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GÜNDEM

 Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer� Malazg�rt Zafer�
B�tl�s’�n Ahlat �lçes�nde Malaz-

g�rt Zafer�’n�n 948. yıl dönümü 
kapsamında düzenlenen etk�n-
l�kler renkl� görüntüler oluştur-
du.

B�tl�s’�n Ahlat �lçes�nde, Malazg�rt 
Zafer�’n�n 948. yıl dönümü kutlama-

ları kapsamında düzenlenen etk�nl�klere 
vatandaşlar yoğun �lg� göster�yor.

“Türkler�n Anadolu’ya g�r�ş kapısı” ola-
rak n�telend�r�len Ahlat’ta, Malazg�rt Zafe-
r�’n�n 948. yıl dönümü kutlamaları devam 
ed�yor.

“1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nın 
kurulduğu Çarho mevk�s�ndek� 400 dö-
nümlük alanda üç gündür devam eden 
etk�nl�klere �lg� gösteren vatandaşlar 
yoğunluk oluşturdu.

Kırgız Türkler�n�n kök börü, atlı okçu-
luk, okçuluk, c�r�t ve güreş müsabaka-
larının renkl� görüntülere sahne olduğu 
etk�nl�klerde, Türk�ye’n�n b�rçok �l�nden 
gelen güreşç�ler kıyasıya mücadele ett�.

Atlı b�rl�kler�n savaş sanatını canlandır-
dıkları göster�ler de vatandaşlar tarafın-
dan �lg�yle �zlend�.

Alandak� çadırlarda devlet sanatçıları-
nın yaptığı geleneksel el sanatları ürünle-

r�n� �nceleyen vatandaşlar, etk�nl�k alan-
larında da ata b�nd�, ok attı.

Çocuklar da kend�ler� �ç�n hazırlanan 
bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını 
oynayarak eğlend�.

Konya Büyükşeh�r Beled�yes� Tur�zm 
Şube Müdürü Coşkun B�lg�, Malazg�rt 
Zafer�’n�n 948. yıl dönümü etk�nl�kler�ne 
katkı sunmak �ç�n kente geld�kler�n� söy-
led�.

Zafer�n anlam ve önem�n� tekrar �drak 
ett�kler�n� bel�rten B�lg�, “Ahlat’tak� et-
k�nl�kler�m�z Türk�ye’n�n her tarafındak� 
kardeşler�m�z�n kucaklaşmasına ves�le 
oldu. Konya Büyükşeh�r Beled�yes� ola-
rak burada yemek �kramında bulunduk. 
Ayrıca çadırımızda yöresel yemekler�m�z� 
dağıttık. Böyle güzel b�r etk�nl�kte yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz. Çok güzel 
b�r teveccüh var. Hem Ahlat halkından 
hem de �llerden gelen m�saf�rler�m�z yo-
ğun �lg� göster�yor.” d�ye konuştu.
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DERNEKLER

ROK YENİDEN KOVULDUROK YENİDEN KOVULDUROK YENİDEN KOVULDU
Ras�m Ozan Kütahyalı, Boşnaklara yaptığı hakaret neden�yle 21 

ay önce kovulduğu Beyaz Tv’de geçen hafta �şe başlaması so-
nucu Rumel� cam�asından gelen tepk�ler neden�yle kanal sah�b� 
Osman Gökçek tarafından �ş�ne yen�den son ver�ld�.

Beyaz Tv Genel Yayın Koord�natörü 
Osman Gökçek konu �le �lg�l� aşağı-

dak� açıklamayı yaptı.

“B�raz önce Sayın Saff et Sancaklı ve 
kıymetl� Rumel� s�v�l toplum kuruluşları-
nın tems�lc�ler�yle b�r araya geld�m. Ra-
s�m Ozan Kütahyalı’nın yapmış olduğu 
özür metn�n�n Rumel� dernekler�n�n nez-
d�nde kabul gördüğü ve af ed�ld�ğ� dü-
şünces�yle yayına çıkarıldığını anlattım.

