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Metin
Edirneli’den
“Balkanlar ve...”
Metin Edirneli’nin kaleme aldığı
“Balkanlar ve….” kitabı yayımlandı.
TRT İç Yapımlar Koordinatör
Yardımcısı Edirneli, kitabında
Balkanlar’ın siyasi tarihi, Türklerin
bölgeden siyasi ve demografik açıdan
tasfiye edilmesini ele alıyor.  »16

Kemer sıkma önlemlerini içeren torba
yasa tasarısı, hükümet ortakları
SİRİZA ve ANEL milletvekillerinin
oylarıyla kabul edildi. Tasarı, 22 Mayıs
Pazar akşamı parlamentoda oylanarak
yasalaştı. » 5

Yeni “vergi
yağmuru”
mecliste
onaylandı

ABTTF’den, 
ABD raporuna 
karşı rapor 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın
Yunanistan 2015 İnsan Hakları
Raporu’na karşı bir rapor hazırlayarak
ABD makamlarına iletti. ABTTF, ABD
Yunanistan raporunda Batı Trakya
Türk azınlığı ile ilgili kısımlara açıklık
getirerek yeni gelişmeleri aktardı. »4

19’da 11’de

ekonomi spor

Türkiye’de 
yeni hükümet

açıklandı

5D veri disklerinin
inanılmaz 
dünyası! 20’de

EURO Grubu
Yunanistan’a ek

yardımda anlaştı 23’te

Ersun Yanal 
Trabzonspor’a 

imzayı attı

BTAYTD’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren ve çocuklara
yönelik etkinliklerin de
yapıldığı iki dernek şubesi,
Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nün
kararıyla kapatıldı. Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in imzasını taşıyan
karar, 23 Mayıs Pazartesi günü
derneğe tebliğ edildi. Savcılık
emriyle Gümülcine Belediyesi
tarafından alınan sözkonusu
kararda, dernek şubelerinin
“izinsiz çocuk kreşi
çalıştırmak” gerekçesiyle
kapatıldığı ifade edildi.  » 3

DEB Partisi’nin
4.  olağan  kongresi, 
22 Mayıs Pazar günü partinin
genel merkezinde
gerçekleştirildi. 827 oyun
kullanıldığı kongrede
Mustafa Ali Çavuş yeniden
genel başkan seçildi.
Kongrede partinin 50 kişilik
Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) da seçildi.  »6, 7

DEB
Partisi’nde
Ali Çavuş’la
yola devam

bilimdünya

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyeti Ankara’da bir dizi
temaslarda bulundu. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
azınlık temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Danışma Kurulu
Ankara’da 

BTAYTD’nin iki şubesi kapatıldı! 

»12, 13

»9
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AZINLIK tiyatrosuna önemli
katkılar sağlayan TOÇEK Tiyatro
Topluluğu’nun çocuk grubu üç piyesi
sahneye koyacak. 

Yönetmen Şükran Raif’in
önderliğinde Erdem Ahmet’in
çalıştırdığı 38 ilkokul öğrencisi
çalışmalarını tamamladı ve
tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için
gün sayıyor. 

Konuyla ilgili GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan yönetmen Şükran Raif 1
Haziran Çarşamba günü saat 17:00’de,
çocukların sahne alacağı üç piyesin
tiyatroseverlerle buluşacağını söyledi.
Raif, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız
çalışmalar kapsamında bu yıl da 38
ilkokul öğrencisiyle drama derslerine
devam ediyoruz. Bu çerçevede yıl
sonunda gösterimiz olacak. Şu anda
üç piyesin provaları drama derslerine
katılan TOÇEK Çocuk Grubu’yla
sürdürülüyor. Bu piyesler sırasıyla;
Renkler Ülkesi, Pamuk Prenses ve
Pabucumun Kralı.” diye konuştu.

TOÇEK Çocuk Grubu’nu 2014 yılında
kurduklarını hatırlatan Raif,
çocuklarla ilk olarak drama çalışması
yaptıklarını, daha sonra da seçtikleri
piyeslerin provalarını yaparak onları
sahneye hazırladıklarını dile getirdi.

“TİYATROYU ÇOCUKLARA
SEVDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ”
Tiyatroyu çocuklara sevdirmenin çok
önemli olduğunun altını çizen Şükran
Raif, amaçlarının çocuklara tiyatro
aracılığıyla kendilerini iyi ifade etmeyi

öğretmek, özgüvenlerini kazandırmak,
algılarını geliştirmek, paylaşmayı ve
ortak çalışmalar içinde benliklerini
korumayı sağlamak ve hayal
dünyalarını genişletirken ana dilleri
Türkçe’yle bağlarını kuvvetlendirmek
olduğunu söyledi.

Çocuklarla drama çalışmaları
sırasında hiç zorlanmadıklarını ve
yapılan çalışmaları anında
kavradıklarını kaydeden Raif, tüm
çocukların çok başarılı olduğunu ve
yaptıkları işten zevk aldıklarını
vurguladı. Bu durumdan çocukların ve
ailelerinin çok mutlu olduğunu
anlatan Şükran Raif, drama
çalışmasını 1999 yılından bu yana
TOÇEK Tiyatro Toplulukları üyesi ve
oyuncusu Erdem Ahmet’in
gerçekleştirdiğini belirtti.

“BİZ EKİP 
OLARAK HAZIRIZ”
Şükran Raif, Çocuk Grubu tarafından
sahnelenecek piyeslerle ilgili
çalışmaların başarıyla tamamlandığını
belirterek, “Biz ekip olarak gösterime
hazırız. Farklı bir heyecan
hissediyoruz. Çünkü çocuklarımızla
bir dönem boyunca çalıştık. Eğer
gençlerimize ve çocuklarımıza tiyatro
sevgisini aşılamışsak kendimizi çok
mutlu hissedeceğiz. 1 Haziran
Çarşamba günü perdeyi açıyoruz.
Oyunumuza küçük, büyük herkesi
bekliyoruz. Tüm çocuklarımızı davet
ediyoruz.” diye konuştu.

TOÇEK 
1 Haziran’da 
çocuklarla 
buluşuyor

BU yıl 40’ıncısı yapılan Uluslararası
KIBATEK Edebiyat Şöleni, 19 – 21 Mayıs
tarihlerinde Bulgaristan’ın Kırcaali
şehrinde gerçekleştirildi. 

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk
Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) ve İzmir
BALGÖÇ Derneği’nin organizasyonuyla,
Kırcaali’deki Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
edebiyat şölenine altı ülkeden yaklaşık 30
şair, yazar, çevirmen ve gazeteci katıldı.

Ömer Lütfi Kültür Derneği Kültür ve
Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda
gerçekleşen şölende Batı Trakya’dan şair -
yazar Dr. Hasan Ahmet, şair - ressam
Füsun Suka, İzmir BALGÖÇ Genel Başkanı
Fahriye Ersoy, KIBATEK Kurucu ve Fahri
Başkanı Feyyaz Sağlam ve çok sayıda şair
ve yazar yer aldı.

Sunuculuğunu İzmir Bal-Göç Genel
Sekreteri İhsan Şentürk’ün yaptığı
programın başında Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet,
İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı Fahriye
Ersoy, KIBATEK Genel Başkanı Dr. Mevlüt
Kaplan protokol konuşmaları yaptılar. 

Tüm katılımcıları selamlayan Fahriye
Ersoy, İzmir’de Ömer Osman Erendoruk ve
Nuri Turgut Adalı’nın şiirlerine yer verilen
şiir dinletileri düzenlediklerini belirtti.

BALGÖÇ Derneği’nin amacının
Bulgaristan’daki ve tüm Balkanlar’daki
Türklerin kültürünü korumaları, gelenek,
göreneklerini yaşamalarına destek
olmaları olduğunu vurguladı.
Bulgaristan’da ana dili Türkçe eğitimi ile
ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden
Fahriye Ersoy, geçen yıl 40 öğrenciyi
Türkiye’ye davet ettiklerini, orada Türkçe,
tarih ve sanat dersleri aldıklarını paylaştı.
Ersoy, bu yılki projenin 6. ve 7. sınıf
öğrencilerine yönelik olduğunu açıkladı.
Kırcaali bölgesinde gençlere yönelik
benzer projelere de değinen Ersoy,
çocukların Türkçe’yi iyi öğrenmeleriyle
birlikte aralarından şair ve yazarların da
yetişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğretim üyesi ve KIBATEK Kurucu Başkanı
ve Fahri Başkanı Feyyaz Sağlam yaptığı
konuşmada, “Burada bulunmaktan çok
büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.
KIBATEK Türkçe uluslararası dil, edebiyat
ve çeviri kurumudur. Bugüne kadar 22
ülkeye gittik. Bulgaristan’a ilk defa
geliyoruz. Bize bu şansı sağlayan başta
Fahriye hanıma ve İhsan beye olmak
üzere BAL-GÖÇ yönetimine, ev
sahipliğinden dolayı Müzekki Ahmet’e
çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu
başlangıç olur, bundan sonra daha
kapsamlı çalışmalar yaparız.” dedi.
Sağlam, bu yıl İzmir’de yapılacak edebiyat
panelinin ana temasının “Bulgaristan
Türkleri Edebiyatı” olacağını açıkladı ve
tüm katılımcıları panele davet etti.

Panelde Dr. Fadıl Ünal “Uluslararası
Bir Dil-Edebiyat-Çeviri Köprüsü:
KIBATEK”, Prof. Dr. Saverio Sinopoli
“İtalyan Edebiyatı - Türk Edebiyatı
İlişkilerine Bir Bakış, Shefket Balla
“Arnavutluk'ta Türkçe, Türk Edebiyatı ve
Türkoloji”, Habibe Ahmedova
“Bulgaristan Türk Edebiyatı’nın Dünü ve
Bugünü”, Mustafa Bayramali “Bulgaristan
Türk Edebiyatı’nın Dili”, Dr. Hasan Ahmet
“Batı Trakya Türk Edebiyatı” ve Feyyaz
Sağlam “KIBATEK Çalışmalarında
Bulgaristan” başlıklı sunumlarıyla yer
aldılar.

