürsünün tarihçesi ve 
çalışmalarına dair birinci ağızdan 
bilgiler veriyor. Proje içeriğinde 
Belgrad Türkoloji Kürsüsü'nde 
yapılmış bilimsel çalışmalar, ha-
zırlanmış yayınlar ve tezler, kürsü 
öğrencilerinin çeşitli çalışmaları 
ile geçmiş dönemlere ait hatıralar, 
fotoğraflar yayınlanmak üzere ha-
zırlanıyor. 
Novi Pazar Türk Kültür Merkezi 
bünyesinde görevli Milli Eğitim 
Bakanlığı okutmanları ve Türkçe 
dersi alan 44 öğrenciye yönelik de 
30 Haziran-7 Temmuz tarihleri 
arasında bir Türkiye gezisi ger-
çekleştirildi. (AA)

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da Lokanta ve Me-
kan Sahipleri Birliği, başkent 
Sofya’da yeni tip koronavi-

rüs (Kovid-19) önlemlerini protes-
to için gösteri düzenledi. Parla-
mento binası önünde düzenlenen 
gösteriye katılan yüzlerce sektör 
çalışanı, Sağlık Bakanlığı kararıyla 
7 Eylül itibarıyla uygulamaya ko-
nulan kısıtlamalara karşı slogan at-
tı, Sağlık Bakanı Stoyço Katza-
rov’un istifasını istedi. Gösteride 

yapılan konuşmalarda, lokantala-
rın mesai saatlerinin 23.00’a kadar 
sınırlandırması ve gece kulübü, 
disko, kumarhane ve diğer eğlence 
yerlerinin faaliyetlerine ara veril-
mesine itiraz edildi. İşletme sahip-
leri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle 
uğradıkları zararların karşılanma-
sını, aksi halde protestolarını sür-
düreceklerini belirtti. Kalabalık 
gösteri ve yürüyüşler yüzünden 
başkentteki trafik olumsuz etkilen-
di. Öte yandan Delta varyantının 
etkin olduğu Bulgaristan, salgın-

dan ölüm oranı bakımından Avru-
pa Birliği (AB) içinde ilk sırada yer 
alıyor. Sağlık Bakanı Katzarov, 
ölenlerin yüzde 97’sinin aşılı olma-
dıklarını, hastalığı ağır geçiren 100 
kişinin 4’ünün öldüğünü belirtmiş-
ti. Zorunlu olmayan aşılama kam-
panyasında herkesin istediği za-
man ve yerde ücretsiz aşı olabilme-
sine rağmen halkın aşılara karşı il-
gisi son derece düşük. Halkın sa-
dece yüzde 20’sinin aşılı olduğu 
Bulgaristan, bu oranla AB içinde 
son sırada yer alıyor. (AA)

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk kültürünün izlerini yansıtan, 
yüzyıllara varan tarihi geçmişe 
sahip kervansarayları anlatan 

‘Anadolu Yolculuğu’ isimli oyun, Sır-
bistan’da düzenlenen uluslararası kon-
feranstan ödül getirdi. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Güzden Varinlioğ-
lu’nun içinde bulunduğu 4 kişilik eki-

bin hazırladığı oyuna ilişkin sunum, 
Avrupa Bilgisayar Destekli Tasarımda 
Eğitim ve Araştırma Konferansı'ndaki 
134 makale arasında en iyi sunum 
ödülünü aldı. Varinlioğlu, “39 yıldır 
aralıksız düzenlenen, dünyanın en 
prestijli konferanslarından birinde 
ödül almak gurur verici” dedi. Yakla-
şık 2 yıllık çalışma sonucunda hazırla-
nan oyun, Anadolu İpek Yolu üzerin-
de bulunan kervansarayları konu aldı. 

Sofya’da lokanta sahipleri  
önlemleri protesto etti…

‘Anadolu Yolculuğu’ İEÜ’ye Sırbistan’dan ödül getirdi

"Selam Olsun"un  
üçüncü durağı  

TİRAN'DA  
ETKİNLİKLER  
DÜZENLENDİ

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü’nce (YEE), 
vefatının 700. yılında Yunus Em-
re'yi anmak, Balkanlar'da, kültürel 

ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek 
amacıyla yürütülen "Selam Olsun" proje-
sinin üçüncü durağında, Arnavutluk'un 
başkenti Tiran'da etkinlikler düzenlendi. 
YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Tiran'daki "Jordan Misja" Sanat Okulu 
"Tonin Harapi" Konser Salonu'nda ger-
çekleştirilen programa halk büyük ilgi 
gösterdi. Geleneksel Türk tiyatrosunun 
vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Ha-
civat ve kukla gösterilerinin Abdülaziz 
Öktem ve Faruk Karagül tarafından ser-
gilendiği programda, öğretim görevlisi 
Murat Yılmaz ve Nagehan Caner ise "4 
Kapı 40 Makam" felsefesini ebru sanatı ile 
icra etmek üzere çalışmalar yaptı ve gele-
neksel ebru sanatının inceliklerini öğretti. 
Öte yandan, cam boncuk sanatçısı Kadri-
ye Yorulmaz tarafından alevde cam 
ürünleri şekillendirildi ve etkinliğe katı-
lan misafirlere armağan edildi. Tiyatro 
performansı ve Türk el sanatlarının yanı 
sıra Yunus Emre ilahilerini Orta Asya 
müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbe-
kov'a Anadolu türkülerini Balkan türkü-
leri ile harmanlayan enstitü sanatçısı Al-
per Tuna'nın eşlik etmesiyle katılımcılara 
müzik şöleni sunuldu. Tiran Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demir-
baş, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılı-
nın Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edil-
mesi dolasıyla Yunus Emre Enstitüleri 
olarak dünyanın birçok yerinde Yunus 
Emre'yi anlama ve anma etkinlikleri dü-
zenlediklerini söyledi. "Selam Olsun" slo-
ganıyla Tiran Yunus Emre Enstitüsü ola-
rak etkinlik icra ettiklerini kaydeden De-
mirbaş, "Yoğun bir katılım ile gerçekleşen 
etkinlikte, misafirlerin de memnuniyeti 
bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Oldukça do-
lu ve eğlenceli bu programın hazırlanma-
sında başta sanatçılarımız olmak üzere 
teknik ekibe şükranlarımı sunuyorum." 
ifadesini kullandı. (AA)
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STRUGA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Milli kürekçiler, Kuzey Ma-
kedonya'nın Struga şeh-
rinde düzenlenen Balkan 