Ancak Rumel� dernekler�n�n kıymetl� 
tems�lc�ler� böyle b�r durumun söz konu-
su dah� olmadığını, b�zler�n yanlış yön-
lend�r�ld�ğ�n� ve Ras�m Ozan Kütahyalı’yı 
af etmeler�n�n mümkün olmadığını bel�rt-
t�ler. 21 ay önce Beyaz Tv’de yaşanan va-
h�m olay sonrası Rumel� dernekler�nden 
herhang� b�r talep gelmed�ğ� halde ahlak� 
yayın �lkeler� doğrultusunda Ras�m Ozan 

Kütahyalı’nın görev�ne son verd�ğ�m�z-
den dolayı Beyaz Tv a�les�ne teşekkür 
ett�ler.

O günkü duruşumuz �le bugün arasında 
h�ç b�r fark olmadığını kend�ler�ne söyle-
d�m.Rumel� kökenl� kardeşler�m�z�n has-
sas�yet� b�z�mde hassas�yet�m�zd�r. Yarın 
akşam �t�bar�yle Ras�m Ozan Kütahyalı 
Beyaz Tv de yer almayacaktır.

Saygılarımla 

Osman Gökçek”
Bosna Sancak Dernek yetk�l�ler� yen� 

gel�şen durumdan sonra bu akşam Be-
yaz Tv’n�n önünde yapılacak olan pro-
testonun �ptal ed�ld�ğ�n� duyurdu. Üye ve 
dostlar bu akşam saat 21:00’da  dernek 
b�nasına  davet ed�ld�.
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DERNEKLER

RUMELİLER BİR OLDURUMELİLER BİR OLDURUMELİLER BİR OLDU
AZMİN ZAFERİ
21 Ay önce Boşnaklar’a hakaret eden Ras�m Ozan Kütahyalı’nın, 

yen�den programa çıkmaya başladığı Beyaz Tv’den, Rumel� cam�-
asının protestosu sonucu kanal sah�b� Osman Gökçek �le yapılan 
�st�şare net�ces�nde �ş�ne son ver�ld�.
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DERNEKLER

RASİM OZAN KÜTAHYALI YOK OLDU!RASİM OZAN KÜTAHYALI YOK OLDU!RASİM OZAN KÜTAHYALI YOK OLDU!

25 Ağustos’ta Beyaz Tv’n�n önünde 
buluşma kararı alan Rumel� cam�ası 

ve 10 b�nlerce ahlak gönüllüsü Kütahya-
lı’nın �ş�ne son ver�lmes� sonucu kanalın 
önünde buluşmaktan vazgeçerek Bosna 
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derne-
ğ�’nde toplandı. 

Bosna Sancak Derneğ�’nde yapılan 
toplantıda dernek başkanı Muhammet 
Sancaktar, bu süreçte b�rl�kte yol aldıkla-
rı d�ğer Rumel� dernekler�ne, ahlak gö-
nüllüler�ne, s�yaset yapmadan yanlarında 
olan s�yas�lere, basın mensuplarına ve 
destek veren herkese teşekkür ett�.

D�ğer konuşmacıların ardından süreçte 
yaşananlarla �lg�l� basın açıklaması okun-
du. Derneğ�n sosyal medya hesabından 
aşağıdak� paylaşım yapıldı.

“Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� Başkanımız Muhammed San-
caktar, Ras�m Ozan Kütahyalı’nın Beyaz 
TV’den yen�den kovulması sürec�n�, 
k�mler�n devreye g�rd�ğ�n�, yürütülen algı 
operasyonlarını b�lg�lend�rme toplantı-
sında anlattı.

Ras�m Ozan Kütahyalı’nın platformu-
muzun g�r�ş�mler� ve duyarlı toplumumu-
zun desteğ� net�ces�nde layık olmadığı 

ekranlardan uzaklaştırılması �le �lg�l�, 
derneğ�m�zde b�r b�lg�lend�rme toplantısı 
yapıldı. Merve Büyükbayrak, hazırlanan 
basın b�ld�r�s�n� okudu.

Ahlak er ya da geç kazanır! Ahlak Gö-
nüllüler� Platformu �le b�rl�kte derneğ�-
m�zde düzenlenen b�lg�lend�rme toplantı-
sına katılan Rumel� ve Balkan cam�asının 
değerl� s�v�l toplum örgütler�ne, s�yas� 
part�ler�n tems�lc�ler�ne, medya dünyası-
nın saygın �s�mler�ne ve ahlak gönüllüsü 
değerl� halkımıza sonsuz teşekkürler�m�-
z� sunuyoruz.”
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ZEYTİNBURNU

Okullar yen� öğret�m yılına hazırOkullar yen� öğret�m yılına hazırOkullar yen� öğret�m yılına hazır
Zeyt�nburnu Beled�yes�, �lçe 

sınırları �çer�s�nde bulunan 27 
okulun �ç - dış cephe boya yen�-
leme, bakım ve onarım çalışma-
larını büyük ölçüde tamamladı. 
9 Eylül 2019 tar�h�nde başlaya-
cak yen� öğret�m yılına kadar 
tüm okullar tertem�z olacak.

Zeyt�nburnu’nda okullar ç�çek açıyor. 
Zeyt�nburnu Beled�yes�’n�n yaz tat�l� bo-
yunca �lçede bulunan okullarda başlattığı 
�ç - dış cephe boya yen�leme ve tad�lat 
çalışmalarında sona gel�nd�. Hâl�hazırda 
Zeyt�nburnu’ndak� �lk, orta ve l�se sev�-
yes�ndek� 27 okulun 23 tanes�n�n �ç - dış 
cephe boya yen�leme, bakım ve onarım 
çalışmaları tamamlandı. Ger�ye kalan 4 
okulun yen�leme çalışmaları da 9 Eylül 
2019 tar�h�nde başlayacak olan yen� öğ-
ret�m yılına kadar tamamlanmış olacak.

HER SENE YENİLENİYOR

Zeyt�nburnu Beled�yes�, İlçe M�ll� Eğ�-
t�m Müdürlüğüyle b�rl�kte her yıl �lçedek� 
okulların taramasını yapıyor, eks�kler� 
tesp�t ederek çalışmaları bu doğrultuda 
yapıyor. Bu yıl yapılan çalışmalar net�-
ces�nde �ç ve dış cepheler�n boyalarının 
yen�lenmes� kararı alınmıştı.
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SULTANGAZİ

Sultangaz�l� gençler doğa kamplarındaSultangaz�l� gençler doğa kamplarındaSultangaz�l� gençler doğa kamplarında
Sultangaz�l� gençler, Sultangaz� Beled�yes� tarafından düzenle-

nen doğa kamplarında m�saf�r ed�ld�. Sultangaz� Beled�yes�’n�n 
Gençl�k ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçeves�nde �l-
çede �kamet eden gençler, Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak 
gençl�k kamplarında düzenlenen çeş�tl� spor ve kültürel akt�v�te-
lere katıldı.

Sultangaz� Beled�yes�’n�n Gençl�k ve 
Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çer-
çeves�nde erkekler Bolu Aladağ Gençl�k 
Kampı’nda, kızları �se Kastamonu Yol-
konak Gençl�k Kampı’nda m�saf�r ed�ld�. 
Doğa kamplarına katılan gençler�n ula-
şım, konaklama ve yemek �ht�yaçları Sul-
tangaz� Beled�yes� tarafından karşılandı.

Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun konuyla �lg�l� yaptığı 
açıklamada gençler�n serbest zamanları-
nı çeş�tl� sosyal, kültürel ve sport�f faa-
l�yetlerle değerlend�rmeler�n� sağlamak 
amacıyla Anadolu’nun farklı bölgeler�nde 
yer alan doğa kamplarında ağırlandığı-
nı söyled�.Doğa kamplarında gençler�n 
güzel ve yararlı b�r tat�l geç�rd�ğ�n� �fa-
de eden Başkan Dursun, “Anadolu’nun 
farklı bölgeler�ndek� doğa kamplarında 
gençler�m�z� konuk ett�k. Bu kamplarda 
spordan sanata kadar b�rçok akt�v�teye 
gençler�m�z farklı deney�mler yaşadı “ 
d�ye konuştu.

Bolu Aladağ Gençl�k Kampı, Bolu’ya 
40 k�lometre uzaklıkta yer alıyor. Kampta 
konaklama 4 k�ş�l�k gruplar hal�nde kon-
teynırlarda yapıldı. Kampta, el sanatları, 
t�yatro, müz�k, halk oyunları, yapay tır-
manış, oryantr�ng, pa�ntball, doğa yürü-
yüşü, satranç, kanobadm�nton, voleybol, 
futbol, ten�s, okçuluk g�b� etk�nl�kler�n 
yanısıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yed� 
Göller, çevre köy gez�ler� de yer aldı.

Kastamonu Yolkonak Gençl�k Kampı, 
Kastamonu’ya 10 k�lometre uzaklıkta bu-
lunan Kadıdağı Yaylası Mevk��nde yer alı-
yor. Kampta konaklama 4 k�ş�l�k gruplar 
hal�nde bungalovlarda yapıldı. Kampta, 
pa�ntball, oryant�r�ng, yüksek �p akt�v�-
teler�, ata b�nme, doğa yürüyüşü, voley-
bol, futbol, geleneksel sokak oyunları, el 
sanatları, halkoyunları, müz�k, t�yatronun 
yanısıra; Kastamonu ve Safranbolu şe-
h�r gez�s�, Daday İlçes� At Ç�ftl�ğ� gez�s�, 
Ilgaz Dağı çevre gez�s� yapıldı.
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TARİH

BOSNA HERSEKLİLER VE KÖKLERİBOSNA HERSEKLİLER VE KÖKLERİBOSNA HERSEKLİLER VE KÖKLERİ
Yapılan genet�k araştırmalarda Bosna Hersek’te yaşayanlar 

arasında Yerel Bosnalılar ve İl�r kökenl�lerden sonra en çok Got 
kökenl�lere rastlanmıştır.

Gotlar; Güney İsveç’ten Avrupa’nın 
doğusu ve batısına doğru d�ğer 

Germen kab�leler� �le b�rl�kte yayılmaya 
başlamışlardı. Avrupa’nın Güneydoğu-
suna doğru harekete geçen Gotlar, V�z�-
gotlar (Batı Gotlar) ve Ostrogotlar (Doğu 
Gotlar) d�ye �k� kısma ayrıldılar.

Roma İmparatoru 3. Gord�yan döne-
m�nde (238-244) �lk defa Romalılar �le 
çatışmaya g�rd�ler. Çatışmalar 271 yılına 
kadar sürdü. İmparator Aurel�yan, Gotla-
ra Daçya’yı (bugünkü Romanya) ver�nce 
çatışmalar durmuştu.

Gotlar, 254 yılında o zaman İl�r�ka d�ye 
anılan bugünkü Bosna topraklarına ma-
denlere baskınlar yapmışlardı.

Hunlar kuzeyden gel�p Roma İmpa-
ratorluğunu baskı altına alınca, Gotlar 

İmparatorluk �çler�ne saldırarak Romalı-
ları yenm�ş ve Dr�na nehr�n� geç�p Sava 
nehr�ne kadar olan Bosna topraklarına 
yerleşm�şlerd�.

361 - 408 Yılları arasında Gotlar’ın özel-
l�kle Dalmaça bölged�ndek� hak�m�yetler� 
konusunda güven�l�r tar�h� belgelere sa-
h�p değ�l�z. Ancak 401 yılında İtalya yarı-
madasına saldırdıklarını ve sonrasında 
Dalmaçya’ya da yerleşt�kler�n� görüyo-
ruz. Yönet�m merkezler� ve yerleş�m alan-
larının ağırlıklı olarak kuzeydek� Panon�a 
ve güneydek� Dalmaçya arasındak� bu-
günkü Doğu Bosna’dak� Foça, Gorajde, 
V�legrad, Uj�tda, Lyubov�ye vreÇayn�ça 
g�b� yerler olduğunu da b�l�yoruz.

Hunlar �le Germen kav�mler� arasın-
da 454 yılında yapılan savaşı Hunlar 
kaybed�p aşağı Tuna nehr� havzası ve            
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TARİH

GOTLAR BOSNA’DAGOTLAR BOSNA’DAGOTLAR BOSNA’DAGOTLAR BOSNA’DAGOTLAR BOSNA’DAGOTLAR BOSNA’DA
Karadan�z’e doğru çek�l�nce Gotlar, Ro-
malılar �le y�ne karşı karşıya kalmışlardı. 
Yıkılış dönem�n� yaşamakta olan Roma-
lılar, bugünkü Bosna Hersek’�n tamamını 
Gotlar’a terk etmek zorunda kalmışlardı.

Kuzeyden gelen Germen kab�leler� kralı 
Odoakar, 481’de Sava havzası, Pannon�a 
ve Dalmaçya’yı fethett�ğ�nde bölgede 
yen� sıkıntılar yaşandı. O zamana kadar 
Bosna’nın güney�, Batı Roma İmparatoru 
Jul�us Nepot’un yönet�m� altındaydı.

Bu arada Doğu Roma İmparatorluğu 
başında bulunan �mparator Zenon, �ç ka-
rışıklıklar yüzünden Odoakara’yı meşru 
b�r kral olarak tanımak zorunda kaldı. An-
cak daha sonra kuzeydek� Got kab�leler 
�le anlaşarak Odoakar üzer�ne b�r ordu 
gönderm�ş ve 493 yılında yapılan savaşta 
Odoakar öldürülmüştü. Ardından Bosna 
topraklarında kes�nt�s�z 40 yıllık b�r barış 
dönem� yaşanmış ve Gotlar, bugünkü 
Bosna Hersek’e yerleşm�şlerd�.

Bu zamana kadar bugünkü Bosna 
Hersek’tek� Gotlar’ın hak�m�yet� �ç�nde 
toplumun tüm kes�mler�nde öneml� değ�-
ş�kl�kler meydana gelm�şt�r. Saraybosna 
ovası ve Neretva Nehr� vad�s�n�n alanları 
özell�kle gel�şt�r�lm�şt�r. Mostar yakınla-
rındak� Han Potots�ma, Travn�k yakın-
larındak� Gornye Peç�ne, Saraybosna 
yakınlarındak� M�halyev�ç, Pr�jedor yakın-
larındak� Rakovtsan� ve d�ğerler� yerlerde 
Got yasaları, gelenekler� ve daha sınra 
Bosna Nezheb� ve Bogom�l�zm’�n temel�-
n� ollturacak olan Men�he�zm (Aryan) d�n� 
yerleşm�ş, Gotlar �le mevcut nüfus ara-
sındak� �y� �l�şk�ler gerçekleşm�şt�r.

İzn�k Konsey�’n�n 325 yılındak� Hır�st�-
yanlık d�n� �le �lg�l� kararları ve tartışma-
larında bu yana, Hz. İsa’nın öğret�ler� �ç�n 
Ortodoks Hr�st�yanlarla Aryanlar arasın-

da ş�ddetl� b�r çatışma yaşandı. Aryan 
öğret�m� İl�r�kum yan� Bosna’da da etk�l� 
olmuş ve altıncı yüzyılın başlarında özel-
l�kle Gotlar arasında olmak üzere yerel 
Bosnalılar ve İl�rl�ler arasında çok sayıda 
taraftar bulmuştu. Romalılaşmış İl�r ve 
yerel halk lat�nce konuşur ve lat�nce ya-
zarken, Gotlar kend� d�ller� ve Got yaşam 
tarzı vardı. Bosna’da ç�fte yasalar altın-
da yargılanırlardı. Gotların val�ler� vardı 
ve Gotlar arasındak� anlaşmazlıklarında 
kend� �nanç ve yasalarına göre karar 
ver�rken, Roma anlaşmazlıklarında Roma 
görevl�ler�ne de yardım ederlerd�. Maden 
�şler� Roma val�ler� tarafından �dare ed�-
l�rken, mal� kaynaklar Gotların kontrolü 
altındaydı. Bununla b�rl�kte, ç�fte verg�ler 
ve ek�leb�l�r araz�n�n üçte b�r�n�n yerel 
nüfus alanını ele geç�ren Got askerlere 
tahs�s ed�lm�şt�.

537 Yılındak� Got - B�zans savaşına 
kadar Bosna Hersek’�n tamamına hak�m 
olan Gotlar, bu savaşı kaybetmeler� üze-
r�ne bğyük b�r kısmı İtalya tarafına b�r 
daha doğuya ger� dönmemek üzere çek�l-
d�ler. B�r bölümü de savaşta B�zans tara-
fına geçm�ş ve bugünkü Bosna Hersek 
topraklarında kalmıştı.

N�tek�m yapılan genet�k araştırmalarda 
Bosna Hersek’te yaşayanlar arasında Ye-
rel Bosnalılar ve İl�r kökenl�lerden sonra 
en çok Got kökenl�lere rastlanmıştır.

Araştırma yazısı: NUSRET SANCAKLI
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BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

At�la Başkan her zaman halkın yanında mı?At�la Başkan her zaman halkın yanında mı?At�la Başkan her zaman halkın yanında mı?
Sadece seç�m zamanı değ�l her zaman halkın yanında, halkla 

�ç�çe b�r başkan olan At�la Aydıner; neden ROK kr�z�nde sess�z 
kaldı?

İlk dönem�nde Hüsey�n Bürge’n�n m�l-
letvek�l� olması �le onun yer�ne atanan 
Başkan At�la Aydıner daha sonra 2 dö-
nem Bayrampaşa Beled�ye Başkanı se-
ç�ld�

Yalnızca seç�mden seç�me değ�l her 
zaman halkın �ç�nde yer alan ve Bayram-
paşa halkı tarafından sev�len b�r başkan 
olan Aydıner; yerel seç�mler�n ardından 
kend�s�ne oy veren vermeyen tüm esnafı 
ve Bayrampaşa halkını z�yaret ed�yor.

Bu kadar duyarlı b�r başkan olan At�la 
Aydıner’�n geçt�ğ�m�z hafta özell�kle Bay-
rampaşa’da bulunan Bosna Sancak ve 
Rumel� dernekler�n�n yaşadığı ROK kr�z�-
ne kayıtsız kalması Rumel�ler� üzdü. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şen-
top’un dah� müdah�l olduğu ROK olayın-
da, Başkan  Aydıner’�n sosyal medyadan 
da olsa b�r mesaj atmaması d�kkat çekt�. 
Acaba “aynı olay Karaden�zl�ler’e yapıl-
saydı Başkanımız y�ne sess�z kalırmıydı” 
d�ye merak etmeden duramıyoruz.
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BEYKOZ

Mav� bekleme alanlarıyla Mav� bekleme alanlarıyla Mav� bekleme alanlarıyla 
b�s�kletl�ler daha güvendeb�s�kletl�ler daha güvendeb�s�kletl�ler daha güvende

Beykoz Beled�yes�, b�s�kletl�-
ler�n güvenl� b�r şek�lde durak-
lamaları ve beklemeler� �ç�n 
�lçedek� traf�k ışıkları önüne b�-
s�klet alanları oluşturdu.

Sağlıklı yaşam, farkındalık ve alternat�f 
ulaşım �ç�n Beykoz Beled�ye Başkanı Mu-
rat Aydın tarafından tasarlanarak �lçede 
hayata geç�r�len b�s�klet model� projes�ne 
yönel�k yol ç�zg�ler� b�s�kletl�ler �ç�n tek-
rar düzenlen�yor.

Mevcut yasaya göre traf�k hızı, saatte 
en çok 50 km/s olan yollarda düştüğünde 
b�s�kletler yolu araçlarla ortak kullana-
b�l�yor. Üstel�k ortak kullanımda yolda 
öncel�k b�s�klet�n oluyor.

Beykoz’da özell�kle sah�l şer�d�nde 
traf�k ışıkları önüne hazırlanan mav� 
alanlar,  b�s�kletler�n güvenle beklemeler� 
ve sürücüler�n kör alanlarında kalmama-
ları sağlanıyor. Bu alana yaklaşan sey�r 
hal�ndek� araba sürücüsünün b�r metre 
önces�nden durmasıyla yoğunluk ve 
sıkışıklıkları azalan b�s�kletl� sürücüler 
güvenl� yolda toplanmış oluyor.