40. Uluslararası KIBATEK Edebiyat
Şöleni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kırcaali’de Edebiyat Şöleni

Hayriye Medresesi öğrencilerinden Umre gezisi

GÜMÜLCİNE Hayriye Medresesi öğrencileri umreye gitti. Yaklaşık 40 kişinin
katıldığı gezi programında okulun son sınıf öğrencileri ve öğretmenler yer
alırken, Mekke ve Medine’deki ibadet mekanları ziyaret edildi.  

Umre ziyaretiyle ilgili olarak Hayriye Medresesi’nden yapılan açıklamada,
öğrencilerin  Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina, Hira (Nur) Dağı, Sevr Dağı, Cennet-
ül Mualla Kabristanlığı, Kutsal Kabe ile ilgili eşyaların sergilendiği Haremeyn-i
Şerifeyn Müzesi ve Hz. Peygamber anısına düzenlenen “Esselam-u Aleyke Ya
Eyyühen Nebi” Müzesi’ni ziyaret ettiği bildirildi. 

Batı Trakyalı öğrencilerin Mekke’nin ardından Medine’ye geçtiği ifade edildi. 
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BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne bağlı
olarak faaliyet gösteren ve
çocuklara yönelik etkinliklerin
de yapıldığı iki dernek şubesi,
Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nün
kararıyla kapatıldı. Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in imzasını taşıyan
karar, 23 Mayıs Pazartesi günü
derneğe tebliğ edildi. 

Gümülcine savcılığının
emriyle Gümülcine Belediyesi
tarafından alınan sözkonusu
kararda, dernek şubelerinin
“izinsiz çocuk kreşi çalıştırmak”
gerekçesiyle kapatıldığı ifade
edildi. Böylece BTAYTD’nin
Gümülcine’deki Kesikbaş Camii
yakınında bulunan şubesi ile
çarşı içinde Sobacılar (Othonos)
sokağı yakınındaki şubesi
kapatıldı. 

Azınlık derneğinin
şubelerinin kapatılması Batı
Trakya Türk azınlığında üzüntü
ve tepki yarattı. Olay özellikle
sosyal medyada geniş şekilde
yer aldı ve tartışıldı. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği konuyla ilgili
olarak yazılı bir açıklama
yayımladı. Derneğin yönetim
kurulu tarafından yapılan
açıklamada, şubelerin
kapatılması kararının iptali için
idare mahkeme nezdinde
başvuruların yapılacağı
kaydedildi. 

Derneğin açıklaması şöyle:
“Hatırlanacağı üzere 5 Mayıs
tarihinde yayınlamış
olduğumuz açıklama ile
derneğimiz şubelerine yapılan
baskınlar ve akabinde dernek
yöneticilerimiz aleyhine açılmış
ceza davaları ile ilgili olarak
kamuoyunu  bilgilendirmiştik.

Her ne kadar Gümülcine
Belediyesi’nin ilgili birimi ile
yaptığımız yazışmalarda
kendilerine net bir şekilde söz
konusu yerlerin derneğimizin
şubeleri olduğu ve buralarda
çeşitli dernek faaliyetlerimizin
gerçekleştiğini belirtmiş olsak
da, kendileri bu beyanlarımızı
dikkate almayıp, 23 Mayıs 2016
tarihinde derneğimize
Gümülcine’deki iki
şubemizin onların iddiasına
göre ‘kreşin’ kapatılması
yönünde Gümülcine Belediyesi
Başkanı sayın Petridis’in
imzaladığı kararlar tebliğ
edilmiştir.

Önceki açıklamamızda da
belirttiğimiz gibi, dernek
yönetimi olarak, bu kararların

BTAYTD’nin 
iki şubesi
kapatıldı! 
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Hülya EM‹N

Sıkılıyorum...
D

ile kolay, hayattaki yarım
yüzyılımı tamamlamak
üzereyim. 20’li yıllarımın

başında başladığım mesleğimde ise
çeyrek yüzyılı geride bıraktım. Bu süreç
içerisinde gerek bir azınlık bireyi,
gerekse bir azınlık gazetecisi olarak
hep aynı ve benzer sorunlarla karşı
karşıya kalmanın bıkkınlığı, bir o kadar
da isyani içerisindeyim.

Hayatımın değişik dönem ve
evrelerinde hissettiklerim, karşı
karşıya kaldığım sorunlar farklılık
gösterse de kaynağını hep azınlık
olmam oluşturdu. Öğrencilik yıllarımda
azınlık okulu öğrencisi olmanın
getirdiği sıkıntıları yüklendim. Çalışma
hayatımda hep “öteki” oldum,
“tehlike” olarak algılandım. Azınlık
haklarını savunmam, insan haklarıyla
bağdaştırılmak yerine, “başka güçlere
hizmet” yaftasıyla anıldı; bu konuda
çiğ ve çağdışı yaklaşımlar ağırlık
kazandı.

Gelinen noktada, içimde isyan
çığlıkları ağırlık kazandı. Birilerinin
sürekli bana kim ve ne olduğumu
söylemesinden BIKTIM! “Sen Yunan
Müslümanısın”, “Sen etnik azınlık
değilsin”, “Sen Türk değilsin”
demesinden, bunu bana her fırsatta
dayatmasından SIKILDIM!

“Batı Trakya” ifadesinden bile
gocunan, Batı Trakya’nın “Helen”
olduğunun sürekli altını çizen, “Türk”
kelimesinden irite olan zihniyetin
bugüne bugün yaşıyor olması ne kadar
KORKUNÇ!

Malumunuz, 14 Mayıs kutlamaları
için Gümülcine’ye gelen
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un
azınlıkla ilgili açıklamalarına tepkiler
henüz soğumamışken, azınlıkla ilgili
bir açıklama da Dışişleri Bakanı
Kocias’dan geldi. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, Ankara’da bir dizi temaslarda
bulundu. Bu kapsamda Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı
Trakya heyetini kabulüyle ilgili tweeter
hesabından, “Batı Trakya Türk azınlığı
heyetini kabul ettik, güçlü desteğimizi
vurguladık” paylaşımında bulundu. 

Eski bakan ve YDP milletvekili
Evripidis Stilyanidis’in “Trakya: Bir
sonraki adım” isimli kitabının
tanıtımında konuşan Dışişleri Bakanı
Kocias, Çavuşoğlu’nun tweet’ine cevap
vermeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı
Pavlopulos’un da hazır bulunduğu
törende, “Trakya’nın Elen, demokratik,

Avrupa” olduğunun altını çizdi.
Yunanistan’ın azınlıkların haklarına
saygı gösterdiğini ve savunduğunu
ileri sürdü. Batı Trakya’daki azınlığı
“Helen azınlık” olarak tanımlayan
Kocias, adı geçen azınlığın
Müslümanların egemen olduğu
toplumlarda var olan haklardan daha
fazlasına sahip olduklarını iddia etti. 

Batı Trakya’nın Yunan toprağı
olduğu konusunda hiç kimsenin
tereddütü olduğunu sanmıyorum. Bir
ülkenin egemenlik haklarına saygı her
şeyin üzerinde gelir. Bir insanın,
toplumun kendisini hakim nüfustan
ırk, din, dil olarak farklı bir şekilde
tanımlamasını o ülkenin hükümranlık
haklarına saygısızlık olarak algılamak
ise ne demokrasi, ne de Avrupa
ruhuyla uyum sağlar. 

Evet, Batı Trakya’nın Yunanistan
toprağı olduğuna hiç kimsenin itirazı
yok ve olamaz da. Ama Yunanistan’ın
azınlıkların haklarına saygı gösterdiği,
savunduğu ve bu hakları genişlettiğine
ilişkin iddialara itirazım var. Burada bir
algı farkı var zannediyorum. Ülkemiz
yöneticileri azınlıkların haklarına
saygıyı, azınlıkların hak ve talepleri
penceresinden değil de, kendi reva
gördükleri açıdan bakıyorlar. 

Batı Trakya’da demokrasinin tam
işlediğini söyleyebilmek için çoğunluk
ve azınlık bireylerinin eşit seviyede
olup olmadığına, eşit hak ve
fırsatlardan yararlanıp
yararlanmadığına bakmak yeterlidir. 

Altına imza attığın Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerini
çiğniyor, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarını hiçe
sayıyorsan, tam bir Avrupalılıktan ve
Avrupa ruhundan bahsetmek ne kadar
doğru olur bilemem. 

Farklı dil konuşan, farklı dine
inanan, farklı kültürleri olan bizler,
bütünün içinde olduğumuzu
hissetmiyorsak demokrasi sınıfta
kalmış demektir. Burada sizin değil,
bizim ne hissettiğimiz, nasıl
hissettiğimiz önemlidir.

Merkez sağ ve sol iktidarlar
döneminde kendimizi anlatamamıştık.
Sol iktidarda anlatırız diye umutlandık.
Okullarda Türkçe konuşulmasın
genelgeleri, azınlık dernek şubelerinin
kapatılması, azınlık partisine saldırı,
insan kaçırma gibi tahilsizlikler hep bu
döneme rast geldi. Azınlığın umduğu
dağlara kar mı yağdı ne?

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

iptali için idare
mahkemeleri nezdinde
gerekli başvurular en kısa
sürede  yapılacaktır.

Saygılarımızla
kamuoyunun bilgilerine
sunarız.”
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ABD’nin açıkladığı raporda
“Trakya’daki tanınmış Müslüman
azınlık” tanımlaması ile Batı Trakya Türk
azınlığına karşı ayrımcılık ve sosyal
dışlanmanın yapıldığı vurgulandı. 

Yunan hükümetinin Lozan
Antlaşması’na göre “antlaşmanın
imzalandığı dönemde etnik Türk, Pomak
ve Roman toplulukları dahil olmak üzere
yaklaşık 100.000-120.000 nüfustan
oluşan Müslüman azınlığı” resmen
tanıdığı ifade edilen ABD raporunda,
bazı Pomak ve Romanlara “Türkçe
konuşan topluluk” tarafından Pomak ve
Roman kimliklerini inkar etmeleri için
baskı uygulandığını ifade ettikleri not
ediliyor. 

Bu iddiaya karşılık ABTTF, Lozan’da
ifade edilen Müslüman azınlığın etnik
kimliğinin Türk olduğunun nüfus
mübadelesi sözleşmesinde
belirtildiğinin altını çizdi. 