Şampiyonası'nda 8 altın, 5 gümüş 
ve 4 bronz madalya kazandı. Tür-
kiye Kürek Federasyonu’nun açık-
lamasına göre, 17 madalya kaza-
nan milli sporcular, tarihinde en 
çok altın madalya sayısına ulaştığı 

Balkan Şampiyonası'nı yaşadı. 
Milliler, 8 altın, 5 gümüş ve 4 
bronz madalyayla genel klasman-
da birinci oldu. Erkekler kategori-
sinde kupanın sahibi olan milliler, 
kadınlar kategorisinde ise aynı 
puana sahip olduğu Yunanistan 
ile ikinciliği paylaştı. Şampiyona-
ya, ev sahibi Kuzey Makedon-
ya'nın yanı sıra Bulgaristan, Yuna-
nistan, Romanya, Sırbistan, Bosna 
Hersek ve Türkiye katıldı. (AA)

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk firması Kiğılı, Kuzey Ma-
kedonya Milli Basketbol Takı-
mı'nın 1+1 yıl süreyle giyim 

sponsorluğunu üstlendi. Kiğılı ile 
Kuzey Makedonya Basketbol Fede-
rasyonu arasında sağlanan anlaşma-
nın imza töreni, başkent Üsküp'te dü-
zenlendi. Törene, Kiğılı Üst Yönetici-

si (CEO) Hilal Suerdem, Kuzey Ma-
kedonya Basketbol Federasyonu Baş-
kanı Pero Antiç ve Kuzey  Makedon-
ya  Basketbol Federasyonu Müdürü 
Todor Gecevski katıldı. Kiğılı CEO'su 
Suerdem, burada çok güzel ağırlan-
dıklarını belirterek, Fenerbahçe'nin 
eski efsane oyuncusu olarak nitelen-
dirdiği Antiç'e teşekkür etti. Araların-
daki iş birliğini geliştirerek iyi yerle-

re götüreceklerini söyleyen Suerdem, 
Kuzey Makedonya Milli Basketbol 
Takımı'na sponsor olmaktan, beraber 
iş birliği yapmaktan ve şampiyonlarla 
beraber yürümekten onur duydukla-
rını ifade ederek, "Beraber iyi işler 
yapacağız. Sporcuyu seviyoruz. Spor-
severi seviyoruz. Spora hizmet eden 
spor kulüpleri ve sporseverlere des-
tek olmak istiyoruz. Sporcunun her 

zaman yanında olduk. Olmaya devam 
edeceğiz. İyi işlere ve şampiyonlukla-
ra hep beraber yürüyeceğimizi temen-
ni ediyorum." diye konuştu. Suer-
dem, "Güçlü bir takımla beraber ol-
maktan biz de onur duyuyoruz. Farklı 
ülkelerde bunu geliştireceğiz. Balkan 
ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde bu 
atılımlarımıza devam edeceğiz." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Futbol Takımı  
Romanya'da 4. oldu

Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı'na sponsor oldu

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'da düzenlenen Parla-
menterler Futbol Turnuvası'nda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Futbol Takımı dördüncü oldu. 
Heyetin Başkanlığını AK Parti Giresun 
Milletvekili Adem Tatlı'nın yaptığı, AK 
Parti'den Bayram Özçelik, Mustafa 
Açıkgöz, İsmail Kaşdemir, Fehmi Küp-
çü, Sait Kirazoğlu, Baki Ersoy, Ahmet 
Salih Dal, Abdullah Öztürk, Cengiz De-
mirkaya, Osman Ören, Zekeriya Aslan, 
Fahrettin Poyraz, Necdet Budak, D. Ali 
Sarıkaya, Oktay Çanak, Didem Has-
türk ve CHP’den Ahmet Kaya'nın yer 
aldığı TBMM Futbol Takımı, finalde 
İtalya Parlamentosu Futbol Takımı ile 
oynadığı maçı uzatmalarda penaltın-
dan kaybederek dördüncülüğü elde et-
ti. TBMM Spor Kulübü Derneği Başka-
nı ve AK Parti Giresun Milletvekili 
Adem Tatlı, AA muhabirine, güzel ha-
zırlanmış bir turnuva olduğu belirte-
rek, "Dostluk kazandı. Burada parla-
mentolar bir araya geldi. Milletvekilleri 
kaynaştı. Parlamenter diplomasisini ge-
liştirdik. Tabi bunun yanında toplantı-
larda yaptık, sadece futbol maçı değil-
di." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 
Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da 
final maçını tribünden izledi. (AA)

Ay-yıldızlı kürekçiler, tarihinde en 
çok altın madalya sayısına ulaştığı 
Balkan Şampiyonası'nı yaşadı

MİLLİ KÜREKÇİLERİMİZDEN 
Balkan Şampiyonası'nda  
17 madalya


