
¥  ROMANYA'DA, başkent Bükreş başta ol-
mak üzere tüm şehirlerde yeni tip korona vi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya 
konan yeni kısıtlamalar protesto ediliyor. 
Şehirlerin valilik binaları önünde toplanan 
kalabalık sosyal mesafeyi hiçe sayarak, "öz-
gürlük", "maskeler çıkarılsın", “hükü-
met istifa” şeklinde slogan attı. n 4’te
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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

Sayfa 3’teRifat SAİT

SEN MİSİN  
YOKSA  

HAYALİN Mİ  
KOSOVA

¥   AZINLIK Okulları Encü-
menler Derneğinin kararıyla 
Gümülcine ve İskeçe'de ger-
çekleştirilen eylemde veliler, 
azınlık okullarındaki encü-
men heyetlerinin görev süre-
sinin sona ermesinin ardın-
dan Yunanistan Eğitim ve 

Dinişleri Bakanlığınca 22 
Aralık 2020'de yapılacağı 
ilan edilen seçimlerinin sal-
gın gerekçesiyle art arda er-
telenmesini protesto etti. 
Gümülcine'de Bölge Eğitim 
Müdürlüğü, İskeçe'de ise 
Doğu Makedonya-Trakya 

Eyalet Sekreterliği binası 
önünde gerçekleştirilen gös-
teride, "Azınlıkların eğitim 
alanındaki sorunlarına acil 
çözüm", "Çocuklarımızın 
üzerindeki oyunlara hayır", 
"Aldatılmaya son" yazılı 
pankartlar açan veliler, azın-

lık okullarının işleyişinin sek-
teye uğramaması için 7 kez 
ertelenen encümen seçimle-
rinin bir an önce yapılmasını 
ya da görev süresi sona eren 
encümenlerin görevlerinin 
yılsonuna kadar uzatılmasını 
talep etti.  n 5’te

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen 
seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi

Batı Trakya Türkleri’nin  
çilesi yıllardır bitmiyor
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BALKAN ŞEHİTLERİNE 
SARAYİÇİ’NDE ANMA
¥  EDİRNE’DE, Balkan 
Şehitlerini Anma Gü-
nü’nün 109. yıldönü-
münde Balkan  Sa-
vaşları’nda şehit dü-
şen askerler, Balkan 
Şehitliği’nde düzen-

lenen törenle anıldı. 
‘Balkan Şehitlerini 
Anma Günü’ dolayı-
sıyla Sarayiçi’ndeki  
Balkan Şehitliği’nde 
düzenlenen törende, 
Edirne Valisi Ekrem 

Canalp ve il protoko-
lü abideyi gezerek, 
şehit 100 subay ve 
400 erin adının yazılı 
olduğu mermer taşla-
rın önüne karanfil bı-
raktı. n 5’te

TİKA’nın restore ettiği  
yurdu Bakan Ersoy açtı
¥  KÜLTÜR ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Arnavut-
luk’un Gjirokastra kentinde 
Türkiye İşbirliği ve Koordinas-

yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından restore edilen Gji-
rokastra Öğrenci Yurdu'nun 
açılış törenine katıldı.  n 10’da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk  
Arnavutluk’ta derse girdi
¥  MİLLİ Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, 
Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’da 
bir lisede öğrenci-
lerle çevrim içi 
derste Türkçe soh-
bet etti.  n 3’te

BULGAR PARLAMENTOSUNDA 
30 TÜRK BOY GÖSTERECEK

¥  BULGARİSTAN’DA 4 Nisan'da yapılan parla-
mento seçimi sonucu milletvekillerin isimleri belir-
lendi. Merkez Seçim Komisyonu’nun (ZİK) yayınla-
dığı listeye göre 240 milletvekilinin 30’unun Türk 
ve Müslüman kökenli olduğu dikkati çekti. n 3’te
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey 
Makedonya'nın doğu bölgelerinde 

5 bin aileye gıda paketi desteğinde bu-
lundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey  Make-
donya'nın doğu bölgelerinde 5 bin aileye 
gıda paketi desteğinde bulundu. TİKA, 
Kuzey Makedonya'nın doğu bölgelerin-
den İştip, Koçana, Radoviş, Ustrumca, 
Valandova, Doyran, Gevgeliya, Demir-
kapı, Negotin, Köprülü, Maleşova, 
Sv.Nikole, Karbinci ve Kratova'da yaşa-
yan Türk ailelere gıda paketi desteğinde 
bulundu. www.haberler.com sitesinin 
haberine göre; Makedonya Türk Sivil 
Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) işbirliğinde hayata geçirilen proje 
kapsamında 20 bin soydaşın projeden is-
tifade etmesi hedefleniyor. Tarımın ana 
geçim kaynağını oluşturduğu Kuzey 
Makedonya'nın kırsal kesimlerinde halk 
zor şartlar altında yaşamlarını sürdürü-
yor. Kırsal kesimlerde yaşayan dezavan-
tajlı gruplara yönelik yeni projeler geliş-
tiren TİKA, sürdürülebilir istihdamı ve 
bölgenin kalkınmasını hedefliyor. 

TİKA’DAN

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün  
yardım TIR’ları Balkanlar’da

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkan ülke-
lerine 15 bin kuru gıda kolisini taşıyan 
15 TIR ramazan yardımı gönderdi. Va-

kıflar Genel Müdürlüğünce 2014'ten beri ec-
dat vakıflarının hayır şartları amacıyla yapı-

lan yardımlar bu ramazanda da devam 
ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce rama-
zan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak 

üzere hazırlanan 15 bin kuru gıda kolisi 
Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve 

bu yıl ilk kez talepte bulunan Karadağ'a 15 
TIR’la yola çıktı. İşlemleri tamamlanan TIR’lar 

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanla-
rınca Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı
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Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Arna-
vutluk’un başkenti 

Tiran’da bir lisede öğrencilerle 
çevrim içi derste Türkçe soh-
bet etti. Selçuk, öğrencilere ba-
şarılar dileyerek, "Sizlerin 
Türkçe eğitimi konusundaki 
tercihi bizim için çok değerli, 
sizlerle Türkçe sohbet etmek 
ise heyecan ve gurur verici" 
dedi.  Selçuk, Tiran’da Asım 
Vokshi Yabancı Diller Lise-
sinde Türkçe dersine ve Mus-
tafa Kemal Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda gerçekleşen resto-
rasyonun açılış törenine ka-
tıldı, Türkiye Maarif Vakfına 
ait New York Tiran Üniversi-
tesi’ni (UNYT) ziyaret etti. Sel-
çuk, Arnavutluk Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanı Evis 
Kuşi ile Asım Vokshi Yabancı 
Diller Lisesinde Türkçe der-
sine katılarak, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle dersleri çevrim içi 
gören öğrencilerle sohbet etti. 

Öğrencilerle Türkçe konuşan 
Selçuk, kendilerine eğitimle-
rinde başarılar dileyerek, "Siz-
lerin Türkçe eğitimi 
konusundaki tercihi bizim için 
çok değerli, sizlerle Türkçe 
sohbet etmek ise heyecan ve 
gurur verici" dedi. Selçuk 
daha sonra Türkiye’nin Tiran 
Büyükelçiliği destekleriyle res-
torasyonu gerçekleşen başkent 
Tiran’daki Mustafa Kemal 
Atatürk İlköğretim Okulunda 

açılış törenine katıldı. Bakan 
Selçuk, burada yaptığı konuş-
mada, çok sayıda okul açılı-
şında bulunduğunu, birçok 
yeni okul yaptıklarını ve yeni-
lenmesinde bulunduğunu ak-
tararak, yenilenen böyle bir 
okulda bulunmaktan ayrı bir 
heyecan duyduğunu ifade etti. 
Okula Mustafa Kemal Atatürk 
isminin verilmesinde emeği 
geçen belediye yetkililerine te-
şekkür eden Selçuk, kendileri 

için böyle bir okulda bilgili, 
ülkesini seven, dünyayı tanı-
yan çocukların yetişmesinin 
önemli olduğunu dile getirdi.  
Bütün eserlerin bir hayalden, 
fikirden doğduğunu dile geti-
ren Selçuk, Türkiye’nin Tiran 
Büyükelçisi Murat Ahmet 
Yörük ve eşinin başlattığı ve 
hayırseverlerin destek verdiği 
bir hayalle başlayarak böyle 
bir noktaya geldiğini söyledi. 
(AA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir lisede 
öğrencilerle çevrim içi derste Türkçe sohbet etti. Selçuk, öğrencilere başa-
rılar dileyerek, "Sizlerin Türkçe eğitimi konusundaki tercihi bizim için çok 

değerli, sizlerle Türkçe sohbet etmek ise heyecan ve gurur verici" dedi

Tiran’da Bakan  
Selçuk rüzgarı
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Geçen hafta Arnavutluk, 
Kosova ve Make-
donya’yı ziyaret ettik. 

Buraları onlarca kez ziyaret et-
mişliğim var. Her defasında 
beni etkiler ve bana mesaj verir. 
Arnavutluk ve Makedonya’yı 
başka bir yazımda inşallah ma-
saya yatıracağım. Şimdi Koso-
va’yı, Kosova’da 
gördüklerimizi paylaşmak isti-
yorum.  
 
Dedim ya Balkanlar bize her 
gittiğimizde mesajlar verir. Ni-
tekim bu defa da tarihi dersler 
verdi.  Aslında anlatacaklarım 
çok uzun da eğer bir makale ya-
zacaksanız, onu belli bir özetle 
yazmak gerekir. Bunu başara-
bilmek için pek çok kez istifade 
ettiğim babası da Kosovalı olan 
merhum istiklal şairimiz Meh-
met Akif Ersoy’un şiirleri imda-
dıma yetişir.  
 
Yazıma, satır satır benzeterek 
Rahmetli Akif’in 1913 yılında 
yazdığı meşhur Kosova şiiriyle 
devam edeceğim. 
 
Aradan bir asırdan fazla geçse 
de tekerrür eden tarih var. Ders 
alınmamış olsa ki tekerrür et-
meye devam ediyor.  
 
İlginçtir, Akif bazı şiirlerine bir 
hadis veya ayetle başlar. İşte 
onlardan biri de Kosova şiiridir. 
Şiirin başındaki hadis de şöyle-
dir:  
 
“Nizâr evlâdı: “Yetişin ey Nizâ-
roğulları! “ Yemenliler de: “Ye-
tişin Ey Kahtanoğulları!” dedi 
mi, hemen tepelerine felâket 
iner; hemen Allah’ın nusreti 
üzerlerinden kalkar: Hepsine 
birden de kılıç musallat olur.” 
(Hadîs-i Şerîf, Nuaym bin 
Hammâd, Fiten 1-396) 
 
Sonra devam eder şiire; 
 
“Üç beyinsiz kafanın derdine, 
üç milyon halk, 
Bak, nasıl doğranıyor? Kalk, 
baba, kabrinden kalk! * 
Diriler koşmadı imdadına, sen 
bâri yetiş... 
Arnavutluk yanıyor... Hem bu 
sefer pek müdhiş!” 
 
Şiirde bahsedilen 3 beyinsiz 
kafa hep vardır. Zaman ve isim-
ler değişir sadece. Bahsi geçen 
Arnavutluk ise sadece bugünkü 
Arnavutluk değil, Kosova ve 
Makedonya’nın da içinde ol-
duğu Osmanlı dönemindeki Ar-
navutların yaşadığı tüm bu 
bölgedir.  
 
Akif şiirinde Kosova’nın İpek 
şehrinde doğan rahmetli baba-
sına haykırmaktadır: 
 
“Baba! En sevgili annen, o 
senin öz vatanın 
Olacak mıydı feda hırsına üç 
kaltabanın? 
Dedemin sürdüğü, can ektiği 
toprak gitti... 
Öyle bir gitti ki hem; bir daha 
gelmez ebedî!” 
 
Biz bu kelimeleri yazsak emin 
birçok kişi bize tepki gösterir ve 
linç etmeye çalışırdı. Hoş yine 
olacaktır. Ama belki utanır ve 
kendilerine gelirler diye Akif’i 
de aldım yanıma.  
Akif aynı şiirinde şöyle devam 
eder: 
 
“Ne olurdun bunu kalkıp da gö-
reydin acaba? 
“Meşhed”in beynine haç sapla-
nacak mıydı baba!” 
 
Kosova’da dolaşırken cadde-
lerde çok sayıda yeşil renkli 
Haç işareti görürsünüz. Nüfusu-
nun %95’i Müslüman olan Ko-
sova’da bu haç işaretleri nedir 
diye merak edenlere söyleye-
yim. Kosova’daki eczaneler bu 
haç işaretini kullanıyor. Burası 
İslam ülkesi olsa da burada Kı-
zılay değil Kızılhaç simgesini 
kullanıyor. Akif’in Meşhed de-
diği yer Kosova’dır . Şiirinde 
söylediği  ““Meşhed”in beynine 
haç saplanacak mıydı baba!” 
ifadesi bir asır önce farklıydı 
ama şimdi tüm eczanelerinde 

farklı bir şekilde yine karşımıza 
çıkıyor. 
 
Beni en çok etkileyen ve yazı-
mın başlığını da oluşturan kısım 
ise şiirin aşağıdaki satırlarıdır:  
 
“Nerde olsam çıkıyor karşıma 
bir kanlı ova... 
Sen misin, yoksa hayâlin mi? 
Vefâsız Kosova!” 
 
Geçen hafta ziyaret ettiğim yer 
neresi?  Olduğu gibi değişen ta-
nıyamadığım bu yer Kosova mı 
yoksa hayali mi? Kosova vefa-
sız olamaz.  
Olamaz zira Akif cevap veriyor 
şiirinde: 
 
“Hani binlerce mefâhirdi senin 
her adımın? 
Hani sînende yarıp geçtiği yol 
“Yıldırım’ın? 
Hani asker? Hani kalbinde 
yatan Şâh-ı Şehîd? 
Âh o kurbân-ı zafer nerde 
bugün? Nerde o ıyd? 
Söyle, Meşhed, öpeyim secde 
edip toprağını: 
Yok mudur sende Murâd’ın iki 
üç damla kanı?” 
 
Bu son ziyaretimizde her ziya-
retimizde olduğu gibi yine ziya-
ret ettik Sultan Murad türbesini. 
Bilmeyenler için söylüyorum. 
Kosova meydan savaşının 
hemen öncesinde Allah’a  (cc)  
“ordumu muzaffer eyle beni de 
şehit” diye dua eden ve duası 
kabul olup şehit edildiği yerde 
Kosova Mazgirt ovasında iç or-
ganlarının toprağa verildiği yere 
türbesi yapılan şehit Sultan 
Murad han. Allah (cc) ondan 
razı olsun ve gani gani rahmet 
eylesin.  
 
Rahmetli dedemden bilirim. Ar-
navutlar vatansever, yiğit insan-
lardır. Akif de bunu bildiği için 
sorar. Tıpkı bugün bizim de sor-
mak istediğimiz gibi: 
 
“Hani, milletlere meydan oku-
yan kavm-i necîb? 
Görmedim bir kişi, tek bir kişi 
meydanda... Garib! 
 
Kosova,  eski Yugoslavya’da 
Cumhuriyet değildi. Ama 
özerkliği olan bir muhtariyetti. 
Sırbistan’a karşı kahraman şe-
hidi Adem Jashari’nin öncülük 
ettiği mücadeleyle bağımsızlı-
ğını ilan etti. Bağımsızlık müca-
delesinde ona en büyük desteği 
Türkiye verdi. İtalyan hava üs-
sünden kalkan NATO uçakla-
rında Türk pilotları vardı. Sırp 
hedeflerini tam on ikiden vuran 
Türk pilotları. Kosova’yı ilk ta-
nıyan ülkelerden biri de Türkiye 
oldu. Sonra bir baktık ki Koso-
va’da düşünceler değişmiş. 
Dostlar karışmış. ABD’nin 
sahte ve çıkarcı yakınlığı bizleri 
çok üzdü.  
Sonra aklıma Akif’in şu dizeleri 
geldi: 
 
“Hani, ey kavm-i esâret-zede, 
muhtâriyyet? 
Korkarım, şimdi nasîbin müte-
mâdi haybet!” 
 
Kosova ziyaretimde Başkent  
Priştine’de dolaşırken sık sık 
karşıma çıkan o  koskocaman 
Katedral yine canımı çok sıktı. 
Dedelerimin uğrunda kan akıt-
tığı ve can verdiği Kosova’ya 
bunlar yakışmıyor. Nüfusunun 
%95’i Müslüman olan dede 
toprağı Kosova’ya birileri bu 
yakışmayan mirası bırakmış. 
Demek ki Müslüman Arnavut-
lara çan sesini ısrarla dinletmek 
istiyorlar.  
 
Akif’in aynı Şiir’de dediği gibi: 
 
“Artık ey millet-i merhûme, 
sabâh oldu uyan! 
Sana az geldi ezanlar, diye 
ötsün mü bu çan? 
Ne Araplık, ne de Türklük kala-
cak, aç gözünü! 
Dinle Peygamber-i Zîşân’ın 
ilâhî sözünü. 
 Bunu benden duyunuz, ben ki 
evet, Arnavud’um... 
Başka bir şey diyemem... İşte 
perîşan yurdum!..”

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

İZMİR MEKTUBU
SEN MİSİN YOKSA  

HAYALİN Mİ  
VEFASIZ KOSOVA?

rifatsait@balkangunlugu.com
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Bulgaristan’da 4 Nisan'da 
yapılan parlamento se-
çimi sonucu milletvekil-

lerin isimleri belirlendi. Mer-
kez Seçim Komisyonu’nun 
(ZİK) yayınladığı listeye göre 
240 milletvekilinin 30’unun 
Türk ve Müslüman kökenli ol-
duğu dikkati çekti. Üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi 45. 
Parlamentodaki milletvekili sa-
yısını 4 artırarak, 30 kişilik bir 
gruba sahip olacak. HÖH gele-
neksel olarak Türk ve Müslü-
man kökenli Bulgaristan va-
tandaşlarına en geniş yer veren 

güç olarak, grubunda bu etnik 
ve dini kökenden 25 milletve-
kili bulunduracak. Yaklaşık bir 
milyon Türk ve Müslüman’ın 
yaşadığı 6,9 milyonluk ülkede 
parlamentoda temsili olacak 
diğer 5 siyasi gücün sadece 
ikisi onlara temsil sağladı. Baş-
bakan Boyko Borisov’un lideri 

olduğu Bulgaristan’ın Avru-
palı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisinden eski kültür 
bakanı Vejdi Raşidov yeni par-
lamentoda da milletvekili ola-
cak. Kampanya yapmadan, ki-
şisel şöhretine güvenerek 
parlamentoya 51 milletvekili 
getiren şovmen Slavi Trifo-

nov’un Böyle Bir Devlet Var 
(İTN) partisinden Taner Tür-
koğlu milletvekili olacak. 
HÖH Lideri Mustafa Karadayı 
düzenlediği basın toplantı-
sında partisinin GERB veya 
komünist kökenli, Rusya yan-
lısı Bulgaristan Sosyalist Parti-
si’nin (BSP) oluşturabileceği 
bir hükümete katılmayacağını 
ve desteklemeyeceğini bildir-
mişti. Karadayı, diğer siyasi 
güçlerin kurabileceği olası bir 
kabineye katılmadan, dışarı-
dan destekleyeceklerini kay-
detmişti. Parlamentodaki güç-
lerin arasındaki kutuplaşma 
nedeniyle bir koalisyon hükü-
metinin kurulması beklenebi-
lir. (AA)

Bulgaristan’da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonucu milletvekillerin 
isimleri belirlendi. Merkez Seçim Komisyonu’nun (ZİK) yayınladığı listeye göre 

240 milletvekilinin 30’unun Türk ve Müslüman kökenli olduğu dikkati çekti

Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda Türk ve  
Müslüman kökenli 30 milletvekili yer alacak

Srebrenitsa’daki soykırımı inkar eden  
Bakan Leposaviç Karadağ’ı karıştırdı

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ Başbakanı 
Zdravko Krivokapic, 
Srebrenitsa'daki soykırı-

mı inkar eden Adalet ve İnsan 
ile Azınlık Hakları Bakanı Vla-
dimir Leposavic'in görevden 
alınması talebinde bulundu. 
Başkent Podgoritsa'da açıkla-

malarda bulunan Krivokapic, 
Bosna Hersek'teki savaş (1992-
1995) sırasında yaşanan ve res-
mi rakamlara göre 8 bin 372 
Boşnak sivilin katledildiği soy-
kırımı inkar eden Leposivac'a 
ilişkin, "Kişisel sorumluluk ge-
reği görevden alınmasını istiyo-
rum. Bunu geçen hafta da söy-
ledim, şimdi de tekrarlıyorum" 
dedi. Bakan Leposavic'in soykı-

rıma ilişkin tavrından vazgeç-
mediğine işaret eden Krivoka-
pic, Bakan’ın içinde bulunduğu 
sorumluluk gereği kişisel dü-
şüncelerini kendisine saklaması 
gerektiğini belirtti. Başbakan 
Krivokapic'in bu talebine karşı 
çıkan yüzlerce Karadağlı aşırı 
milliyetçi Sırp ise ülke genelin-
de protestolar düzenledi. Lepo-
savic'in tavrını destekleyenler, 

başta Podgorica olmak üzere 
Bar, Niksic, Plejvlja ve Berane 
gibi kentlerde toplanarak Sreb-
renitsa'daki soykırımı inkar 
eden şarkılar söyledi. Başkent 
Podgoritsa'daki hükümet bina-
sı önünde toplanan grup "Ko-
sova, Sırbistan'ın kalbidir", "Ey 
Karadağ, dağ perisi, soykırım 
olmadı" yazılı dövizler taşıdı, 
trafikte kısa süreli aksamalar 
yaşandığı ve protestolarda yeni 
tip korona virüs tedbirlerine 
uyulmadığı bildirildi.Bakan Le-
posavic, daha önce yaptığı 
açıklamada, Srebrenitsa'daki 
soykırımı "kesin olarak kanıt-
landığında" kabul edeceğini 
söyleyerek, "Soykırım yapıldı-
ğına hükmeden Lahey'deki 
mahkeme (Eski Yugoslavya 
Uluslararası Ceza Mahkemesi) 
meşruiyetini kaybetmiştir." ifa-
desini kullanmıştı.



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanı Vjosa 
Osmani, Meclis Başkanı 
Glauk Konjufca ve Baş-

bakan Albin Kurti, Koshare 
Muharebesi’nin 22. yıldönü-
münde, “Koshare Şehitleri 
Anıtı”nı ziyaret ettiler. Cum-
hurbaşkanı Vjosa Osmani, 
Meclis Başkanı Glauk Konjuf-
ca ve Başbakan Albin Kurti, 
“Koshare Şehitleri Anıtı”na 
çelenk bırakarak saygı duru-

şunda bulundular. www.ko-
sovaport.com sitesinin haberi-
ne göre; Cumhurbaşkanı Os-
mani “Koshare Muharebe-
si’nde şehit düşenler ülkemi-
zin temelini attılar. Bugün, te-
melleri şehit kanıyla atılan 
güçlü bir devlete sahibiz. Ko-
sova’yı daha da güçlü kılmak, 
özgürlüğümüz için hayatını 
feda eden şehitlemize olan 
borcumuzdur” dedi. Başbakan 
Albin Kurti de, “Bu savaşta 
UÇK, daha başarılı bir savaş 
ve kurtuluşumuz için gerekli 

koşulları yarattı. Bu savaş, ta-
rihini incelemek ve öğrenmek 
için öğrencilere ders olarak 
okutulmalıdır. Bugün aynı za-
manda Anayasa Günü. Ancak, 
onun öncesinde özgürlüğü-
müz ve bağımsızlığımız için 
canıyla bedel ödemiş şehitleri-
mizi hatırlamamız gerekiyor” 
ifadelerine yer verdi. 
Koshare Muharebesi 9 Nisan 
1999’da Kosova Kurtuluş Or-
dusu (UÇK) ve Yugoslav Or-
dusu (JNA) arasında gerçek-
leşti. Kosova Kurtuluş Ordu-

su, Arnavutluk Ordusu ve 
NATO Hava Kuvvetleri’nden 
destek aldı. NATO uçakları 21 
Mayıs’ta yanlışlıkla UÇK bir-
liklerini bombaladı ve 67 UÇK 
askerinin ölümüne neden ol-
du. Dönemin NATO Generali 
Wesley Clark, hata için özür 
diledi ve istemeden gerçekleş-
tiğini söyledi. Koshare Muha-
rebesi, 9 Nisan 1999 başladı ve 
Kosova Savaşı’nı sona erdiren 
Kumanovo Anlaşması’nın im-
zalandığı 10 Haziran 1999’a 
kadar sürdü.
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PRİZREN- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Demokratik Türk 
Partisi KDTP Genel Baş-
kanı ve Bölgesel Kal-

kınma Bakanı Fikrim Damka, 
Sancak bölgesinden Sancak De-
mokratik Eylem Partisi (SDA) 
Genel Başkanı Dr. Süleyman 
Ugljanin’i ve beraberindeki he-
yeti parti merkezinde kabul etti. 
www.kosovaport.com’a göre; 
görüşmeyle ilgili KDTP tarafın-
dan sunulan bildiride şu ifade-
lere yer verildi:  “Karşılıklı se-
lamlaşmalardan sonra 
Süleyman Ugljanin, ‘Kosova’da 
Türklerin son seçim sonuçları 
ile tek Türk Partisine duyduk-
ları güvenin tazelendiğini, alın-
mış başarılı sonuç ile büyük bir 
saygının hak edildiğini, bir ve 
bütün olarak kesin bir başarı 
kazanıldığını, dolayısıyla herke-
sin kazandığı bir seçim oldu-
ğunu’ dile getirdi. Genel Başka-
nımız Fikrim Damka’nın 

Bakanlık görevini ve yeni ya-
sama döneminde milletvekille-
rimizi kutlayarak, yeni görevle-
rinde başarılar ve kolaylıklar 
diledi. Misafir milletvekilleri 
Prizren’in kendileri için ayrı bir 
yeri olduğunu, gösterilen misa-
firperverlik ile kendilerini evle-
rinde hissettiklerini, bu vesi-
leyle iade-i ziyareti 

memnuniyetle beklediklerini ve 
işbirliğimizin devamını diledik-
lerini belirtti. Genel Başkanımız 
ve Bölgesel Kalkınma Bakanı 
Fikrim Damka, ziyaretlerinden 
ve desteklerinden dolayı misa-
firlerimize teşekkürlerini sunar-
ken, var olan işbirliğimizin de-
vam etmesi ve gelişmesini 
arzuladıklarını ifade etti.

BAKAN FİKRİM DAMKA  
UGLJANİN İLE GÖRÜŞTÜ

Kosova Kurtuluş Ordusu’nun en kanlı ve en kahramanca 
çarpışmalarından biri olan  Koshare Muahrebesi’nin 22’inci  

yıldönümü ve şehit düşen 114 UÇK askeri saygıyla anıldı

Koshare şehitleri 
törenle anıldı…

Priştine’de ilginç  
protesto hareketi
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Sağlık Bakanlı-
ğı’nın tavsiyesi üze-
rine Hükümet tara-

fından korona virüs  karşıtı 
önlemlerin yürürlüğe gir-
mesinin ardından,  ülke ça-
pında tüm kafe, restoran ve  
barlar kepenk indirdi. Buna 
rağmen Kosova Gastronomi 
Derneği Başkanı ve “Bago-
lina” restoranının sahibi Pet-
rit  Kllokoqi, hükümetin 
tedbirlerini protesto etmek 
için ilginç bir yol seçti. Res-
toranda masa etraflarına vit-
rin mankenlerini oturtan 
Kllokoqi, restoranda sıradan 
bir günü canlandırmayı is-
tedi. Kllokoç, vitrin man-
kenlerini müşteri gibi imiş 
sandalyelere oturtarak, bu 
yaratıcı protesto ile, restora-
nın bu şekilde görünmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
“Restoran 
şu andaki 
gibi görün-
meli.  Res-
toran 
içinde ya-
ratıcı bir 
protesto 
yapmaya 
karar ver-
dik. Bu, 
yerleştirdi-
ğimiz bazı 
vitrin man-
kenleri sa-
yesinde 

oldu, bu yüzden “Bagolina” 
restoranında işler,  normal 
bir gün gibi görünecekti. Bu 
vitrin mankenleri, herkesin 
seyahat ettiğini ve başka ül-
kelere gittiğini bildiğimiz 
için şu anda bölge ülkelerin-
den gelmekteler.” şeklinde 
açıklama yapan Petrit Kllo-
koqi, virüs salgının yayılma-
sının önlenmesi için hükü-
met tarafından yen yeni 
tedbirlerin alınmasıyla uz-
laşmadığını söyledi. 
www.kosovaport.com site-
sine göre; Kosova Gastro-
nomi Derneği Başkanı Kllo-
koqi, Hükümet’in 
gastronomi hizmetlerinin 
işinin   12 gün süreyle dur-
durulmasını amaçlayan   
tedbirlerini mantıksız ve 
yersiz buluyor. Kllokoçi, en 
yeni tedbirlerin yürürlüğe 
koyulmasının hiç bir haklı 
gerekçesi olmadığına dikkat 
çekti.

OSMANİ: 38 YAŞINDAKİ  
YENİ CUMHURBAŞKANI
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Meclisi'nde yapılan 
oylamada, 38 yaşındaki 
Vyosa Osmani ülkenin 

yeni cumhurbaşkanı seçildi. Se-
çimde iktidardaki Kendin Karar 
Al Hareketi'nin adayı olan Os-
mani, üçüncü turda 120 üyeli 
Meclis'te 71 milletvekilinin oyu-
nu aldı. www.haberler.com’a 
göre; Osmani, Kasım ayında Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim 
Thaçi'nin Lahey'de Uluslararası 
Ceza Mahkemesi'ndeki davası 
öncesi istifa etmesinin ardından 

geçici olarak bu görevi üstlen-
mişti. Savaş suçu işlemekle it-
ham edilen Thaçi, suçlamaları 
reddediyor. Vyosa Osmani ise 
Kosova Cumhurbaşkanı seçil-
mesi sonrası yaptığı konuşmada, 
Sırbistan'la diyalog kurmak ve 
ilişkileri normalleştirmek iste-
diklerini söyledi. Ancak Osmani, 
Sırbistan'ın önce özür dilemesi 
ve 1998-1999 yıllarında işlenen 
savaş suçlarının sorumlularını 
yargılaması gerektiğini belirtti. 
Kosova, 2008'de tek taraflı ola-
rak Sırbistan'dan ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan etmişti. 
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ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya'da Türk veliler, 
azınlık okullarında yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) sal-

gını gerekçesiyle dondurulan encü-
men heyeti seçimlerinin 
gerçekleştirilmesi talebiyle gösteri 
yaptı. Azınlık Okulları Encümenler 
Derneğinin kararıyla Gümülcine ve 
İskeçe'de gerçekleştirilen eylemde 
veliler, azınlık okullarındaki encü-
men heyetlerinin görev süresinin 
sona ermesinin ardından Yunanis-
tan  Eğitim ve Dinişleri Bakanlı-
ğı’nca 22 Aralık 2020'de yapılacağı 
ilan edilen seçimlerinin Kovid-19 
salgını gerekçesiyle art arda ertelen-
mesini protesto etti. Gümülcine'de 
Bölge Eğitim Müdürlüğü, İskeçe'de 
ise Doğu Makedonya-Trakya Eyalet 
Sekreterliği binası önünde gerçek-
leştirilen gösteride, "Azınlıkların 
eğitim alanındaki sorunlarına acil 
çözüm", "Çocuklarımızın üzerindeki 
oyunlara hayır", "Aldatılmaya son" 
yazılı pankartlar açan veliler, azın-
lık okullarının işleyişinin sekteye 
uğramaması için 7 kez ertelenen en-
cümen seçimlerinin bir an önce ya-
pılmasını ya da görev süresi sona 
eren encümenlerin görevlerinin yıl 
sonuna kadar uzatılmasını talep 
etti. 
Veli ve encümenler, her iki ildeki 
Eğitim Bakanlığı temsilciliklerine 
sundukları ortak bildiride, antlaş-
malara göre özel statüdeki azınlık 
okullarının, azınlık toplumunun ira-
desi doğrultusunda idare edilmesi 

gerekliliğinin altını çizerek, bu ko-
nuda herhangi bir atamanın kabul 
edilmeyeceği vurgulandı. 
 

BTTADK’NIN  
AÇIKLAMASI 

 
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu’ndan (BTTADK) yapılan 
açıklamada da BTTADK'nın encü-
menlerinin eylemini desteklediği 
belirtilerek, "Azınlık okullarımızın 
yegane sahibi olan encümenlerimize 
ve dahi azınlığımıza karşı sergile-
nen bu davranışın hoş görülebilir 
bir yanı yoktur. Azınlık okulları 
azınlığındır ve hep azınlığın kala-
caktır." ifadesi kullanıldı. Encümen 
ve velilerin eylemine BTTADK Baş-
kanı ve Gümülcine seçilmiş müf-
tüsü İbrahim Şerif, Değişiklik 
Hareketi Partisi (KİNAL) Rodop ve 
İskeçe milletvekilleri İlhan Ahmet 

ve Burhan Baran, Radikal Sol İttifak 
(SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüse-
yin Zeybek, Dostluk Eşitlik ve Barış 
Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asa-
foğlu ve çeşitli kurum ve kuruluşla-
rın temsilcileri de destek verdi. Batı 
Trakya'da azınlık okullarındaki en-
cümen heyetlerinin görev süresinin 
sona ermesinin ardından Yunanis-

tan Eğitim Bakanlığınca azınlık 
okullarında 22 Aralık 2020'de yapıl-
ması kararlaştırılan ancak salgın ge-
rekçesiyle art arda ertelenen 
encümen seçimleri, en son 9 Mart'ta 
yapılan açıklamayla 20 Nisan'a erte-
lenmişti. Encümen seçimleri aynı 
gerekçe ile daha önce de 6 kez ileri 
bir tarihe alınmıştı. (AA)

Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen 
seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi

Batı Trakyalı soydaşların 
encümen seçimi isteği EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 

 

Edirne’de, Balkan Şehitlerini Anma 
Günü’nün 109. yıldönümünde Bal-
kan  Savaşları’nda şehit düşen as-

kerler, Balkan Şehitliği’nde düzenlenen 
törenle anıldı. ‘Balkan Şehitlerini Anma 
Günü’ dolayısıyla Sarayiçi’ndeki  Balkan 
Şehitliği’nde düzenlenen törende, Edirne 
Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü abi-
deyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin 
adının yazılı olduğu mermer taşların 
önüne karanfil bıraktı. Saygı duruşunda 
bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu 
törende askerler, şehitler için saygı atışı 
yaptı.Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin 
Okuş tarafından yapılan duanın ardın-
dan Vali Canalp ile beraberindekiler şe-
hitlik abidesini gezerek, şehit 100 subay 
ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer 
taşların önüne karanfil bıraktı. Edirne 
Valisi Ekrem Canalp, “Bizim tarihimiz 
şanlı zaferlerle doludur. Ecdadımızın 
şanlı zaferlerini her zaman için hepimiz 
hatırlarız, biliriz ve evlatlarımıza da yeni 
yetişen nesillere de bunları anlatırız. 
Ama tarihimiz aynı zamanda zaferlerin 
yanı sıra yenilgilerle de vardır. Balkan 
Savaları bunlardan bir tanesidir. Nasıl ki 
biz zaferleri çok iyi biliyorsak, evlatları-
mıza bu zaferleri çok iyi anlatabiliyorsak 
aynı zamanda yenilgilerimize de çok iyi 
anlatabilmemiz lazım. Çünkü zaferler-
den öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi ye-
nilgilerinde bize öğreteceği çok şey 
vardır. Balkan Savaşları bizim tarihi-
mizde ‘Balkan hezimeti’ olarak ifade edi-
lir. Bunun acı sonuçlarını burada 
Edirne’de yaşayan herkes zamanında ya-
şamıştır. Ümit ediyorum ki geçmişte ya-
şanmış olan bu 
acıları milletimiz 
bir daha asla yaşa-
masın. Ve yine 
ümit ediyorum ki, 
bu acıları bir daha 
asla yaşamayacak 
şuura da hiçbir 
zaman hem kendi-
mizde hem evlat-
larımızdan 
mahrum bırakma-
yalım” dedi. (AA)

Balkan Savaşı 
şehitleri 109. 

yıldönümünde 
ANILDI

ozguryayinevi.com
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Romanya Ovasının ortasında, 
Tuna Nehri’nin kolu olan Dim-
bovita’nın kıyısında yer alan 

Bükreş, geçmişteki etkileyici havasını 
Komünizm döneminde yitirmeye baş-
lamışsa da günümüzde tekrar yavaş 
yavaş eski havasını yakalamaya baş-
ladı. Doğu Avrupa’nın bu önemli 
şehri şimdilerde ülkemizde Balkan 
turları rotalarından biri olarak sık sık 
adından söz ettiriyor. 
Bükreş, önyargıların aksine kendisin-
den beklenenden çok daha modern ve 
görülesi yanları ile ziyaret edenleri şa-
şırtan bir kent. Geniş, bakımlı parkları, 
uzun ve geniş caddeleri ve birbirin-
den etkileyici tarihi binalarla dolu bir 
şehir. Şehrin gece hayatı da oldukça 
renkli. Bükreş gece hayatı hafta son-
ları ve özellikle cumartesi günleri ol-
dukça hareketli.  
Bükreş’e Ne Zaman Gidilir?: Mayıs, 
Haziran, Eylül, Ekim Bükreş’e seyahat 
için iklim olarak oldukça uygun aylar. 
 

GEZİLECEK YERLER 
 
Bükreş adı, ilk kez 1459 yılında Os-
manlılara karşı savunma amaçlı ola-
rak Eflak Prensi Vlad Tepes 
tarafından yaptırılan Bükreş Kalesi’ne 
ait dokümanlarda belgelenmiş. Bük-
reş, özellikle iki günlük hafta sonu ta-
tilini değerlendirmek isteyen hemen 
herkese tüm ihtişamı ile göz kırpıyor. 
Bükreş’e seyahat etmek isteyen Türk 
vatandaşlarının Schengen ya da Ro-
manya vizesi almaları gerekiyor. Ro-
manya’nın para birimi Romen Leyi. 
Devrim Meydanı: Devrim Meydanı 
(Piata Revolutiei), Romanya’da Ko-
münist Dönemin sona erdiğini ve dik-
tatör Çavuşesku’nun devrilmesini 
temsil ediyor. Bükreş’te görmeniz ge-
reken önemli noktalardan biri olan bu 
meydanda; aynı zamanda dönemin 
Çavuşesku sarayı, günümüzün ise 
Romanya Parlamentosu bulunuyor. 
Parlamento Sarayı: Çavuşesku döne-
minde ülke halkı zor şartlarda yaşar-
ken ihtişam, hırs ve güç gösterisinin 
timsali olarak inşa edilen Parlamento 
Sarayı (Palatul Parlamentului), şehrin 
en ünlü binası olarak dünya genelinde 
tanınıyor. Parlamento Sarayı, Penta-
gon’dan ve Tibet Potala Sarayı’ndan 
sonra dünyanın en büyük üçüncü bi-
nası konumunda. Romanya’yı 1965-
1989 yılları arasında yönetmiş 
komünist dönem diktatörü Nikolay 
Çavuşesku tarafından yaptırılmış. 
Halk tarafından pek de sevilmeyen 
saray, görkemli avizelerle ve ihtişamla 
dolu 1100 odası ile günümüzde parla-
mento binası olarak kullanılıyor. Gu-
inness Rekorlar Kitabına göre 
dünyanın en büyük sivil yönetim bi-
nası olarak kayda geçmiş. Bina ayrıca 
çeşitli konferanslara ve sergilere ev sa-
hipliği yapıyor, aynı zamanda turistik 
amaçlı olarak geziliyor. Yetişkinler 
için standart tur ücreti 25 Leyi (17 TL). 
Zafer Takı: Paris’teki Zafer Takı’nın 
neredeyse bire bir kopyası olan Bük-
reş Zafer Takın, şehre “Küçük Paris” 
denmesinin de bir sebebi. Bu tak, 1. 
Dünya Savaşında hayatını kaybeden-
leri onurlandırılmak ve onları hatırla-

mak için 1922 ‘de ahşaptan yapılmış. 
1935’te ise granitten yeniden inşa edil-
miş. 
Lipscani Bölgesi: Bükreş gezilecek 
yerler içerisinde önemli bir yere sahip 
olan Bükreş’in tarihi merkezi Lipscani 
eski Romen kasabası görünümüyle 
görülesi bir yer. 18. ve 19. yüzyıllar-
dan kalma tarihi binaların çoğu aslına 
uygun olarak restore edilmiş. Trafiğe 
kapalı Arnavut kaldırımlı taş sokak-
ları tam da kaybolarak yürümek ve 
nefis fotoğraflar çekmek için ideal. Ol-
dukça hareketli bir atmosfere sahip 
Lipscani bölgesinin labirenti andıran 
sokaklarında antikacılar, butikler, res-
toran ve barlar sıralanıyor. Bükreş ge-
zisinde buraya yeterince vakit 
ayırmak şart. 
Romen Köy Müzesi: Şehir merkezinin 
biraz dışında metro ile ulaşılabilen 
Romen Köy Müzesi (Muzeul Satului), 
Herestrau Park adında büyük bir par-
kın içerisinde bulunuyor. Romanya 
tarihinde 17. ve 19. yüzyıllarda insan-
ların kırsal kesimlerde yaşadıkları ev-
lerin ve eşyaların açık hava müzesi 
şeklinde sergilendiği oldukça ilginç 
bir müze. Belirli saatlerde çeşitli yöre-
sel dans gösterilerine de sergileniyor. 
Müzeye giriş ücreti 10 Leyi. 
Ulusal Sanat Müzesi: 1900’lerin ba-
şında, neoklasik tarzda inşa edilmiş 
oldukça etkileyici ve gösterişli bir bi-
naya sahip Ulusal Sanat Müzesi (Mu-
zeul Naţional de Istorie a României), 
1970’e kadar postane binası olarak 
kullanılmış. Müze Romanya’nın en et-
kileyici sanat koleksiyonuna sahip. 
Romanya tarihi hakkında ilgi çekici 
bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Romen ta-
rihine ait kıyafet, mücevherat, fotoğ-
raf, galerilerden oluşan kraliyet 
eşyaları, arkeolojik buluntular sergile-
niyor. Çavuşesku dönemine ait fotoğ-
raflar da ayrıca müzede yer alıyor. 
Bükreş görülecek yerler listesine gir-
mesi gereken bir müzenin giriş ücreti 
25 Leyi. 
Calea Victorie (Zafer Yolu): Bükreş’in 
en etkileyici lüks ve en eski bilinen 

caddelerinin başında geli-
yor. Cadde boyunca birbi-
rinden güzel mimariye 
sahip Bükreş’in en ünlü bi-
nalarından birkaçının yanı 
sıra, dünyaca ünlü lüks 
markaların mağazalarını 
da görebilirsiniz. Caddenin 
en güzel sürprizi ise; 
1911’de inşa edilmiş olan 
Odeon Tiyatrosu’nun 
hemen önünde yer alan 
Atatürk büstü. Büstün al-
tında Atatürk’ün sözü, 
Türkçe ve Rumence olarak 
“Yurtta Barış, Dünyada 
Barış” yazılmış. 
Bükreş Türk Şehitliği: 
Bükreş Büyükelçisi Ham-
dullah Suphi Tanrıöver’in 
1932’de girişimleriyle ku-
rulan şehitliğimiz, 1. 
Dünya Savaşı sırasında 
(1916), Romanya Cephe-
sindeki 6. Kolordu’da şehit 
düşen askerlerimiz için 
yaptırılmış. Bu cephede sa-
vaşan 42 bin kişiden 19.100 
askerimiz şehit olmuş. Şe-
hitlikteki 935 şehidimiz ya-
tıyor. 400 şehidin kimlikleri 
biliniyor, 535 şehidin ise kim-
liği ise bilinmiyor ve toplu biçimde 
yatıyor. Yeşillikler içerisinde oldukça 
düzenli ve bakımlı olan şehitlik, şeh-
rin biraz dışarısında Parlamento Bina-
sına 4 km uzaklıkta yer alıyor. 
Romanian Atheneum (Opera Binası): 
Bükreş’in en lüks ve etkileyici konser 
salonuna sahip Romanian Atheneum 
(Opera Binası), 1888 yılında yapılmış. 
Bükreş’te görülmeye değer mimari 
yapılardan biri olarak turistler tarafın-
dan büyük ilgi görüyor. 
 

NASIL GİDİLİR? 
 
İstanbul’dan havayolu ile Bükreş Oto-
peni “Henri Coanda” Havalimanına 1 
saat 25 dakika süren direkt uçuşlarla 
ulaşım sağlanıyor. THY ile haftanın 

her günü, Pegasus ve Tarom ile hafta-
nın belirli günleri Bükreş’e direkt se-
ferler yapılıyor.  
Uçak dışında İstanbul’dan yolcu oto-
büsleri ile ortalama 10-12 saat sürede 
ve tren yoluyla 17 saatte Bükreş’e gi-
dilebilir. İstanbul Otogarından haf-
tada karşılıklı 6 sefer ile 
Bükreş-İstanbul arası seferler 100 TL 
ücretle yapılıyor. İstanbul'dan her gün 
saat 15.00'de, Bükreş'ten ise saat 
16.00'da otobüsler karşılıklı hareket 
ediyor. Yalnızca İstanbul’dan pazar 
günleri, Bükreş Autogara Filaret’ten 
ise cumartesi günleri sefer düzenlen-
miyor. 
 
www.egetelgraf.com sitesinden alın-
mıştır…

Bulgaristan’da seçimler geride 
kaldı. Parlamentoya girecek 
partiler belli oldu. Milletvekili 

dağılımı kesinleşti. Bu seçimlerde 
seçmen 30 yıllık siyesi anlayışa dur 
dedi. Siyasi arenada görmek isteme-
dikleri eski vekillere vize vermeyerek 
umutları yepyeni ve siyasete bulaş-
mamış kişilere bağladı. 
 
GERB/ SDS koalisyonu seçimlerde 
oyların 26.18 alarak birinci parti 
oldu. 
 
17.66 oy alan ana muhalefet görevini 
eğlence dünyasından Slavi Trifo-
nov’un “ Böyle halk var” partisine 
verdi. Yıllardır ana muhalefet partisi 
olarak görev yapan BSP bu seçim-
lerde üçüncü sıraya geriledi. Oyların 
10.51 alan Türk partisi  DPS/HÖH 
dördüncü sıraya geriledi. Hristo İva-
nov’un “Demokratik Bulgaristan” 
partisi oyların 9.45 alarak parlamen-
toya girme şansı elde etti. Son altıncı 
sırada parlamentoya “Dik dur. Dala-
vereciler dışarı” partisi oyların 4.78 
alarak girme hakkını kazandı. 
 
Bulgaristan seçmeni bu seçimlerde 
kendilerini “milliyetçi” ilan eden par-
tileri yürüttükleri siyaseti benimse-
meyerek baraj altında bırakarak 
parlamentoya girmelerini kararlı bir 
şekilde engellemiş oldular. 
 
 GERB/SDS koalisyonu parlamen-
toda 75 milletvekili ile temsil edile-
cek. Slavi Trifonov’un “Böyle halk 
var”  partisi 51 milletvekili ile temsil 
edilirken BSP ise 43 milletvekili ile 
temsil edilecek. Dördüncü sırada 
DPS/HÖH hareketi bu parlamentoda 
30 milletvekili ile temsil edilecek. 
Parlamentoda beşinci sıradan Hristo 
İvanov’un partisi “Demokratik Bul-
garistan” partisi 27 milletvekili ile 
temsil edilecek. Altıncı parti “Dik 
dur. Dalavereciler dışarı” partisi par-
lamentoda 14 vekil ile temsil edile-
cek. 
 
Türklerin çoğunluğu olan DPS/HÖH 
hareketi bu seçimlerde de gerilemeye 
devam etti. Kuruluş döneminden bu 
yana seçmenlerin yarısından fazlasını 
kaybetti. Sadece Türkiye’den 70 bin 
oy alırken son seçimlerde 19 bin 
kusur oy alabildi. Eski Zaara, Tır-
nova, Vratsa, Montana, Plevne gibi 
Türk yaşamayan bölgelerden zengin 
yer altı dünyası etnik Bulgarları bi-
rinci sıradan aday gösterildiler. Bul-
garistan’da oy satın alma kanunla 
yasak olsa da zengin adaylar bu yol-
dan vaz geçmiyorlar. Kırcaali liste-
sinden belediye başkanı Hasan Aziz 
istifa ediyor aynı şekilde Eğridere be-
lediye başkanı Resmi Murat da istifa 
ediyor. Onların yerlerine seçmenin 
hiçbir şekilde oy verip milletvekili 
seçmeyecek şahıslar seçiliyor. Böy-
lece Kırcaali şehrinin seçmenini kan-
dırmış oluyorlar. Gelecek seçimlerde 
Kırcaali seçmeni kurulan seçmen tu-
zağını görmezden gelir mi bilinmez? 
 
Nisan seçimlerde seçmen siyasilere 
çözümü çok zor bir vazife verdi. 
GERB/SDS koalisyonu, BSP ile 
DPS/HÖH hareketi hiçbir zaman bir 
araya gelip hükümette yer almaya-
caklarını açıklıyorlar. Geriye kalan üç 
partinin hükümet kurmaya yeterli sa-
yıya ulaşamıyorlar.  Boyko Bori-
sov’un yer aldığı yerde muhalefet 
partileri dâhil yer almayacakların 
açıklamalarına karşı Boyko Borisov 
milletvekilliğinden vaz geçiyor böy-
lece olası bir hükümet kurma ihtima-
lini artırmış oluyor.   
 
Hükümet kurma yolu zorlu ve dikenli 
görünse de siyasi partiler uzlaşma 
arayışında bulunacaklardır. Hükümet 
kuruluncaya kadar mevcut hükümet 
görevine devam edecektir. Siyasi oto-
rite hükümet kurma yolunda anlaşa-
mazlarsa erken seçim yolu açılmış 
olacak. Erken seçim olsa da siyasi 
tabloda değişecek pek fazla bir şeyler 
görünmüyor. Bulgaristan halkı 30 yıl-
dır yolsuzluklara bulaşmış siyasileri 
görmek istemiyor. Bulgaristan halkı 
yer altı dünyasını, oligarşileri destek-
leyenleri değil halkın refah seviyesini 
yükselten siyasileri görmek istiyor.  
Nisan seçimlerde Bulgaristan halkı 
değişim istediğini sandıkta kararlı bi 
şekilde göstermiştir.

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN  
SEÇİMLERİNİN  

ARDINDAN

Romanya’nın başkenti: Bükreş

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Doğu Avrupa’nın 
Küçük Paris’i

Romanya’nın başkenti Bükreş, Bizans tarzı şapelleri, çan kuleli konakları ve neoklasik tarz-
da görkemli binalarıyla “Küçük Paris” olarak adlandırılan bir şehir. Avrupa kıtasının güney-
doğusunda bulunan ve güneyindeki Eflak Ovası'nın ortasında, Tuna kollarından Dimbovita 
Irmağı kıyısında kurulu olan Bükreş, Doğu Avrupa’nın en büyük yerleşim merkezlerinden



İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan-Türkiye 
çifte vatandaşları, 
Bulgaristan’daki par-

lamento seçimleri için Tür-
kiye'de birçok ilde kurulan 
sandıklarda oy kullandı. 
İstanbul'daki 7 sandıktan 
biri de Kartal Soğanlık 
Orta Mahallesinde bulu-
nan Öğretmen Salih Nafiz 
Tüzün İlkokulu’nda ku-
ruldu. Kartal Belediyesi 
ekipleri, sabahın erken sa-
atlerinden itibaren alanda 
hazır bulunarak salgın ko-
şullarında oy verme işle-
minin aksamaması için hij-
yen tedbirleri aldı. Kartal 
Belediyesi ekipleri okul 

önünde gün boyu hijyen 
kiti ve maske desteği sağ-
larken, okul önünde bulu-
nan İBB Mobil Büfe ise va-
tandaşlara çay, kahve ve 
sıcak çorba ikram etti. 
Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, oy verme 
sürecinde bulunan Bulga-
ristan-Türkiye çifte vatan-
daşları ile sandık görevli-
lerini ziyaret ederek oy 
kullanan vatandaşlara ha-
yırlı olsun temennisinde 
bulundu. Ziyarette Başkan 
Yüksel’e Kartal Balkanlar 
Derneği Başkanı ve aynı 
zamanda Cumhuriyet 
Halk Partisi Belediye Mec-
lis Üyesi Olcay Özgün eş-
lik edip yapılan hazırlıklar 
ve oy verme işlemi için 
bilgi verdi. (AA)

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Esenyurt Belediyesi, 
Bulgaristan’da yapı-
lan genel seçim-

ler için Esen-
yurt’ta oy 
kullanacak va-
tandaşlara ula-
şım, ambulans, 
sağlık personeli, 
yemek ve Mobil 
Büfe desteği sağ-
ladı. Bulgaristan'da ya-
pılan genel seçimler kap-
samında, Esenyurt’ta oy 
kullanacak çifte vatandaş-

lar için Esenyurt Nüzhet 
Usta Bilgincan İlköğretim 
Okulunda sandıklar ku-
ruldu. 7 bine yakın çifte 
vatandaşın oy kullandığı 

seçimlerde, Esenyurt 
Belediyesi ekipleri 

alanda hazır bu-
lundu. Ekipler, 
vatandaşların 
oy kullanabil-
mesini sağla-

mak için Örnek 
Mahallesi’nde bu-

lunan Balkan Derneği 
önünden sandıkların ku-
rulduğu okula gün boyu 
ulaşım sağlayacak. (AA)
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Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği 3’üncü Olağan Genel Kurulu Karşıyaka Beledi-
yesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Başkan Akyürek’ten 
Tugay’a teşekkür… 

Kırcaalili Başkan 
Edirne’den  

gelenleri ağırladı
EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve 
beraberindeki heyet, Türk 

nüfusun yoğun olduğu Kırcaali’yi 
ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan 
Aziz ile bir araya gelen heyet, 
önümüzdeki dönemde hayata geçir-
ilecek ortak projeler konusunda bir 
fizibilite çalışması gerçekleştirdi. 
Trakya Üniversitesi’nin, Kırcaali’nin 
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
desteğe hazır olduklarını vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 
“Türkiye’de en çok Balkanlı 
öğrenciye eğitim veren üniversitem-
iz, tüm bilgi birikimi ve olanakları ile 
Kırcaali’nin yanında olmaya devam 
ediyor. Özellikle uluslararası nitelik-
te projeler geliştirme yeteneğimizle, 
iki kurum işbirliğinde önemli 
çalışmaları hayata geçirebiliriz. 
Temiz enerji kaynaklarından tur-
izme, tarımdan ve çevreye kadar 
farklı alanlarda birlikte üreteceğimiz 
sınır ötesi Avrupa Birliği projeleriyle 
tüm bölge açısından etki gücü yük-
sek çalışmalara imza atabiliriz. Bu ve 
benzeri konularda, Daimi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri 
olduğumuz, 80 üniversiteden oluşan 
Balkan Üniversiteler Birliği’ndeki 
paydaşlarımızı da projelerimize 
dahil edebiliriz. Trakya Üniversitesi 
ve Kırcaali Belediyesi’nin iş birliği, 
Türkiye-Bulgaristan arasındaki 
dostane ilişkilerin de güçlenmesine, 
gelişmesine pozitif katkı 
sağlayacaktır” dedi. (AA)

Başkan	Yüksel’den		
soydaşlara	ziyaret

Esenyurt	Belediyesi	ekipleri		
göçmenler	için	görev	başında

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mevcut başkan Remzi 
Akyürek’in tek aday 
olarak girdiği genel 

kurulda yönetime yeni isimler 
seçildi. Pandemi önlemleri kap-
samında sosyal mesafe kuralla-
rının uygulandığı 3’üncü 
Olağan Genel Kurula 
Karşıyaka Belediye Meclis 
Üyesi Şevket Balla, Şemikler ve 
Demirköprü mahalle muhtarla-
rı, bazı Balkan derneklerinin 
temsilcileri katıldı. Divan baş-
kanlığını Av. Mikail Sezer, 
divan üyeliklerini Yusuf 
Ferhatoğlu, İlkay Şendorman’ın 
yaptığı genel kurul saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı ile başladı. 
Dernek Başkanı Remzi 
Akyürek açılış konuşmasında 
pandemiden dolayı hayatını 
kaybedenleri andı.  Başkan 
Akyürek, "‘Bizlere güven duy-
duğunuz ve yeniden başkan 

seçtiğiniz için çok teşekkür edi-
yorum, sizlere layık olmak için 
çalışacağız" dedi.  

 
GÖÇMENLERİN GÜCÜ 

UNUTULMAMALI 
 
Karşıyaka Belediye Başkanı 
Dr.Cemil Tugay’a verdiği des-
tek nedeniyle teşekkür eden 
Akyürek,"Her zaman yanımız-
da olması bizleri mutlu ediyor. 
K. Makedonya göçmeni olarak 
İzmir’in değişik ilçelerinde var 
olduğumuzu biliyoruz. Bu 
gücümüzü iyi yönde kullanma-
lıyız, İzmir’in iş, siyaset, sağlık, 
sanat ve birçok alanda hemşeri-
lerimizin var olduğunu biliyo-
ruz. İzmir’in toplumsal dinami-
ğinde bizler de varız, bunun 
bilincindeyiz. Amacımız 
Balkan coğrafyasından İzmir’e 
gelen bütün hemşerilerimizle 
birlikte beraber hareket etmek 
ve güçlerimizi birleştirmek 
olmalı" diye konuştu.

Ramazan KURŞUNLU

GENEL OLARAK  
ALTYAPI EĞİTİMİ  
FELSEFESİ NEDİR ?

Altyapı eğitimi denilen 
olgu; yaşama dair edinil-
miş / kazanılmış tüm 

öğrenmelerin dayandığı önceller-
dir. Yaşam sürecindeki herhangi 
bir andaki sahip olunan mevcut 
tüm bilgi, beceri ve duyguların 
temelleri ve gelişimleri önceki 
süreçler ve bu süreçlerdeki kaza-
nımlar ile (o anlar ile) ilgilidir. 
 
Örneğin bir kişinin şu andaki 
konuşma bilgisi, yeteneği ve 
yeterliliğinin önceli; o kişinin ses-
leri, heceleri, kelimeleri ve cümle-
leri zamanında ve gelişim düzeyi-
ne uygun öğrenmiş olmasıdır. 
 
Sesleri, heceleri, kelimeleri ve 
cümleleri sonradan da öğrenerek 
konuşabilmek mümkündür ama 
asla bu düzey anadil seviyesinde 
olamayacaktır (İstisnalar hariç). 
 
Kısaca altyapı eğitimi; sonradan 
gerekenler ve gerekecek şeyler 
için ön koşulları yerine getirmek-
tir. 
 
Altyapı eğitimi asla, sonradan 
gerekenleri ve gerekecek şeyleri 
önceden öğrenmeye/yapmaya baş-
lamak değildir. 
 
Sporda özellikle de futbolda altya-
pı kavramına ve sürecine baktığı-
mızda görünüm bu anlamda endi-
şe verici boyutlarda olumsuzluk 
arz etmektedir. 
 
Bunun nedeni yukarıda da altını 
çizerek vurguladığımız gibi “alt-
yapı eğitimi” algısının sadece “her 
şeye küçük yaşta başlamak” şek-
linde algılanıyor olmasıdır. 
 
Evet… “küçük yaşta başlama/baş-
latma” algısı doğrudur fakat, bu 
her şeyi küçük yaşlarda gerçekleş-
tirmeye başlama şeklinde bir algı 
olmamalıdır. Altyapı kavram ve 
sürecinde oluşması gereken doğru 
algı ve anlayış “küçük yaşta baş-
lama/başlatma”nın “küçük yaşın 
gerektirdiği ve elverdiği” düzey 
ve içerikte olması gerektiğine iliş-
kindir. 
 
Altyapı eğitimine diğer bir ifade 
ile “ön yapı”, “temel yapı” diyen-
ler de vardır. Ancak “altyapı eğiti-
mi” anlam yeterliliği ve içeriği 
bağlamında oldukça yeterli ve 
ifade etme açısından tatmin edici 
bir kavramdır. Ayrıca temel yapı 
ve gelişim yapı çalışmalarını içine 
alıyor olması bakımından da 
anlamlı bir kavramı ifade etmek-
tedir. 
 
Kimilerine göre ise, altyapı kavra-
mı kentleşme ile ilgili bir ifade 
olup başka yerlerde özellikle de 
eğitim alanında kullanılmamalıdır. 
Kimilerine göre ise, “altyapı” 
kavramı sosyolojik bir tanımlama-
nın ifadesidir ve Marksist termi-
nolojide yer alan bir kavram olup, 
spor temel eğitiminde bu kavram 
yerine başka kavramlar kullanıl-
malıdır. 
 
Sonuç olarak “altyapı eğitimi” bir 
şeyi yapmaya hazır olmayı içerse 
de, daha doğru bir ifade ile “bir 
işi yapmanın yaş düzeyine uygun 
gereklerini kazanmak ve kazandır-
maya yönelik eğitim eylemleri 
sürecidir. 
 
Yaş düzeyine uygun gerekler yeri-
ne getirildikçe başka gerekleri 
yerine getirme ihtiyacı ilişkisi alt-
yapının kendisini oluşturur.

ramez.kursunlu@hotmail.com



12 Nisan 2021 
PazartesiEkonomi8

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Derneğin 8’inci Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı Pod-
yum Davet’te gerçekleşti-

rildi. 2020-2022 dönemi yeni 
yönetim kurulunun belirlendiği 
genel kurulda, Zarif Alp oy birliği 
ile başkanlığı Ömer Kumova’dan 
devraldı.Pandemi kuralları çerçe-
vesinde gerçekleştirilen genel ku-
rulda; AK Parti Bursa Milletvekil-
leri Refik Özen, Mustafa Esgin ve 
Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Karacabey Belediye Baş-
kanı Ali Özkan ve Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Özer Matlı ile RU-
MELİSİAD üyeleri hazır bu-
lundu. Genel kurulda 
bir konuşma yapan 
yeni Başkan Zarif 
Alp, derneğin sa-
nayinin ve iş 
dünyasının he-
men her ala-
nıyla ilgili, pro-
fesyonelleri ve 
yöneticileri bün-
yesinde barındı-
ran, değerlerin ya-
şatıldığı, kültürel 
mirasımızın güvenle 
geleceğe taşınmasında so-
rumluluk üstlenen çok güçlü bir 
aile olduğuna dikkat çekti. RU-

MELİSİAD olarak yalnızca iş dün-
yası bazlı değil; hayatın her 

alanına yönelik olarak 
kültürlerarası birbi-

rine değer kazan-
dıran birçok sü-
reçte, gönüllük 
esasıyla yer al-
manın mutlulu-
ğunu hep bir-
likte 
yaşadıklarını 

belirten Alp, 
“Temel çalışma 

alanımız, ülkemiz 
ve Balkanlar arasında 

etkili iş birlikleri oluştura-
rak, ekonomik hacmi daha da bü-
yütmek” dedi. (AA)
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, ramazan 
öncesi  Bulgaristan Müslü-

manları Diyaneti Başmüftüsü 
Mustafa Aliş Haci'yi makamında 
kabul etti. Radev, toplantı sonrası 
yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 
refahı, her bir vatandaşımızın 
hak eşitliği ve refahına bağlıdır" 
ifadesini kullandı. Her yıl Rama-
zan Bayramı arifesinde iftar ve-
ren Cumhurbaşkanı Radev, bu 
yıl yeni tip korona virüs (Kovid-

19) salgını nedeniyle bu geleneği-
ni yerine getiremeyeceğini kay-
detti. Radev, "Ülkemizde farklı 
dinler arasındaki karşılıklı barış 
ve hoşgörü sağlam temele otur-
tulmuştur. Bu nedenle hep birlik-
te, bilgili ve bilinçli olarak uzun 
zamandır inşa ederek elde ettiği-
miz bu karşılıklı anlayışa sahip 
çıkmamız gerekiyor." değerlen-
dirmesinde bulundu. Öte yandan 
Radev ve Haci'nin görüşmesinde, 
6,9 milyonluk ülkede yaşayan 
yaklaşık 1 milyon Müslüman’ın 
ibadet ettiği cami ile mescitlerin 

bakımı ve akreditasyon sorunu 
devam eden Yüksek İslam Ensti-
tüsü’nün durumunun da ele alın-
dığı bildirildi. Cumhurbaşkanı 
Radev'in, Başmüftü Haci ile di-
nin geleneksel değerlerini pekiş-
tirerek gençler arasındaki radi-
kalleşme eğilimlerin önlenmesi-
nin önemi konusunda hemfikir 
oldukları belirtildi. Toplantının, 
Cumhurbaşkanlığı kurumunun 
ülkedeki Müslüman vatandaşla-
rın gelenek, örf ve adetlerine olan 
saygısı nedeniyle gerçekleştiği 
aktarıldı. (AA)

Damla Selin TOMRU

YENİAY   
VE RAMAZAN

Her ay genellikle bir defa 
ay yeniay fazına geçer. 
Yeniay, kadim kültürler-

den bu yana yeniliklerin haber-
cisidir, başlangıçları destekler.  
 
12 Nisan Pazartesi gerçekleşen 
yeniay koç burcunda… Koç, 12 
burcun başlangıcıdır, astrolojik 
yılın başlangıcına işaret eder. 
Kapıları açan, ilklere imza atan 
yapısıyla koç burcu yeniayın 
enerjisini de güçlendiriyor.  
 
Dolayısıyla bu hafta planlarınızı 
hayata geçirebilir, hayatınızda 
görmek istedikleriniz için niyet 
edebilirsiniz. 
 
Ramazan ayı da bu yıl yeniayla 
beraber başlıyor. Nefsimizi ter-
biye etmeye niyet edeceğimiz, 
kendi içimizdeki ölçüsüzlükleri-
mizi dengleyeceğimiz Yaradan’ı 
derinden hissedeceğimiz bu sü-
recin yeniaya denk gelmesi de 
bize bir mesaj veriyor olabilir.  
 
Pandemi sürecinde 1 yılı geride 
bıraktık, vaka sayıları yeniden 
yükselişe geçti, ekonomik ola-
rak türlü sıkıntılar içindeyiz… 
Ve halen günübirlik konular için 
birbirini üzen, kalp kıran, maddi 
odaklı hareket edip maneviyatı 
hiçe sayanlar var. Maalesef ce-
nazelerde ya da zor anlarımızda 
hatırlıyoruz sımsıkı tutunduğu-
muz pek çok konunun ne kadar 
geçersiz ve değersiz olduğunu. 
Rekabet ya da çatışmalar değil 
sevgi ve hoşgörü şifalandıracak 
bizleri. 
 
Geçtiğimiz hafta Kraliçe Eliza-
beth’in 73 yıllık kocası Prince 
Philip vefat etti. 99 yaşındaydı. 
Kendisi sert mizacı ve şakacı ki-
şiliğiyle bilinirdi. Yaşamı bo-
yunca kraliçeyi destekledi ve 
belki de kendi seçimlerini ikinci 
plana attı. Her ne olursa olsun 
hepimizin yolculuğu aynı yerde 
başlıyor ve aynı şekilde bitiyor. 
Kanuni Sultan Süleyman ölü-
münden önce şöyle demiş: “Ben 
ölünce bir elimi tabutumun dı-
şına atın insanlar görsünler ki 
padişah olan Kanuni bile bu 
dünyadan eli boş gitmiştir”. Do-
layısıyla hayatımızı hangi de-
ğerlerin üzerine inşaa ettiğimiz 
çok önemli. 
 
Dilerim ki bu güzel ve kutsal 
dönemde kendi içimize döner, 
kendi karanlıklarımızı aydınlığa 
ulaştırırız.  
 
Yeniay için öneriler: 
Zihninizden ya da başkalarından 
esinlenerek değil gerçekten kal-
binizden geçen dileklerinizi fark 
edin. 
Bir dilek defteri edinin ve dilek-
lerinizi yazıya dökün. 
İstekleriniz gerçekleştiğinde 
kendinizi nasıl hissedersiniz? 
Bu durum size neler katar? So-
rularını dürüstçe cevaplayın. 
Tevekkül çok kıymetlidir, yüre-
ğinizden geçenler için neler ya-
pabileceğinizi fark edip adım 
atın. 
 
 
Sevgilerimle, 
Damla Selin Tomru

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlar’daki sesi olmak ve 
dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD Olağan 

Genel Kurulu’nda Başkan Ömer Kumova bayrağı Zarif Alp’e devretti

RUMELİSİAD’da yeni  
Başkan Zarif Alp oldu

Cumhurbaşkanı Rumen Radev  
Başmüftü Haci'yi kabul etti

BAL-GÖÇ’te Arslan dönemi
BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

BAL-GÖÇ’ün 10 temsilciliğin-
den biri olan Mustafakemal-
paşa Şubesi’nin 5. olağan 

kongresi gerçekleştirildi. Tek liste 
ile girilen seçimlerde BAL-GÖÇ 
Mustafakemalpaşa Şube Başkanlı-
ğı’na Hüseyin Arslan seçildi. 1985 
yılından bu yana BAL-GÖÇ üyeli-
ği yapan Hüseyin Arslan, Balkan-
lar ile Türkiye arasında artan iliş-
kilerin bu büyük platforma yeni 
sorumluluklar yüklediğini, bu 
maksatla yeni dönemde daha faal 
çalışmalar yürüteceklerini söyledi. 
Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik 
Anadolu Lisesi Toplantı Salo-
nu’nda yapılan kongreye; BAL-
GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, 
Balkan Türkleri Göçmen ve Mül-
teci Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Kader Özlem ve BAL-GÖÇ 
üyeleri katıldı. Faaliyet ve dene-
tim kurulu raporlarının ibrâ edil-
diği seçimlerde 40 üye oy kullan-
dı. Oyların tamamını alan Hüse-
yin Arslan, BAL-GÖÇ Mustafake-

malpaşa Şubesi Başkanlığı’na se-
çildi. Yeni dönemde genel merkez 
ve diğer STK'lar ile 
uyum için çalışmalar 
gerçekleştirerek BAL-
GÖÇ’ün kazanımına 
olan her projenin içinde 
olacaklarının mesajını 
veren Hüseyin Arslan, 
“Balkan göçmenlerinin 
bu ülkeye kattığı değer 
tartışılmaz bir gerçektir 
ve bu gerçeği herkesin 
en iyi şekilde idrak edebilmesi 
için var gücümüzü ortaya koyma-
mız gerekmektedir. Biz, Balkan ve 
Bulgaristan Türkleri’nin sesini 

dünyaya duyurmaya tâlibiz. Yolu-
muzda, bahtımızda açık olsun. 

Böyle kritik bir süreçte 
kongremize katılım gös-
teren üyelerimize ve mi-
safirlerimize şükranları-
mı sunarken, BAL-
GÖÇ’ümüzün kurucu 
Başkanı Mümin Gen-
çoğlu başta olmak üzere 
daha önceki yıllarda şu-
bemizin başkanlığını 
yürüten Şakir Sayan ve 

Şemsettin Çelik’i de bir kez daha 
rahmetle anıyorum. BAL-GÖÇ’ün 
sesi olan herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. (AA)

Dr. Hakan Tartan

KEŞKE’LERİN  
ÖTESİNDEKİ  

DOST DÜNYA..

Gündem öyle yoğun ki, 
kaçan haberler de var, de-
ğişen gündem de. 

Duymadıklarımız, görmedikleri-
miz, bilmediklerimiz. 
Hatta kaçırdıklarımız. 
Hayat da o ‘kaçan trenler’ ara-
sında. 
Doğan Kitap’tan yayımlanan 
‘Ölümün İlanı – Son Ses’ kita-
bımda anlatmıştım; ‘uçan yılları’. 
Hasret ve özlemi. 
‘Derin pişmanlıkları’. 
Aslında hemen yanı başımızda ,  
dibimizde olduğu halde görmedi-
ğimiz güzellikleri. 
Ve sonrasında ‘âh’ları’, ‘vah’ları’. 
Oysa ‘giden gitmiştir’ ve ‘zaman 
maalesef geri alınamıyor’. 
İşte bu yoğun gündemde Türk ve 
Balkan Dünyası için önemli bir 
bilim insanının acı  haberi ulaştı, 
biraz gecikmeli. 
Prof. Dr. Dimitriy Vasilyev vefat 
etmişti. 
Covid 19’a yenilmişti, çok da geç 
sayılmayacak bir yaşta, 74’ünde. 
İslam öncesi Türk dili , tarihi kişi-
lik ve belgeler, ayrıca başta Gök-
türk olmak üzere yazıtlar 
konusunda engin bilgi sahibiydi. 
İslam, Balkan, Osmanlı ve Türk 
coğrafyasını adım adım bilirdi. 
İlmek – ilmek. 
Nakış – nakış. 
Donanımlı,  araştırmacı, yenilikçi 
bir özel Türkologdu. 
İslamiyet dönemi sonrasına ilişkin 
sözü – sohbeti olan bir yeri doldu-
rulmaz değerdi. 
Çeşitli vesilelerle görüşmüştük. 
Kitaplar hediye ettik. 
Araya yıllar girdi. 
Balkan Türkoloji Araştırma Mer-
kezi’nin de Rusya Temsilcisiydi. 
Nice önemli bilimsel araştırmalara 
önderlik etmişti. 
Türk ve Balkan dünyası için önem 
arzeden bir çok önemli bilgi ve 
belgeye ulaşma yolunda Rus coğ-
rafyasındaki ‘sevgi eliydi’. 
Dosttu. 
Her kaybın ben de bıraktığı derin 
bir iz olur. 
Keşke’lerle dolu. 
‘Keşke daha çok zaman..’. 
‘Keşke daha çok bilgi..’. 
Beynimdeki derin gölgeler dağıl-
maya başlar sonra.. 
‘Hayat dün bıraktığımız yerde 
değil ki..’. 
Hiçbir şey.. 
Hiç kimse..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı



EGE Denizi ile Akdeniz’in 
buluştuğu bölgede adını Yu-
nan mitolojisinde ‘Deniz Tan-
rısı’ Poseidon’un eşi su perisi 
Nymph Syme’den alan, Ve-
nedikliler’den kalma kartpos-
tal güzelliğindeki neo-klasik 
mimarideki yüzlerce yıllık 
renkli evleriyle hayranlık 
uyandıran, Türk yat ve yel-
kencilerinin de sıkça ziyaret 
ettiği Simi Adası’nda, deri pi-
rografi sanatçısı Takis Psar-
ros, ateşle deriyi sanatla bu-
luşturuyor. Sıradışı sanatçı 
Psarros (62), atölyesinde iğne 
uçlu aletlerle deri yüzeyine 
nokta nokta, piksel piksel ısı 
uygulayarak tablodan çan-
taya, kemerden cüzdana ka-
dar çeşitli seçkin ta-
sarımlara imza 
atıyor. Hayal gücü 
ve el becerisini ko-
nuşturduğu tasa-
rımlarına, sabır ve 
özveriyle hayat ve-
rirken, farklı bir 
perspektif arayan 
bu sanatın merak-
lılarına ince zevk-
ler sunuyor. Mesle-
ğini çok seven usta 
sanatçı, bugüne 
dek atölyesinde 
doğa manzaraları, 
mitolojik tablolar, 
aralarında Johnny 
Depp, Brad Pitt, 
Michael Jackson, El-
vis Presley gibi dün-
yaca ünlü sanatçıların 
portreleri ve hayvan figürleri 
gibi farklı çalışmalara el eme-
ğiyle can veriyor. Bunlardan 
biri de 16. yüzyıl sanatçısı Ni-
colas Posen’in Yunan mitolo-
jisinden Poseidon ve Amphit-
rite eserini, 5,5 metrekarelik 
tek parça sığır derisi üzerine 
milyonlarca noktayı yakarak 
yaklaşık iki yılda tamamla-
dığı tablosu.  
 

BENİ GÖRMEYE  
SİMİ’YE GELİN 

 
Venedikliler’den kalma kart-
postal güzelliğindeki neo-kla-
sik mimarideki yüzlerce yıllık 
renkli iki katlı evleriyle hay-
ranlık uyandıran Simi ada-
sına gelen turistlerce deri pi-
rografi sanatçısı Takis 
Psarros’un ünü ada sınırlarını 
aşarak dünyaya yayıldı. Dün-
yanın birçok yerinden sanat 
galerileri sıradışı sanatçıyı 
sergi açması için davet eder-
ken, Psarros, sloganı ‘beni ve 
eserlerimi görmeye Simi ada-
sına’ gelin diyerek bu teklif-

leri geri çevirip, aynı za-
manda adasına bağlılığını or-
taya koyuyor.  
 
BİRÇOK ÜNLÜ MÜŞ-

TERİSİ VAR 
 
Adaya yatlarıyla giden birçok 
Türk turist de Takis Psar-
ros’un atölyesinin de yer al-
dığı galerisinde çalışmalarını 
izleyip, duvarlarını süsleyen 
etkileyici eserlerine ve sana-
tına hayran olup, atölyesinin 
hemen yanındaki deri ürün-
leri sattığı mağazasının da 
müşterisi aynı zamanda. Ara-
larında ünlü TV programcısı 
ve sanatçı Ayhan Sicimoğlu, 
ünlü sanatçılar Türkan Şoray, 
Hülya Avşar, Mustafa Sandal, 
Beyazıd Öztürk, Ercan Saatçi, 
İlker İnanoğlu, Emre Altuğ, 
Çağla Şikel, Nehir Erdoğan, 
Türk basın tarihinin duayen 
isimlerinden 2013 yılında yi-
tirdiğimiz gazeteci yazar, tel-
evizyoncu Mehmet Ali Bi-
rand da Psarros’un el 
emeğiyle yaptığı çalışmaları-
nın müşterisi. Ayrıca dünyaca 

ünlü sanatçılar Tom Hanks ve 
Ornella Mutti de Psarros’un 
müşterileri arasında.  
 

DERİ PİROGRAFİSİ  
 
İstenilen figürleri deriye 
ateşle nokta nokta hafif doku-
nuşlarla yakarak çizen usta 
pirografi sanatçısı Takis Psar-
ros, 57 yıldır mesleğini seve-
rek yaptığını belirterek, bu işe 
nasıl başladığını şöyle anlattı: 
“Sanat hayatıma çok küçük 
yaşlarda, henüz 5 yaşınday-
ken başladım. İlk sanat ser-
gimi 14 yaşında kağıt üzerine 
0,5 mm’lik rapidograf çizim 
cihazı ile noktasal işlemeyle 
yaptığım çalışmalarımla aç-
tım. 17 yaşında çeşitli deri eş-
yalar yapan küçük bir atöl-
yem vardı. Bu atölyem kısa 
zaman içinde büyük bir ihra-
cat fabrikası haline geldi. 
Amerika dahil birçok ülkeye 
ihracat yaptım. Banana Re-
publik gibi çok büyük marka-
larla çalıştım. Aynı zamanda 
sanatsal çalışmalarıma da de-
vam ettim. Yaklaşık 50 sanat 
sergisi açtım. 24 yaşıma geldi-
ğimde kağıt üzerinde yaptı-
ğım sanat çalışmalarıma deri 
üzerine yaptığım pirografik 
çalışmalarla devam ettim. Pe-
rigrofi, yalnızca ustalık gerek-
tiren bir iş değil; sanatçı ru-
huna da sahip olunması 
gerekir. Deri pirografisinde 
hiçbir hata affedilmez. Kapa-
tamazsınız, düzeltemezsiniz. 
Deriyle ilgili çok şey bilmek 
zorundasınız, işiniz mükem-
mel olmalı. Bu nedenle piro-
grafi çalışmalarıma başlama-
dan önce, her proje üzerinde 
kafamda uzun süre düşünü-
yorum. Görüntüyü, renk geç-
işlerini (elin uyguladığı güce 
bağlı olarak noktalar açık 
veya koyu renkler) ve yal-
nızca her ayrıntıdan emin ol-
duğumda piksel piksel, nokta 
nokta çalışmalarıma başlıyo-
rum. Deride milyonlarca nok-
tayı yakarak, saatlerce süren 
bir çalışmam sonrası ise çi-
zimlerim deride hayat bulu-

yor. Yunan mitolojisiyle ilgili 
Nicolas Posen, Leonardo Da 
Vinci gibi 16. yüzyıl ressamla-
rının dışında başka sanatçıla-
rın ne yaptığına asla bak-
mam. Bu yüzden sanatçılar 
da dahil birçok insan bana 
‘Piccolo Da Vinci’ diyor. Gü-
nümüzde kaybolmaya yüz 
tutmuş sanatımı özellikle 
gençlere öğretmek istiyorum. 
Bugüne dek yüzlerce çocuk 
denedi, içlerinden 12 yaşın-
daki bir Türk kızı oldukça ba-
şarılı oldu. Elbette ki sanatçı 
olunmaz, doğulur. Umuyo-
rum bir gün yetiştirebilece-
ğim, bu sanata gönül verenler 
mutlaka olacaktır.” 
 

KALBİM DOSTLA-
RIMLA ZENGİN 

 
Bugüne dek dünyanın birçok 
ülkesinden, kıtasından gelen 
turistlerin galerisini ziyaret et-
tiğini, hep olumlu ve güzel 
yorumlar aldığını vurgulayan 
pirografi sanatçısı Takis Psar-
ros, “Bu olumlu yorumlar 
beni hep motive etti, 
şevk verdi ve 
işimi daha ke-
yifle yap-
mamı sağ-
ladı. 
Birçok 
galeri 
sahibi 
işimi 
başka 
ülke-
lerde ser-
gilememi 
istedi. On-
lara cevabım 
her zaman şu 
sloganımla cevap 
verdim; “Hayır, dünya beni 
görmeye Symi'ye gelebilir’, 
‘Symi'ye gel, gör beni”. Bunu 
da yapıyorlar. Sırf çalışmala-
rımı görmek ve satın almak 
için dünyanın çeşitli ülkele-
rinden ziyaretçiler geliyor. 
Böylece sadece benim eserle-
rim için gelenler, yaşadığım 
adayı da gezip görmüş, bu-
rada konaklamış, yemek ye-
miş, alışveriş yapmış oluyor-
lar. Biliyorum Symi adasında 
olmasaydım, bu teklifleri geri 
çevirmeseydim çok zengin 
olurdum. Ancak burada hu-
zuru ve yaratım sürecini bes-
leyen fikirleri bir arada bula-

biliyorum. Şimdi belki mad-
den çok zengin değilim ama 
manen çok zenginim. Dünya-
nın birçok yerindeki tanıdık-
larım ve dostlarımla kalbim 
çok zengin, benim için de en 
önemlisi bu.” diye konuştu.  
 
TURİZM SEZONUN-
DAN UMUTSUZUM 

 
Deri pirografi sanatçısı Takis 
Psarros son olarak pandemi 
ve turizm sezonuyla ilgili de 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Adamız kendine has mima-
risi, temiz koyları, deniz 
ürünleri çeşitliliği, güler 
yüzlü ve misafirperver esna-
fıyla, yöresel lezzetleri ve ma-
ğaza çeşitliliğiyle turistlerin 
en çok rağbet ettikleri desti-
nasyonlardan biri. Türkiye’ye 
yakınlığı nedeniyle yatlarıyla 
adamıza gelen çok sayıda 
Türk turist ağırlıyoruz. Türk-
ler alışverişte oldukça bonkör. 
Dünyanın birçok ülkesinden 
gelen turistler burada çok ke-
yifli zaman geçiriyorlar. Geç-

tiğimiz sezonu pan-
demi nedeniyle 

kötü kapattık. 
Bu yıl da se-

zonun iyi 
olacağını 
düşün-
müyo-
rum. 
Pande-
minin 
bir an 

önce bit-
mesini ve 

yine adamı-
zın turistlerle 

cıvıl cıvıl olma-
sını diliyorum. Türk 

turistleri de dünyanın diğer 
ülkelerinden gelen turistleri 
de özledik. En büyük sorun 
sadece covid 19 değil, çok zor 
bir ekonomik durum ve çok 
fazla işsizlik var. Çünkü co-
vid yüzünden birçok fabrika 
ve dükkan kapanıyor. Kişisel 
olarak tek çözümün tüm hü-
kümetlerin orta ve alt sınıf 
nüfusa ekonomik olarak yar-
dım etmeleri olduğunu düşü-
nüyorum. Aşının küçük ada-
lar da dahil olmak üzere 
Yunanistan genelinde iyi git-
tiğine inanıyorum.”  
(FULYA OMAÇ)
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Vaktiyle Hindistan’dan getirdiği ipekleri Ana-
dolu’da satan bir tüccar varmış. Bir gün yine yola 
çıkacağı zaman ev halkıyla helalleşmeye başla-

mış.  Hane halkının tümüyle helalleşmiş.  Adamın evde 
yaşayan ve konuşabilen bir Dudu kuşu da varmış. Adam 
Dudu kuşuyla da helalleşmek istemiş. Dudu kuşunun ya-
nına yaklaşmış ve “ben gidiyorum hakkını helal et. Var 
mı oralardan bir isteğin?” demiş. 
Dudu kuşu da  “Hakkım helal olsun. Benim senden bir is-
teğim var. Hindistan’a ulaşıp işini bitirdiğinde, 
Dehla şehri yakınlarındaki ormana git. Orada benim kar-
deşlerim var. Onlara benden selam söyle. 
Oradaki duduları görünce benim halimi anlat. Onlara de 
ki; sizin müştakınız olan filan dudu, Tanrı’nın takdiriyle 
biz im mahpusumuzdur. Size selam söyledi, yardım is-
tedi; sizden bir çare, bir kurtuluş yolu diledi. Dedi ki: 
Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can vereyim. Sıkı 
bir hapis içinde olayım da siz gah yeşilliklerde, gah ağaç-
larda zevk ve sefa edesiniz. Dostların vefası böyle mi 
olur? Ben şu hapis içindeyim, siz gül bahçelerinde. 
Adam, Hind’e varır. Ticari işlerini tamamlar. Döneceği 
sırada aklına dudu kuşunun isteği gelir ve o 
şehre yönelir. Şehri ve ormanı bulur. Ormana girdiğinde 
gözlerine inanamaz. Binlerce, belki de milyonlarca dudu 
kuşu, ağaçtan ağaca uçmakta, şarkılar söylemektedir. 
Adam ortada bir yerde durur ve bağırır:  
Ey dudu kuşları! Beni dinleyin bir dakika! Ben Ana-
dolu’dan geliyorum ve benim de sizler gibi bir dudu 
kuşum var. Onu çok seviyorum. O kardeşinizin sizlere se-
lamını getirdim. Bunun üzerine bütün dudu kuşları hep 
bir ağızdan “Aleykümselam” derler. 
Adam Dudu Kuşunun mesajını iletir. Fakat dediğine di-
yeceğine pişman olur. Çünkü adamın öyle demesiyle bir-
likte tüm dudu kuşları ölür ve yere serilirler. Tüccar, neye 
uğradığını anlayamadan etrafına şaşkın şaşkın bakmakta-
dır. Hüzünlü bir şekilde ormanı terk ederek yurduna 
döner. Eve gelir. 
Aile halkı onu güler yüzle karşılar. Onlara aldığı hediye-
leri takdim eder. Fakat dudu kuşunun karşısına nasıl vara-
cağını bir türlü hesap edemez. Kuşu üzmek 
istememektedir. Ancak dudu kuşu olanları sezmiştir. 
Adam kafesin yanından geçerken “Ne oldu?” diye sorar 
kuş cağız. Adam üzgün bir şekilde olanları anlatır. Ne 
kadar acı çektiğini pişman olduğunu söyler. Dudu kuşu 
ise “Sen hiç üzülme, ben her şeyi anladım. Sana teşekkür 
ederim” der. 
Tüccar, odasına girer ve istirahate çekilir. Ertesi sabah 
uyandığında bir de bakar ki, kafeste dudu kuşu görünmü-
yor. Hemen koşar ve kafesin içine bakar. Dudu kuşu 
ölmüş ve kafesin dibinde yatmaktadır.  Ne kadar üzülse 
de artık yapacak bir şey yoktur. Dudu kuşunun cesedini 
avuçlarına alır ve çocuklar uyanmadan atayım da onlar bu 
manzarayı görüp üzülmesin bari diye pencereye 
yönelir. Pencereyi açıp dudu kuşunun cansız bedenini dı-
şarıya fırlatır. 
Fakat o da ne? Dışarıya fırlatılan dudu kuşu canlanır ve 
uçmaya başlar. Adam şaşırmıştır. Feryad 
etmeye başlar, “Ah dudu kuşum, ben sana ne yaptım. Ne 
kötülüğümü gördün de benden 
kurtulmak için bu oyunu oynadın bana” diye haykırır. 
Dudu kuşu adama yaklaşır ve şöyle der: Sen bana bir şey 
yapmadın. Fakat Hindistan’daki kardeşlerimden bana ge-
tirdiğin mesajdan ben şunu anladım: 
Yaşamak İçin Ölmek Gerek… 
Mesnevi’de anlatılan bu hikayeye göre yaşamak için 
ölmek gerekir. 
Bazen de kazanmak için kaybetmek…  Bu hikayede ruh 
ve beden anlatılır. Ruhun yaşayabilmesi için kişinin bir-
çok özelliğini öldürmesi gerektiğine vurgu yapılır. 
Kazanmak için kaybetmek… Yaşamak için ölmek… 
Bursa’da kadılık yapan Kadı Mahmûd Efendi, Muham-
med Üftâde Hazretlerine talebe olmak istemiştir. Üftade 
hazretleri ise kalbindeki kadılık makamının kendisine ver-
diği gurur ve kibiri bertaraf etmek için sırtındaki süslü 
kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını istemiştir. 
Bunun üzerine Kadı Mahmut Efendi sırtında kaftanıyla 
pazarlarda ciğer satmıştır. 
Nefsini, kibrini öldüren, makamını, malını mülkünü kay-
beden Kadı Mahmud, önce “Hüdayi” ismi ve daha sonra 
“Aziz” sıfatını alarak Mahmud Hüdayi Hazretleri olmadı 
mı? Bazı şeyleri öldürerek farklı yaşam elde etmedi mi? 
Bazı şeyleri kaybederken daha önemli şeyleri kazanmadı 
mı? 
Wilhelm Reich Dinle Küçük Adam – adlı eserinde bütün 
büyük insanların yalnız olduklarını söyler ve şöyle devam 
eder. “büyük adamı küçük adamdan ayıran fark ne zaman 
küçük adam olacağını bilendir.” Gerçekte de öyle değil 
midir? Bazen küçülmek bizi daha da büyültmez mi? 
Uçaklar bile ilk havalandıklarında önce aşağı doğru alça-
lıp sonra tekrar yükselmezler mi? 
İnsanlar bazen hatalar yaparak elindekilerini kaybederek 
yeni hayata başlamazlar mı? 
Bazen devletler çok ağır sonuçları olan savaşları kaybede-
rek, yok olarak yeniden eskisinden daha güçlü şekilde ku-
rulmazlar mı? Türk Tarihinde bunun örnekleri yok 
mudur? 
Birey olarak da bazen sahip olduklarımızı kaybedebiliriz. 
Ama bu kaybedişler bizlere yeni kapılar açmaz mı? Allah 
bir şeyi elimizden alıyorsa daha iyisini vermiyor mu? 
 
Başarılı bir birey bu başarıyı elde edebilmek için sizce ne-
leri kaybetmiştir? Kendisini ,ailesini birçok şeyi ihmal et-
miştir. Kaybetmiştir bir çok anı… ama dışarıdan bakıldığı 
zaman sanki her zaman kazanmış gibi görülebilir. Ülke-
mizde birçok başarılı kişinin geçmişi incelendiği zaman 
pek çok şeyi kaybetmiş olduğunu görmez miyiz? 
 
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten 
korkuyor. 
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görme-
diği için. 
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. 
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. 
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten 
korktuğu için. 
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği 
için. 
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği 
için. 
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği 
için… 
Bu güzel sözler  Shakespeare ait. Bazen kaybetmekten 
korktuğumuz için sevgimizi bile yaşayamıyoruz.  Kay-
betsek ne olur.. yaşamaya değmez mi? 
Biz hep kazanmaya odaklanmışız. Kazan.. kazan... 
kazan… dünyada hep kazanan kimse var mı?  
 
Sonuç olarak, 
 
Her şey zıttıyla vardır cihanın düzeninde: ölüm ile yaşam, 
öfke ile dinginlik, kazanmak ile kaybetmek… ve her var-
lık zıttına gebedir en nihayetinde… bu nedenle aslında 
kaybetmek de güzeldir bazen ölmek te…

Prof Dr. Erdal BAY 

KAZANMAK İÇİN 
KAYBETMEK

ÖÖ Venedikliler’den kalma kartpostal güzelliğindeki neo-klasik mimarideki yüzlerce yıllık 
renkli evleriyle hayranlık uyandıran, Türk yat ve yelkencilerinin de sıkça ziyaret ettiği 
Simi Adası’nda, deri pirografi sanatçısı Takis Psarros, ateşle deriyi sanatla buluşturuyor

Simi AdASı’nın 
Piccola da Vincisi
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BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'da, başkent Bükreş 
başta olmak üzere tüm şe-
hirlerde yeni tip korona vi-

rüs salgını nedeniyle uygulamaya 
konan yeni kısıtlamalar protesto 
ediliyor. Şehirlerin valilik binaları 
önünde toplanan kalabalık sosyal 
mesafeyi hiçe sayarak, "özgürlük", 
"maskeler çıkarılsın", “hükümet is-
tifa” şeklinde slogan attı. Bükreş'te 
Aralık 2020 genel seçimlerinde 
meclise giren Romanya Birliği Par-
tisi (AUR) lideri George Simion 
öncülüğünde toplanan kalabalık, 
daha sonra valilik önünden Hükü-
met Binası önüne doğru yürüdü. 
Hükümet, artan vaka sayıları ne-

deniyle dünden itibaren vaka sa-
yısı yüksek şehirlerde tüm ticari 
işletmelerin saat 18.00'de kapan-
ması ve saat 20.00'den sonra so-
kağa çıkma yasağı getirmişti. Sal-
gın nedeniyle 20 milyon nüfuslu 

ülkede 23 bin 234 kişi hayatını 
kaybetti, 940 bin 443 kişide virüs 
tespit edildi. Yetkililer, artan vaka 
sayıları nedeniyle hastanelerin yo-
ğun bakım salonlarında yer kal-
madığını belirtiyor. (AA) 

GJİROKASTRA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Ar-
navutluk’un Gjirokastra 

kentinde Türkiye İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) tarafından restore 
edilen Gjirokastra Öğrenci Yur-
du'nun açılış törenine katıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, iki günlük zi-
yaret kapsamında geldiği Arna-
vutluk’ta ziyaretlerinde devam 
ediyor. Ersoy, Gjirokastra ken-
tindeki Gjirokastra Çarşı Ca-

mii'nde Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama ile görüşmesinin ar-
dından TİKA tarafından restore 
edilen Gjirokastra Öğrenci Yur-
du'nun açılış törenine katıldı. 
Törene Bakan Ersoy’un yanı 
sıra Arnavutluk Kültür Bakanı 
Elva Margariti, Arnavutluk 
Çevre ve Turizm Bakanı Blendi 
Klosi, Gjirokastra Belediye Baş-
kanı Flamur Golemi, Türki-
ye’nin Tiran Büyükelçisi Murat 
Ahmet Yörük ve TİKA Başkan 
Yardımcısı Mahmut Çevik ka-
tıldı. Bakan Ersoy törende yap-
tığı konuşmada, iki ülkenin çok 
köklü tarih ve kültür bağları 

paylaştığını ve dolayısıyla de-
rin bir gönül birlikteliğine sa-
hip olduğunu ifade ederek, Ar-
navutluk’ta bulunmaktan 
büyük memnuniyet duydu-
ğunu dile getirdi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ve Türk milletinin sevgi ve se-
lamlarını getirdiğini belirten 
Bakan Ersoy, 2001’de imzalanan 
İş Birliği Protokolü gereğince 
açılan TİKA Arnavutluk Koor-
dinasyon Ofisi ülkede çalışma-
larına başlattığını ve şimdiye 
kadar 532 projeyi hayata geçir-
diğini ifade etti. TİKA projeleri 
hakkında bilgi veren Bakan Er-
soy, 2004 yılından itibaren bu 
kurum çatısı altında faaliyetle-
rini daha da yoğunlaştırdıkla-
rını, sağlık sektöründe hastane 
ve sağlık ocağı tadilatı, dona-
nım desteği ve tıbbi analiz la-
boratuarlarının kurulmasına 
yönelik 52 proje, aynı süreçte 
üretim sektöründe 38 projeyi, 
sosyal altyapılar ve hizmetler 
alanında ise 265 projeyi gerçek-
leştirdiklerini açıkladı. (AA)

Ersoy, Gjirokastra Öğrenci  
Yurdu'nun açılışına katıldı

Cengiz TUFAN

BİZDEKİ  
BEN Mİ?   
BENDEKİ  
BİZ Mİ?

Her şeye güç yetiren bir toplumun 
zayıf nesneleriyiz aslında. Ama 
konuşurken herkesi kendine muh-

taç, her şeye hükmeden bir adım ötesini 
göremeyen ama her şeyi gördüğünü 
düşünen aciz, zayıf, kemiklerine et giydi-
rilmiş nefes alan bir canlıyız aslında. 
 
Konuşurken “sen benim kim olduğumu 
biliyor musun” demekten çok keyif alı-
yoruz. Hükmetmekten hoşlanan ama 
hükmetmeyi bilmeyen çelişkileri yaşıyo-
ruz sürekli olarak hayatımızda. Evrenin 
merkezine kendimizi koyup her şeyi ken-
dimiz gibi olmaya zorlayan bir arayışa 
giriyoruz. Sonuç: buhran denizinde nefes 
almakta zorlanan acizlik. 
 
Bizi biz yapan değerlerimizi bilmeden 
topluma değer biçen bir anlayışa sahibiz. 
Her şeyden anlayan ama branşı bile 
olmayan bir toplum nasıl kalkınır bilemi-
yorum. Belki de herkes gibi biliyor ama 
kendime sindiremiyorum. Benzemeye 
çalışmayı hiç sevmiyoruz sanki kendimi-
zi inkâr edermiş gibi başkaldırıyoruz. 
Çünkü kendimize benzetmeyi çok sevi-
yoruz. 
 
Evrenin merkezine kendimizi koyup;  
Kendi işimiz, kendi meşgalemiz dışında 
herkesi adam etmeye çalışan karakter 
sapkını bir topluma dönüştük. Karnımızı 
doyuran ahçının yemeğini eleştirmekten 
keyif alacak kadar cahilleştik. Bilgi sahi-
bi olmadan fikir sahibi olduk. Herkesi 
yenen bir Herkul, toplumun aklıyla alay 
eden Einstein, bir vuruşta herkesi nakavt 
eden Muhammet Ali gibi olduk. 
 
Öğretmenini eleştiren öğrencinin tembel-
liği, müdürünü eleştiren öğretmenin basi-
retsizliği, bakanını eleştiren büyük 
müdürün iktidarsızlığını öyle bir hazmet-
tik ki bizden daha üstünü olamaz. 
Aslında dünyayı biz yarattık bir de bak-
tık ki dağlar ve taşlar tesadüf olmuş. 
 
Bu kadar mükemmel bir toplumda, 
nedense Aristo’muz hiç yetişmedi. 
Herkesin sevgilisi olmakla gurur abidesi-
ne dönüşen kişiliğimiz, düşmanlar üreten 
bir fabrikanın fason çocuklarına dönüştü. 
Bu kadar mükemmeliyetçi bir toplumda 
neden bir Japonya’yı doğuramadık. 
Neden sanayi toplumuna dönüşüp 
Almanya’ya kafa tutamadık. Marsa ula-
şan ABD’ de kadar olmadıysak da yanı 
başımızdaki Ay’a çıkıp neden bayrak 
dikemedik. Dünyaya meydan okuyan 
pratik zekâmızla neden Bitcoin’i ürete-
medik. 
 
Biz kendimizi mi kandırıyoruz yoksa 
kendi etrafımızda oyun mu oynuyoruz. 
Kaybedilen her maçın her zaman sorum-
lusu niçin hakem oluyor. Kendimizi kan-
dırmayalım. Her şeye sahip olduğumuzu 
sandığımız için belki de sahip olamadık-
larımızın farkına varamıyoruz. 
 
Her şeyi bilen her şeye hâkim olan ben, 
her şeyi sevk ve idare eden ben, belki de 
hiçbir şeye hükmedemeyen hiçbir şeyi 
idare edemeyen ve sahip olduklarının 
üzerinde bir şey olmadığını düşünen ben, 
karşımızdakilerin sahip olduklarına kör 
noktadan baktığımız için olup bitenlerin 
farkına varamıyoruz. Farkı kavramadan 
farkın farkını anlatan cehalet toplumu 
ürettik.  Aklı olmak başka bir şey akıllı 
olmak başka bir şey. En güçlü olduğu-
muzu hissettiğimiz an aslında savunma-
sız en zayıf olduğumuz andır, aslında. 
 
Birey olarak ben, sahip olduğumla akıllı 
toplum oluşturmayı öğrenmem gerekiyor. 
Bireysel farkındalığımızı toplum farkın-
dalığına dönüştürüp bu halkın bu ülkenin 
olması gerektiği yere ulaşması için yerde 
gezen aklımızı başımıza almamız gereki-
yor. 
 
Uyumadan duramayan yemeden yaşaya-
mayan düşünmeden hissedemeyen, belki 
de ne olduğunu bilmeden “sen benim 
kim olduğumu biliyor musun” demeyi 
çok seviyoruz. Oysa birey olarak ben, 
“gerçekten kendimi biliyor muyum?”  
hâkim karşında durur gibi sorguya 
almam gerekiyor kendimi. Hâkim olup 
herkese istediğimiz cezayı vermeyi çok 
sevdiğimiz sürece hakim olamadan mah-
kum duruma düşeriz. Bu toplumun kal-
kınmasının yolu beni bizde yok etmekten 
geçer. Biz olduğumuz sürece güçlü ola-
cağız. 
 
Ben de yoksa onda da olmasın (Haset), 
bende var onda olmasın (Cimri), Onunki 
de benim olsun (Hastalık), Onda var 
bende de olsun (Gıpta), Bende var onda 
da olsun (Cömertlik), Benim değil onun 
olsun (Feragat), Bende yok ama onda 
olsun (İhsan), Onda yok bende de olma-
sın (Tevekkül), anlayışlarından hangisi 
ya da hangileri daha çok hoşumuza gidi-
yorsa işte biz tam oyuz.

Adnan FİŞENK

KUŞATILAN  
TÜRKİYE -2-

Türkiye de hala tutturulmuş bir müt-
tefik, dost ülkeler türküsü söyleme-
ye, oysa ki Türkiye'nin müttefik-

dost bildikleri Ülkeler bizzat Türkiye'yi 
kevgire döndürdükleri yetmiyormuş gibi 
Türkiye'nin elindeki topraklarını da nere-
deyse eli kanlı terör uşakları ile gasp ede-
rek kurtarılmış bölgeler ilan ederek, kendi-
lerine ilhak ettirecekleri, attıkları devasa 
adımlara yeni dizilimler ilave etmektedir-
ler. 
Bu yeni Türkiye karşıtı oluşturulan dizi-
limler, Yunanistan , Kıbrıs Rum kesimi, 
Libya'da muhalefet grubu, Suriye içindeki 
ayrılıkçı terör grupları ve destekçisi güç-
ler, Irak da keza aynı terör grupları, Suudi 
Arabistan, Mısır, BAE, İsrail gibi ülkele-
rin Fransa ve Amerika destekli Mavi 
Vatan ve Ege'de ki kuşatmalarının diğer 
AB ülkelerini de saflarına çekilmek isten-
mesi ile adeta Türkiye karşıtı bir santranç 
tahtası üzerinde oynanan oyun şekline 
dönüştürülmüştür. Devamlı kurgulanan 
oyunların Uluslararası staretejik hamleler-
le ardı arkası kesilmemesi, ardından 
Karabağ da ateş kese rağmen, karabağ'a 
gizlice Ermeni askerlerinin yığılması ve 
tekrardan silahlandırılması ile oyun içinde 
oyun yani şu Rusların meşhur matruşka 
bebek içinden bebek çıkması haline dön-
üştürülmüştür. Kısacası Türkiye dört bir 
tarafından kuşatılmaktadır. 
 
Yıllardır Türkiye'nin Batı için özveri ile 
yaptıklarına karşın ABD’nin ve AB ülke-
lerinin Türkiye'ye bu hasmane  tavrı nedir 
böyle? Alınan vicdansızca yaptırım kararı-
na yani ambargoya ne demeli? 
 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin engin 
sabrına rağmen, Türk vatandaşları bıktı 
artık ABD'nin ve AB'nin tek taraflı hep 
bana odaklı çıkar amaçlı dostluğundan, 
Amerika tarafından sömürülmekten, 
sürekli borçlandırılmaktan, çöpe atacağı 
silahları bize kakalamasından birde bunla-
ra para almasından, Türkiye’yi kana bula-
yan terör örgütlerini, teröristleri koruyan, 
hamisi olan tavırlarından, haksız olduğunu 
bile bile üzerimize finans ederek ve silah-
landırarak saldırtmaya çalıştığı bir takım 
ülkelerden. Türkiye'nin orta daha hiç bir-
şey yokken ilk aşamasında dahil olduğu F-
35 projesi olan, maddi ve manevi külfetini 
üstlendiği , parasının bile büyük bir kısmı-
nı ödemiş olduğu F-35 savaş uçaklarının 
tamda teslimatında bir takım kumpaslarla 
proje dışına çıkarılmasından, sahip olduğu 
F-35'lerin teslim edilmeyerek zorbalıkla 
alı konulmasından gerçekten bıktı usandı, 
sıkıldı artık. 
 
Türkiye için hiç bir geçerliliği ve önemi 
olmasa da aldığı kararlarla sürekli 
Yunanistan ve “terör örgütlerinin” cesaret-
lendirilmesi ve saldırganlaşmasını sağla-
yan ABD’nin ve AB'nin  “saçma, sapan 
yaptırım” kararlarından Türk Milleti artık 
yeter be dedi. 
 
Türk Halkı artık yol ayrımında, Türkiye 
Devleti de günün koşullarına yenilenen 
uygun projeleri ve staretejileri ile ivme 
bile kazanmış durumda, ABD olsun AB 
ülkeleri olsun şunu net bilmelidir, İyiler 
Kaybetmez, Kaybedilir. Bunca yıldır tek 
taraflı iyi olmak artık yordu Türkiye'yi ve 
Türk Milletini. 
 
Kendi çıkarları söz konusu olduğunda 
veyahut kendileri terörden zarar gördükle-
rinde , kendileri için teröre karşı mücadele 
söz konusu olduğunda Türkiye'nin yardı-
mını almak adına Türkiye'nin kapılarını 
aşındıran, kendi aralarında sıkı bir iş birli-
ği yapan ABD ile AB üyesi ülkeler, 
Türkiye’yi teröre karşı sürekli yalnız 
bırakmakla kalmamakta aynı zamanda da 
Türkiye'nin başarılı terör ile mücadelesini 
bilakis kösteklemektedirler, Terör örgütle-
rine verdikleri Türk ordusunda olmayan 
her türlü modern silahların, demodesini 
dahi Türkiye'ye vermemektedirler. Bir 
kısım hurdaya çıkardıkları verilen panzer 
vesaire gibi eski silahları da başta uğrunda 
koskoca Osmanlı topraklarını kaybettiril-
diğimiz Almanya olmak üzere terörle 
mücadelende kullanamazsın diyede üstüne 
üstlük Türkiye'ye yasak getirdiler. 
Yetinmediler ayrıca bu araç-gereçleri 
hareket ettirecek yedek parça ve silah satı-
şını da yasaklamışlardır. 
 
Fakat gelin görün ki teröre karşı mücadele 
veren Yasal bir devlete yani Türkiye'ye 
verilmeyen silah, mühimmat ve gerekli 
donanım ve bunlar için getirilen yasak, 
Terör örgütlerine sonsuz silah, cephane ve 
askeri donanım yağdırılıyor. Türkiye dev-
leti terörle mücadelesinde, terör örgütle-
rinden ele geçirilen her türlü modern silah 
ve cephanede görülüyor ki teröristlere 
peynir ekmek misali üstelik de bedava ola-
rak her türlü silah ve cephane verilmekte-
dir. Bu verilen silah ve cephanelerin men-
şesi bunlara yani bu devletlere ait çıkmak-
tadır. 
 
DEVAM EDECEK...

Romanya'da, 
başkent Bük-
reş başta ol-
mak üzere 

tüm şehirlerde 
yeni tip koro-
na virüs (Ko-

vid-19) salgını 
nedeniyle uy-
gulamaya ko-
nan yeni kısıt-
lamalar pro-
testo ediliyor

ROMANYA’DA

Korona virüs  
Kısıtlamaları 
protesto edildi

Türkiye Maarif Vakfı STK’larla buluştu…
ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Maarif Vakfı tarafın-
dan çevrim içi düzenlenen 
"Sivil Toplum Kuruluşları ile 

İş Birliği 2. İstişare Toplantısı" 
kurum temsilcilerin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Toplantıya Vakıf’la iş 
birliği protokolü imzalayan eğitim, 
kültür, sağlık ve insani yardım gibi 
alanlarda yurt içinde ve yurt dışın-
da faaliyet gösteren Kızılay, Yeşilay 
ve Türkiye Diyanet Vakfının da 
bulunduğu 21 sivil toplum kurulu-
şu temsilcisi katıldı. Vakıf Başkanı 
Prof. Dr. Birol Akgün, yaptığı 
konuşmada, İnsanlığın ortak biri-
kim ve değerlerini esas alarak 

Türkiye Cumhuriyeti adına yurt 
dışında eğitim hizmetleri veren 
Türkiye Maarif Vakfı 22 Kamu 
Kurumu, 76 Üniversite, 43 Sivil 
Toplum Kuruluşu 14 Eğitim 
Kurumu ve özel teşebbüsler olmak 
üzere toplamda 155 kurum ve 
kuruluş ile iş birliği yaparak faali-
yetlerini sürdürdüğünü ifade etti. 
Türkiye Maarif Vakfı’nın 2023’e 
doğru hedef-
lerine vurgu 
yapan 
Akgün, 
“Türkiye 
Maarif Vakfı 
2020-2023 
Stratejik 

Planı’nda, Kurum kültürü ve kalite-
sinin geliştirilmesi, Finansal yeterli-
liğin sağlanması, İnsan kaynağının 
güçlendirilmesi ve Eğitimde ulus-
lararası bir marka olunması, strate-
jilerini benimseyerek çalışmalarını 
sürdürecektir. 2023’te Birleşmiş 
Milletlere üye ülkelerin en az yarı-
sında faaliyete geçilmesi hedeflen-
mektedir” diye konuştu.  (AA)
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