ABTTF, ABD raporunda Batı Trakya
Türk azınlığının nüfusu ile ilgili
tutarsızlığa dikkat çekerek, bu rakamın
2013 yılı raporunda 150 bin, 2014 yılı
raporunda 120 bin, 2015 yılı raporunda
ise 100 bin ile 120 bin olarak
belirtilmesini eleştirdi.

Miras ve medeni hukuk konularında
hükümetin Batı Trakya Türk azınlığı için
şer’i hukuku tanıdığı belirtilen ABD
raporunda, “hükümet tarafından
atanmış müftüler” tarafından
evlendirilen Müslümanların şer’i hukuka
tabi oldukları, ancak isterlerse medeni
hukuk mahkemelerine
başvurabilecekleri belirtiliyor. ABTTF
raporunda ise bu durumu onaylamakla
birlikte atanmış müftülerin kararlarının

sivil mahkemeler tarafından
onaylanmak zorunda olduğu
hatırlatılarak, bu konuda sorumluluğun
hükümete ait olduğunun altı çizildi. 

Ulusal İnsan Hakları Konseyi’nin
hükümet tarafından tayin edilen atanmış
müftülerin yetkilerinin yalnızca dini
görevleri ile sınırlandırılması yönünde
tavsiyede bulunduğu belirtilen ABD
raporuna karşılık ABTTF, Batı Trakya
Türk azınlığının kendi dini liderlerini
seçme hakkının elinden alınarak
müftülerin şer’i yetkilere sahip oldukları
gerekçesi ile devletin tek taraflı bir karar
ile müftüleri atama yoluna gittiği
hatırlatılıyor. ABTTF atanmış müftülerin
şer’i yetkilerinin 1913 Atina
Antlaşması’ndan kaynaklandığının altını
çizerek, Yunanistan tarafından tek taraflı
olarak bu yetkilerin kaldırılmasının
Atina Antlaşması’nın ihlali anlamına
geleceğini belirtti.

Basın ve medya özgürlüğü konusunda
mevzuattaki değişikliklerin aktarıldığı
ABD raporunda, Ulusal Radyo ve
Televizyon Kurulu’nun (ESR) radyo ve
televizyon istasyonları üzerinde etkin
kontrolü olduğu kaydediliyor. Mevcut
yasaya göre yüzde 25 Yunanca program
zorunluluğu olduğu ifade edilen rapora
ek olarak ABTTF, 2011 ve 2014 yıllarında
Batı Trakya Türk azınlığına ait radyolara
yüzde 25 oranında Yunanca yayın
yapmadıkları gerekçesi ile idari para
cezası ve uyarıda bulunulduğunu
belirtti. Son gelişme olarak ise ABTTF,
İskeçe’nin dağlık bölgesine yayın
yapmak amacıyla Stavrupoli’ye ara verici
istasyonu kuran KRAL FM’in 2015 yılında
ESR’nin kararı ile yasadışı radyo

istasyonu olarak ilan edildiğini belirtti.
ABTTF,  Mayıs 2016’da KRAL FM’nin
yayınlarına yasadışı olarak devam ettiği
iddiası ile radyo sahibi Hüseyin
Karadayı’nın iki kez tutuklanarak
suçüstü mahkemesi tarafından toplam 15
bin euro para ve 17 ay hapis cezasına
çarptırıldığını not etti.

DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 
İLE İLGİLİ AİHM KARARLARINI
YUNANİSTAN UYGULAMIYOR
Dernek kurma özgürlüğü çerçevesinde
hükümetin kendini etnik Makedonlar
olarak tanımlayan vatandaşlar veya
isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklere yasal kısıtlamada bulunmaya
devam ettiği belirtilen ABD raporuna
karşılık ABTTF, İskeçe Türk Birliği,
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği
ile Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği
davalarında Yunanistan’ın Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını
uygulamamakta ısrarcı olduğunu
vurguladı. Ocak 2015’te AİHM’nin bu üç
davayı yeniden görüşme kararı aldığını
kaydeden ABTTF, Aralık 2015’te
açıkladığı kararda mahkemenin İskeçe
Türk Birliği ve Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği’nin başvurularını
usülden kabul etmediğini belirtti.
ABTTF, AİHM kararını takiben yeni kayıt
başvurusunda bulunan Meriç İli Azınlık
Gençlik Derneği ile ilgili olarak
mahkemenin kararının beklendiğini not
etti.

ABTTF, 2 Mart 2016’da Avrupa
Parlamentosu’nda bu konuda
düzenlenen konferansa AP Altın Şafak
milletvekillerinin yaptığı baskını aktardı.

ABTTF, adı geçen konferansın iptali için
sadece Altın Şafak AP milletvekillerinin
değil, Yunanistan’daki diğer bazı siyasi
partilerin AP milletvekillerinin de
protesto mektupları gönderdiklerini
belirtti.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu’nun
(ECRI) Yunanistan raporunda orta
düzeyde iki dilli eğitim veren yalnızca iki
okul bulunduğu yönündeki tespitine yer
verilen ABD raporuna karşılık olarak
ABTTF, okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
yükseköğrenim düzeylerindeki önemli
sorunları aktardı. Ayrıca ABTTF,
4310/2014 sayı ve tarihli yasadaki
değişiklikleri aktararak özellikle yasa ile
kurulmasına karar verilen Azınlık
Programı Öğretmen Okulu’na yalnızca
Yunanistan’daki pedagoji bölümlerinden
mezun olanların kabul edilecek olmasını
eleştirdi.

NEFRET TEMELLİ SALDIRILAR 
ABD RAPORUNDA YER ALMIYOR
ABTTF, ABD raporunda anti-semitizm ile
cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet
kimliği temelinde şiddet ve ayrımcılık
konularında ayrı başlıklar olmasına
karşın Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik nefret temelli saldırılara raporda
yer verilmemesini eleştirdi. 2015 yılı ve
Ocak-Nisan 2016 döneminde Batı Trakya
Türk azınlığına yönelik saldırıları rapor
eden ABTTF,  DEB Partisi genel
merkezine yapılan saldırı ile Faziletli
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yanında
çalışan bir imama “Trakya’nın Bekçileri”
adındaki grubun saldırısını ayrıntılarıyla
aktardı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan 2015 İnsan
Hakları Raporu’na karşı bir rapor hazırlayarak ABD makamlarına
iletti. ABTTF, ABD Yunanistan raporunda Batı Trakya Türk azınlığı
ile ilgili kısımlara açıklık getirerek yeni gelişmeleri aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İstanbul’da
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler
Dünya İnsani Zirvesi’ne katılan
Başbakan Aleksis Çipras’ı kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirilen ve bir çok dünya
liderinin katıldığı Birlişmiş Milletler
Dünya İnsani Zirvesi’ne katılan
Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la ikili bir görüşme yaptı.
Görüşmenin son derece olumlu bir
ortamda ve dostane havada geçtiği
ifade edildi. 

Görüşme öncesi Başbakan
Çipras’ın karşılarken kendisinin
kravat takmadığını gören
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine
hediye ettiği kravatı sordu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde
gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat
sürdü. İki lider görüşmede iki ülke
ilişkilerini ve özellikle de göçmen
sorununu ele aldılar.

Erdoğan ile Çipras görüşmesi
Yunan basınında da geniş yer aldı.
Yunan basını iki lider arasındaki
görüşmeyi samimi olarak nitelerken,
Çipras’ın Ege'de Türkiye'nin üzerine
düşen sorumluluğu tam olarak
yerine getirmediğini söylediğini
belirtti.

Göçmen sorununa ilişkin olarak
Başbakan Çipras, göçmen sayısının
sıfırlandığını söyledi ve Ege'de artık
insanların hayatlarını
kaybetmediklerinden dolayı çok
memnun olduğunu belirtti. 

ÇİPRAS, PATRİK
VARTHOLOMEOS’LA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Çipras’ın, İstanbul ziyareti
sırasında Patrik Vartolomeos ile de
görüştü. Çipras, görüşmeyle ilgili
kişisel twitter hesabında, Patrik ile
Heybeli Ruhban Okulu'nu ve Rum
cemaatini ilgilendiren konular
hakkında konuştuklarını belirtti.

İstanbul’da Erdoğan - Çipras görüşmesi

ABTTF’den, ABD Yunanistan
Raporu’na karşı rapor 
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S
on derece ilginç bir dönemden
geçiyoruz. Batı Trakya Türk
Azınlığı’na geçmişi hatırlatan

olaylar yaşıyoruz. Azınlık kurumlarına
baskı ve sindirme hareketlerinden tutun
da, azınlığın milli kimliğine ve kültürüne
yönelik açıklamalarla azınlığın ne olduğu
ve ne olamayacağı “dayatılıyor.” 

“Azınlık etnik azınlık değil, olamaz” ,
“azınlık tüm haklara sahip, hatta
fazlasına bile sahip” , “Azınlık yasalara
uymalı” türünden açıklamaları son
dönemde sıklıkla duyuyoruz. Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın hakları, özgürlükleri,
kültür ve eğitimdeki “yaşam alanı”nı
sınırlandırmaya ve kısıtlamaya yönelik bir
çabayla karşı karşıya. 

14 Mayıs etkinlikleri için Gümülcine’ye
gelen ve azınlığın etnik bir azınlık
olmadığını ve milli kimliğe sahip
olmasının sözkonusu olamayacağını
söyleyen Cumhurbaşkanı’nın bunu
“tesadüfen” söylemediği, yeni
gelişmelere bakınca ağırlık kazanıyor. Ne
demek istiyoruz? Şöyle anlatmaya
çalışayım. 14 Mayıs’ın üzerinden 11 gün
sonra yani 25 Mayıs Çarşamba günü
Atina’da bir kitap tanıtımı yapıldı. Kitabın
yazarı Gümülcineli bir siyasetçi. Evripidis
Stilyanidis. Kendisi seçim yasasının

azizliği ve mecliste bu dönem 8 partinin
temsil ediliyor olması nedeniyle
milletvekili seçilemedi. Stilyanidis,
“Trakya: Bir sonraki adım” adı altında bir
kitap yazdı. Tanıtımı da Atina’da devletin
tüm ağırlığının hissedildiği ve
hissettirildiği bir etkinlikle yapıldı.
Tanıtıma bizzat Cumhurbaşkanı da
katıldı. Kitabın konusu ağırlıklı olarak Bat
Trakya ve azınlık. Kitabın tanıtımı,
Yunanistan’ın “Batı Trakya ve azınlık
meselesinin ülkenin bir iç konusu
olduğu” tezine ters düşecek şekilde
Dışişleri Bakanı tarafından yapıldı.
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias burada
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’ndan
sonra azınlığımızın milli kimliğiyle ilgili
konuda açıklama yapan ikinci devlet ve
hükümet yetkilisi oldu. Hem de birkaç
gün arayla. Sayın Kocias bu konudaki
resmi söylemi biraz “ileri” taşıyarak
“Trakya’daki azınlık Yunanlıdır” dedi. Bu
açıklama üzerine sosyal medyada
sorulan bir soruyu gerçekten ben de
merak ediyorum; “Trakya’daki azınlık
eğer Yunanlıysa, o zaman çoğunluk ne?” 

Kocias’ın “Azınlık, Müslüman
ülkelerdeki vatandaşlardan bile fazla
haklara sahip” açıklamasını ise “Size çok

bile hak veriyorsunuz, daha ne
istiyorsunuz bre gafiller” şeklinde
okumak da mümkün. Dışişleri bakanının
“Azınlığı dış politika malzemesi
yaptırmayız, ana vatanlar için araç
yaptırmayız” cümleleri ise Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu’nun, anavatanı
Türkiye ile arasındaki ilişkiyi reddetme ve
buna izin vermeme niyetini ortaya
koyuyor. Ancak şurası bir gerçek ki; bu
gerçekte mümkün değil. Zira,
İstanbul’daki veya Aravutluk’taki
Rumların bağları nasıl ki anavatanları
Yunanistan’la kopmayacaksa,
Yunanistan’da yaşayan Türklerin de,
Türkiye ile olan bağlar kopamaz. Bu tarihi
bir gerçektir. Bunu reddetmek tarihi
reddetmekle eşdeğerdir. 

Evripidis Stilyanidis yazdığı kitabında
Batı Trakya’daki azınlığı ve buradaki
(seçim sonuçlarını temel alarak) olayları
“tehdik ve tehlike” ekseninde ele almış.
Yunanistan hükümetlerinin ilgisizliği ve
Trakya’daki durumu ciddiye almaması
sonucunda Türkiye buradaki azınlık
sayesinde güç kazandı iddiası kitabın
temel felsefesini oluşturuyor. Sayın
Stilyanidis’in özellikle de seçim
dönemlerindeki açıklamalarını bildiğimiz
için aslında bu bizim için büyük bir
sürpriz olmadı. Batı Trakya’da “azınlık
her şeyi eline aldı, istediği kişileri
milletvekili, belediye başkanı seçiyor,
memleket elden gidiyor” politikasıyla
Yunanistan genelinde ve özellikle
Atina’daki karar merkezlerinde bir “algı”
yaratmak gerçek durumun üstünü kalın
bir örtüyle kapatır. 

Azınlığı tehdit ve tehlike olarak
göstererek ve bu “sanal” durumla
“mücadele” etmek için devlet ve
hükümetin imkanlarından da
yararlanarak geçmişte örneklerini

gördüğümüz özel komiteler, komisyonlar
oluşturarak “memleket kurtarmak” ne
kadar doğru? “Tehdit ve tehlike”
politikasıyla ne bölgeye, ne bölge
insanına ne de ülkeye fayda geleceğine
inanmıyorum.  Batı Trakya’daki soruna
“demokrasi sorunu” penceresinden değil
de, “azınlığın yükümlülükleri” ve ülkenin
“sözde güvenliği” penceresinden
bakıldığı sürece manzara hep “kötü”
görünecek. 

Son dönemde yaşanan olaylar ve
azınlığa yönelik açıklamalarla Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’na yönelik
organize bir “durumun” olduğu izlenimi
ve inancı azınlık kamuoyunda
sağlamlaştı. Umarız mecliste
oluşturulacağı açıklanan Trakya ile ilgili
partilerarası komisyonun hayata
geçirilmesi, Batı Trakya Türklerine
yönelik eski baskıcı dönemleri
hatırlatacak icraatların hızlanacağı
dönemin başlangıcını teşkil etmez. Tabii
ki azınlığın da demokrasi ve hukuktan
ayrılmadan demokratik ve haklı talepleri
için verdiği mücadeleyi hızlandırması ve
etkinleştirmesi için mutlaka adımlar
atması gerekiyor. 

Batı Trakya ve Türk azınlığı, vatandaşı
olduğu Yunanistan için, son zamanda
“pazarlandığı” gibi bir iç güvenlik
meselesi veya yasadışı faaliyetlerin
yapıldığı bir “kanun tanımazlar vadisi”
değildir. Hem Yunanistan için hem de
daha geniş coğrafya için ekonomik ve
kültürel açıdan işbirliği ve dostluk için
gerçek anlamda “köprü” olabilecek bir
“fırsattır” aslında. Bu fırsattan
yararlanmanın koşulu ise hiç şüphesiz
demokrasi ve insan haklarının azınlığa
çok görülmemesidir. Tabii fırsatlardan
yararlanmak için “fobilerden” kurtulmak
şart. 

Ozan AHMETOĞLU

İlginç bir dönemden geçiyoruz

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Yeni “vergi yağmuru” mecliste onaylandı

EKONOMİK krizle mücadele
kapsamında bir “önlem paketi” daha
parlamentodan geçti. 

Kemer sıkma önlemlerini içeren torba
yasa tasarısı, hükümet ortakları SİRİZA
ve ANEL milletvekillerinin oylarıyla kabul
edildi. Tasarı, 22 Mayıs Pazar akşamı
parlamentoda oylanarak yasalaştı. 

Bütçeye 1,8 milyar euro tasarruf
sağlaması beklenen torba yasa tasarısıyla
KDV (FPA) oranı 1 puan arttırılarak yüzde
24’e yükseltildi. Benzin, kahve, otel
ücretleri, sigara, alkollü içecekler, lüks
mallar, sabit telefon ücretleri, toplu

taşıma ve bahis oyunları gibi birçok ürün
ve hizmetin, yeni vergiler nedeniyle
zamlanması bekleniyor.

Tasarıya ilişkin görüşmelerin ardından
yapılan oylamada, hükümet ortakları
SİRİZA ve Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
milletvekilleri fire vermeden “evet” oyu
kullandı. SİRİZA milletvekili Vasiliki
Katrivanu ise torba yasa tasarısına evet
derken, iki maddesine onay vermedi.
Vasiliki Katrivanu, oylama sonrasında
milletvekilliğinden istifa etti. 

300 milletvekilinin bulunduğu
mecliste, hükümetin toplam 153 “evet”

oyuna karşın, muhalefet partilerinden
tasarıya destek gelmedi. 

Azınlık milletvekillerinden SİRİZA
üyesi vekiller Mustafa Mustafa, Hüseyin
Zeybek ve Ayhan Karayusuf tasarıya
“evet” derken, POTAMİ partisi milletvekili
İlhan Ahmet “ret” oyu verdi. 

Kreditörler tarafından talep edilen
reform paketine uygun olarak meclise
getirilen düzenlemeler, KDV artışının
yanı sıra birçok dolaylı vergi türünde de
artışa neden olacak. 

HEDEFLERE ULAŞILAMAMASI 
HALİNDE ÖZEL 
TASARRUF MEKANİZMASI
Vergi düzenlemelerinin yanı sıra yeni bir
özelleştirme kurumunun oluşturularak
özelleştirmelerin hızlandırılması ve daha
fazla kamu şirketi ve varlığının
özelleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca,
Yunanistan’ın kreditörlerin koyduğu mali
hedeflere 2018’de ulaşamaması halinde
devreye girecek özel bir tasarruf
mekanizması da yasanın içerisinde yer
alıyor. 

Başbakan Aleksis Çipras oylama
öncesi mecliste yaptığı konuşmada
önlemlerin gerekliliğine işaret ederek,
ülkenin kreditörlere verdiği sözleri yerine
getirdiğini ve sıranın artık kreditörlerde
olduğunu kaydetti. Çipras, oylanan
önlem paketinin son kemer sıkma
önlemleri olacağını ifade etti. 

Çipras, Yunan ekonomisinin bu yıl

içerisinde yükselişe geçeceğini
savunarak, “Bu yıl tekrar büyümeye
başlayacağız. Tüm ekonomik tahminler
ekonominin bu yıl sonunda pozitif
büyüme kaydedeceğini gösteriyor. ‘Mali
baharı’ ise 2017’de yüzde 3
büyüdüğümüzde göreceğiz.” diye
konuştu.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi
lideri Kiriakos Miçotakis ise hükümetin
yanlış politikalarının ülkeye 21 milyar
euroya mal olduğunu söyledi.

Hükümet bu hamlesiyle iki hafta önce
meclisten geçirdiği sosyal güvenlik ve
gelir vergisi reformlarıyla birlikte
kreditörlerin beklediği reformları
tamamlayıp Eurogroup toplantısı öncesi
elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yunanistan ve kreditörler arasındaki
aylardır devam eden gözden geçirme
süreci tamamlanırsa, kurtarma paketinin
yeni dilimleri serbest kalacak ve
Yunanistan Temmuz ayında ödenmesi
gereken borçlarını ödeyebilecek.

Bu arada, ülkenin önde gelen
sendikalarının çağrısıyla meclis binasının
bulunduğu Sintagma Meydanı’nda
toplanan göstericiler yasa tasarısını ve
yeni vergileri protesto etti. Güvenlik
önlemleri sebebiyle meclisin girişine
giden yollar kapatılırken, daha önceleri
yapılan eylemlere göre sakin geçen
protestonun ardından göstericiler olaysız
bir şekilde dağıldı.
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“DR. SADIK AHMET YAŞATMA
UĞRUNA, YAŞAMA SEVDASINDAN
VAZGEÇEN YİĞİTLERDENDİ”
Protokol konuşmaları, Dr. