
 AHISKA MÜFTÜSÜ SEÇİLDİ

  Halil İbrahim Ataman
Ahıska

AHISKA PAZARI POSOFLULARLA  CANLANIYOR

Eski Türk yurdu Ahıska, Posofluların adeta 
akınına uğruyor. Ahıska şehrinde önceleri 

kurulan pazar yeri yetersiz kaldığı için şehir yönetimi 
yeni bir kapalı pazar yeri kurdu. Posoflular, bu pazarın 
müdavimi oldular. 

Pasaportsuz, nüfus cüzdanıyla geçişler başladıktan 
sonra bilhassa cumartesi ve pazar günleri Posoflular 
adeta Ahıska pazarına akın ediyorlar. Yani Posoflular, 
Gürcistan’ın gelir kaynaklarından biri hâline geldi. 

Ahıska pazarında genellikle sebze ve meyveler 
satılıyor. Ahıska, Kür ırmağı vadisinde olduğu için iklimi 
de mutedil. Bu sebeple hemen her zaman yeşil sebze 
bulunabiliyor.

Konuyla ilgili bilgilerine müracaat ettiğimiz Posof 
Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, “Bu tür komşuluk 
ilişkileri iyidir. Ancak harcanan bu paranın Posof 
esnafına gitmesi daha iyi olur düşüncesindeyim.” diyor. 

Batum Müftülüğüne bağlı olarak çalışan Ahıska 
müftülüğüne Nevcivan Vaşakmadze seçildi. 

Burada müftü, Batum Müftüsünün gözetiminde, 
imamlar tarafından seçilmektedir. Bu seçime de Batum 
Müftüsü Cemal Paksacı nezaret etmiştir. 

Ahıska ve Adigön bölgesinde Dersel, Zeduban, 

Moxe, Kexvan, Cela, Zanav, Ğorze, Miraşxan, Zarzma 
ve Garaloga köylerinde toplam 1450 hane Müslüman 
ahalinin yaşadığı belirtilmektedir. Ahıska müftüsü, bu 
köylerin imamları tarafından seçildi. 

Ahıska Müftüsü Nevcivan Vaşakmadze’ye başarılar 
dileriz.             
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Antalya’da 
faa l iyete geçen 

Ahıska Kültür Merkezi, 23-24 
Şubat’ta Antalya’dan Konya’ya kültürel bir 

gezi düzenledi. Konya’da yaşayan hemşehrilerle tanı-
şımak, görüşmek amacıyla yapılan bu geziye iki oto-
büsle 90 kişi katıldı. 

Çok eskilerden beri Ahıska’dan Anadolu’ya doğru 
göçlerin olduğu bilinmektedir. Fakat herkes başka bir 
yerde hayata devam ettiğinden hemşehriler arasın-
da dostluk bağları kurulamamıştır. Ne mutlu ki halkı-

mız, her gittiği yerde kendi kültürünü, örf ve adet-
lerini unutmadan yaşatmaktadır. Bunlardan biri de 
Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Mecidiye köyü. Bu 
köy, 1828 Savaşından sonra Ahıska’nın Rusya’ya 
bırakılmasıyla meydana gelen göçlerden sonra 
kurulmuş ve muhtemelen Padişah Sultan Abdül-
mecid zamanına tesadüf ettiğinden bu adı al-
mış. Burada Ahıska, Posof, Ardahan, Ardanuç 
ve Batum muhacirleri yaşamaktadır.

Gezi kafilemiz, Konya’da Hz. Mevlana’yı 
ziyaret ettikten sonra Mecidiye köyüne hareket 

etti. Burada Ahıskalı hemşerilerimizi ziyaret ettik, 
hasret giderdik. Köy halkı bizi bir bayram havası içinde 
çok kalabalık bir heyetle, köy meydanında çeşitli 
ikramlarla karşıladılar. Böyle bir buluşma hepimizi çok 
duygulandırdı. Bu duygulu günde müzik ve folklor 
gösterileri yapıldı. 

Ahıska Kültür Merkezi Başkanı Ali Hamzagil, 
Mecidiye köy halkını ve Konya’da yaşayan Ahıskalıları 
Antalya’ya davet ederek bu dostluk bağlarının daha 
da kuvvetlenmesi için karşılıklı ziyaretlerin gereği ve 
önemine işaret etti.

 İlham Bı̇nali
Antalya

KONYA-ILGIN’A SEYAHAT 
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Dr. İbrahim Agara
İzmir Ahıska Türkleri Derneği Başkanı

İzmir’in Menemen ilçesi Koyundere beldesinde 
TOKİ tarafından yaptırılan Ahıskakent evleri 
tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı uzun 
zamandan beri devam eden ve toplam 568 ev, 4 
sosyal tesisten meydana gelen yerleşim alanı nihayet 
sakinlerine kavuştu. Herkes evinin anahtarını aldı.

Unutulmaz vatanımız Ahıska’nın adını taşıyan ve 
onun hatırasına yapılan Ahıskakent sitesi içerisinde, 
İzmir derneğimizin yönetim kurulu tarafından almış 
olduğu kararla bir de Ahıska Türkleri Âbidesi 
yaptırılmıştır. Bu âbide herhalde dünyada Ahıska 
Türkleri adına dikilen ilk anıttır. Bu anıt, Ahıska 
Türklerinin başına gelen sürgün ve soykırım facialarını 
unutmamak ve gelecek nesillere hatırlatmak için 
yapıldı. Ayrıca bu anıt vasıtasıyla vatanı uğrunda şehit 
düşen ve sürgünlerde hayatını kaybeden, ceddimizin 
aziz hatırasını da saygımızı ve sevgimizi canlı tutacağız.

Ahıska Türkleri Âbidesi, 70 metre kare üzerinde 
2,5 metre yüksekliğinde, 120 cm eninde ve 30 
cm genişliğinde 3 basamaklı beyaz mermerden 
yaptırılmıştır. 

Ahıska Türkleri Âbidesi, iki bölümden meydana 
gelmektedir. Ön bölümün üst kısmında 14/15 

Kasım 1944’te Ahıska’dan topyekün sürgün edilen 
kadınlarımızı simgeleyen bir yaşlı annemizin sürgün 
trenine korku ve endişeyle bakışı, yan tarafta da 
geleceği belirsiz, aç ve çıplak çocukların çaresiz 
bakışları canlandırılmıştır. Alt kısmında şehitlerimizle 
sürgünde hayatını kaybeden hemşehrilerimizin aziz 
hatıralarını saygıyla anan bir yazı yer almaktadır.

İkinci bölümün üst kısmında Ahıska Türklerinin 
sembolü olan Ahıska kalesi, etrafında uçan kuşlar ve 
Ahıska manzarasıyla altında da şâir ve yazarımız Yunus 
Zeyrek’in Ben Ahıska’yım adlı şiiri bulunmaktadır. 
Bu şiir, edebî bir eser olarak Ahıskalıların feryadını, 
anayurttan ayrı düşmesiyle yaşanan acıları ve Fergana 
faciasını dile getirmektedir. 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Kararıyla dünyada 
ilk ve tek Ahıska Türkleri Sürgün Âbidesi’nin projesi 
Dr. İbrahim Agara’ya aittir. Yapımında maddî katkıda 
bulunan işadamı Mustafa Şahbaz, yazarımız Yunus 
Zeyrek ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Ahıska 
Türkleri, daha muhteşem âbidelere lâyıktır. Vatanımız 
Ahıska’da ve başkent Ankara’da da böyle âbidelerin 
dikilmesini temenni ediyoruz.

İZMİR’DE AHISKA TÜRKLERİ SÜRGÜN ÂBİDESİ
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Zeyrek, konuşmasında Ahıska bölgesi ve Ahıs-
ka Türkleri ile ilgili tarih bilgileri verdikten sonra 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni 
problemlerden bahsetti. Son yıllarda vatana dönme 
mücadelesi ve bir avuç halkın dünyaya dağılarak ve 
daha ziyade Rusya, Ukrayna ve ABD gibi farklı kültürler 
içinde yaşamaya mecbur edildiklerinden bahisle, 
“1999'da Avrupa Konseyi'ne söz veren Gürcistan, 
2007'de bir kanun çıkarmış olmasına rağmen vatana 
dönüşü alenen engellemektedir. Yüzyıllarca Osman-
lı serhatlerini beklemiş ve bu devlete asker, bilgin ve 
devlet adamı yetiştirmiş olan bu halkın yakın gelecekte 
yok oluşuna seyirci kalmamalıyız. Düşünelim ki dokuz 

ülkede darmadağınık yaşamak ne demektir?”  
şeklinde konuştu.

Zeyrek, konferansın son bölümünde 
dinleyicilerden gelen soruları cevaplandır-
dı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güray Ere-
ner, Yunus Zeyrek’e teşekkür ederek bir 
plaket verdi.

Yunus Zeyrek aynı akşam Kırşehir 
Ahi TV kanalında canlı yayına katıldı. Bir 
buçuk saat süren programda Ahıska 
Türklerinin eski asırlardan günümüze 
kadar hayatını anlattı.

Kırşehir Türk Ocağı’nda da Ocak 
mensuplarıyla sohbet edildi. 

Programın organizasyonunda Fen-
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
hemşehrimiz Doç. Dr. Ergin Kariptaş, 

büyük gayret gösterdi.
Bizim Ahıska

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNDE KONFERANS

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Top-
luluğu tarafından 21 Şubat 2013 tarihinde Yazar Yunus 
Zeyrek’in konuşmacı olarak katıldığı Geçmişten Günü-
müze Ahıska Türkleri konulu bir konferans düzenlendi. 
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güray 
Erener, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Kurt, İİBF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Kürşat Zorlu, 
öğretim elemanları, basın mensupları ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Konferans başlamadan önce Fen-Edebiyat Fa-
kültesi salonunda Ahıska Türklerinin Hayatı konulu 
bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergi ziyaretinden sonra 
konferans salonuna geçildi.

Konferans, Türk Dünyası Topluluğu Başkanı 
Oğuzhan Metin’in açılış konuşmasıyla başladı. Ahıs-
ka Türklerinin 1944 sürgünüyle ilgili bir sinevizyon 
gösterildi. Kürsüye davet edilen Yazar Yunus Zeyrek, 
konuşmasını sinevizyondaki hazin görüntülerle iliş-
kilendirerek başladı. “İşte açıkça işlenmiş bir insanlık 
suçu ortada duruyor. Tabi olduğu devlete karşı hiçbir 
suç işlememiş ve sürgün kararnamesinde de kendilerine 
böyle bir suç isnat edilmemiş bir halktan bahsediyoruz. 
Bu halk yaşadığı bölgenin kadim asırlardan beri bilinen 
yerlisidir. Bunu Gürcistan tarih kaynakları ve atlasları da 
teyit etmektedir. Hâl böyleyken sırf emperyal emellerle bu 
halk bir gecenin içinde vatanından sürülmüştür. Bu sür-
gün hâlâ devam etmektedir.”
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Başbakan İvanişvili Ankara’da

1 Ekim 2012 seçimlerinde iktidara gelen 
Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili, 14 Şu-
bat 2013’te Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulun-
du. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  Bidzina 
İvanişvili’yi sıcak bir şekilde karşıladı ve iki ülke 
arasında protokolsüz ilişki mesajı verdi. Bidzina 
İvanişvili de basın toplantısında, “Görüşmele-
rin hepsi sıcak ortamda geçti. Başbakan zaten 
Gürcistan’ı çok seviyor. Telefonlarımız 24 saat 
karşılıklı açık.” dedi.

Görüşmede Ahıska Türkleri konusunun da 
gündeme geldiğini belirten Başbakan Erdoğan,  
“Bunun yanında 70 yıl önce ata yurtlarından zor-
la koparılan ve yıllardır sürgünde sıkıntı çeken 
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüş sürecini 
ele aldık. Sayın Başbakanın bunlara olumlu bak-
ması bizleri mutlu etmiştir.” dedi.

Gürcistan Başbakanı İvanişvili de her alanda 
ileri seviyede ilişkiler bulunduğuna işaret ede-
rek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticarî ilişkileri 
daha da geliştirmek için elinden geleni yapaca-
ğını belirtti. İvanişvili, kültürel mirasın karşılıklı ko-
runması dâhil her alanda iş birliğine hazır olduk-
larını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Tiflis’te
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 27 

Mart’ta Gürcistan’ı ziyaret etti. Bakan 
Davudoğlu’nun temaslarında Ahıska 
Türkleri de gündeme geldi. Bakan 
Ahmet Davutoğlu, Tiflis’te Gürcis-
tan Başbakanı Bidzina İvanişvili ve 
Dışişleri Bakanı Panjikidze, Parla-
mento Başkanı David Usupaşvili ve 
Devlet Bakanı Paata Zakareişvili’yle 
görüştü. 

Dışişleri Bakanı Maya Panji-
kidze, İvanişvili ve Erdoğan’ın An-
kara’daki görüşmesinde gündeme 
gelen Ahıska Türklerinin Gürcistan’a 
dönmesi sürecinin başladığını söy-
ledi ve şöyle devam etti: “Süreç 
aşamalı olarak işliyor. İlk aşama, geri 
dönen statüsü adaylarından başvuru 
almaktı. Bize, 8900 kişi adına 5841 

başvuru ulaşmış. Birçok başvurunun eksik ola-
rak yapıldığı anlaşıldı. Bu eksiklerin giderilmesi-
ne çalışılıyor. 864 kişiyse geri dönen statüsünü 
kazandı. Bunlardan 6’sı Gürcistan vatandaşlığı-
na başvurdu. Geri dönüş stratejisi ve entegras-
yon süreci konularında uluslararası örgütler ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın işbirliği için-
deyiz. Statü sahibi veya statü adayı olan herkes 
aşamalardan geçiyor. Bu süreci mümkün oldu-
ğunca kolaylaştırmaya gayret ediyoruz.” dedi. 

Tiflis’teki programını tamamlayan Bakan-
lar, Tiflis’ten Acara’nın merkezi Batum’a geçti-
ler. Gürcistan Dışişleri Bakanı Maya Panjikidze, 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedya-
rov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davudoğ-
lu, üçlü bir toplantı yaptılar. 

Bakanların toplantısından sonra ortak basın 
toplantısı düzenlendi. Bir açıklama yapan Davu-
toğlu Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüş-
leri konusunda Gürcistan hükümeti ile çok uzun 
zamandır yakından çalıştıklarını söyledi. Davu-
toğlu, “Bu taahhütlerinden dolayı Gürcistan’a 
minnettarız.” dedi. Ahıska Türklerinin geçmişte 
Gürcistan vatandaşı olduğunu hatırlatan Da-
vutoğlu, “Bu insanlar sosyalist rejim tarafından 
vatanlarından çıkarıldı. Bu topraklar Gürcistan’ın 
olduğu gibi onların da topraklarıdır.” dedi.

GÜRCİSTAN’LA RESMÎ TEMASLAR
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Gürcistan’ın bunu kabul etmiş olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Da-
vutoğlu, geri dönüş başvurularının başladığı-
nı, Ahıska Türklerinin 5 binden fazlasının da 
Azerbaycan’dan olduğunu belirtti. Davutoğlu 
ayrıca, “Türkiye, bu sürece katkıda bulunma ar-
zusunu her zaman dile getirmiştir. Bu siyasî bir 
mesele değil, insanî bir mesele. Türkiye, gerekli 
olduğu takdirde, bu insanların yurtlarına yeni-
den yerleşmeleri için tüm yardımı sağlamaya 
hazırdır.” dedi.

Azerbaycan’da yaşayan ve anavatanları 
Gürcistan’a dönmek isteyen Ahıska Türkleri ile 
ilgili bir soruyu cevaplayan Gürcistan Dışişleri 
Bakanı Panjikidze, dönmeleri için Adalet Bakan-
lığının yasa tasarısı üzerinde çalıştığını anlattı ve 
şunları söyledi: “Avrupa Konseyi’ne üyelik yolun-
da bu konuda yükümlülük üstlendik. Çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu yükümlülüğü yerine ge-
tireceğiz. Şu ana kadar 5 bin başvuru aldık. 900 
başvuruyu inceledik. Ahıska Türkleri yaşayabile-
cekleri yerleri gelip gördü. Mutlaka dönecekler. 
Ama bu konuda belirli bir süre veremiyoruz." 

Bakan Davutoğlu, ayrıca, önümüzdeki üçlü 
toplantıya, Azerbaycan'ın Gebele şehrinin ev 
sahipliği yapacağını belirtti.

Yorum

Dergimizin Editörü Yunus Zeyrek bu haberle-
ri TRT radyolarında değerlendirdi. 1 Nisan 2013 
günü, saat 08.40’ta TRT-1/Gündem programına 
davet edilen Zeyrek, Hakan Şahin’in sorularını 
cevaplandırdı. Zeyrek, “İki ülke devlet adam-
larının bu sıcak ve olumlu konuşmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna özetle şöyle 
cevap verdi: “Türkiye tarafı başından beri mese-
lenin dostane ilişkiler çerçevesinde bir an evvel 
çözümü için her türlü desteği vereceğini ifade 
ede gelmiştir. Başbakan ve Dışişleri Bakanımız 
da bu son görüşmelerde aynı şekilde günde-
me getirmişlerdir. Fakat dikkat edilirse Gürcü 
tarafı olumsuz bir dil kullanmamakta, Avrupa 
Konseyi’ne üyelik yolunda bu yükümlülüğü üst-
lendiklerini belirterek çalışmaların devam ettiğini 
söylemektedir. Fakat 1999’da varılan anlaşma 
ve yüklenilen sorumluluk, 2013’te hâlâ yerine 
getirilmemişse, burada ciddî bir problem var 
demektir. Bu nasıl çalışma ki bu kadar zaman 
sonra somut bir sonuç yok? 2007’de kanun çı-
karmışlar, 2008-9’da müracaatları almışlar, dört 

beş sene geçmiş, 5 bin başvurunun 900’ünü in-
celemişler! Ayrıca bu konuda belirli bir süre de 
veremeyeceklerini söylüyorlar! Burada bir sami-
miyetten söz edilebilir mi? Gürcistan bu hâliyle 
insanlara güven vermiyor; ipe un seriyor. O 
hâlde yapılması gereken başka şeyler olmalı…"

Aynı programa katılan Prof. Sencer İmer 
de, bu sürece mutlaka Rusya’nın da dâhil edil-
mesi gerektiğini söyledi. Bizim de öteden beri 
dile getirdiğimiz bu husus mutlaka denenmeli-
dir. Zira Rusya, bu problemi yaratan SSCB’nin 
tarihî sorumluluklarını yüklendiğini açıklamıştır. 
O hâlde çözümde de olmalıdır. 

Saakaşvili İnegöl’de!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaş-
vili, Nisan ayının ilk haftasında Türkiye’deydi. 
Acara muhaciri hemşehrilerimizin davetiyle gel-
miş!  Başbakan Erdoğan’la Dolmabahçe’deki 
1,5 saatlik basına kapalı bir görüşmeden sonra 
İnegöl’e gitmiştir. Bu ziyaret basında şu ifadelerle 
yer aldı: "İnegöl Kafkas Derneği’nin düzenlediği 
festivale katılan Saakaşvili, Acara muhacirlerine 
hitaben  yaptığı konuşmada özetle şunları söyle-
di: “Sevgili kardeşlerim, vatandaşlık için ne kadar 
başvuru yaparsanız, ben de bunları onaylayaca-
ğım. Ruslar sizi oradan sürdüler ve Gürcistan’ın 
en sadık vatansever evlatlarını topraklarından 
söküp attılar. Gürcistan’ın kaybedecek vatandaşı 
yok. Her vatandaşımızı kazanmalıyız. Aynı zaman-
da Gürcistan vatandaşı olma hakkı tanıyacağız. 
Çünkü bugün sizler, iki ülke arasında köprü göre-
vi yapıyorsunuz.”

Yorum 

Türkiye’nin Ahıska Türklerine vermediği çif-
te vatandaşlık hakkını, Saakaşvili, bir zamanlar 
Ruslarla iş birliği yaparak yurdundan göç etme-
ye zorladıkları Türk vatandaşı Acaralılara ver-
mektedir! Düğün değil, bayram değil! Saakaş-
vili niçin böyle bir noktaya geldi? Dedikodular 
doğruysa muhacirlerin oylarına ihtiyaç duydu-
ğundan mı?  Birilerinin, bu kadar fanteziler dü-
şünebilen Saakaşvili’ye Ahıska Türklerini hatır-
latması lâzım. Ona denilmeli ki, Ruslarla birlikte 
zulümle vatanlarından sürdüğünüz Ahıskalılara 
vatan yolunu açınız. Acara muhacirleri için uy-
gun bulduğunuz iki ülke arasında köprü olma 
görevini Ahıskalıların noksansız yapacağından 
emin olabilirsiniz! 

Bizim Ahıska
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AHISKA TÜRKLERİNİN GELECEĞİ 
HAKKINDA YENİ VİZYONLAR

İSTANBUL’DA KONFERANS:

Bizim Ahıska

Aralık 2012’de Akademisyenler Kulübü’nü kuran 
Ahıskalı Öğrenciler Mezunlar ve Mensupları Derneği, 
11 Nisan 2013 Perşembe günü Ahıska Türklerinin 
Geleceği Hakkında Yeni Vizyonlar konulu bir konferans 
düzenledi. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, Derneğin 
Başkanı Doç. Dr. Deniz Ekinci’nin açılış konuşmasıyla 
başladı ve Dernek Genel Sekreteri Rüstem Alioğlu’nun 
sunuculuğuyla devam etti. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve valilik 
temsilcileri, fakülte yöneticileri ve Ahıska Türklerinden 
davetlilerin katıldığı konferansta Ahıska Türklerinin 
hayatı, hukukî meseleler, medya ilişkileri, dil ve kültür, 
aile ve değişim problemleri, eğitim, çalışma hayatı, 
sivil teşkilâtlanma konularında konuşmalar yapıldı.

Konferansta bir konuşma yapan dergimiz editörü 
Yunus Zeyrek, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde Ahıska 
Türkleri, Ahıska Türklerinin menşei meselesi, Ahıskalı-
ların vücuda getirdiği mimarlık eserleri, Ahıska’dan ye-

tişenler, Ahıskalılar ve medyamız, genç akademisyen-
lerimizin üzerinde çalışmaları gereken sahalar üzerin-
de durdu ve ‘Ahıska Eyvah!’ başlıklı son şiirini okudu.

Ertesi günü bir araya gelen konuşmacılar, konfe-
ransta yapılan konuşmaların değerlendirmesini yapa-
rak sonuç bildirisini hazırladılar. Sonuç toplantısında:

• Tarihî adaletin gerçekleşmesi, vatana dönüş 
fikrinin canlı tutulması,

• Millî kimliğin muhafazası için ne gerekiyorsa 
yapılması, 

• İnsan hakları ihlâlleri karşısında gerekli hukukî 
tavrın alınması, 

• Medyada çıkan haberler karşısında dikkatli 
hareket edilmesi, 

• Kültür tarihinin araştırılması gibi konuların öne 
çıkarılması benimsendi.
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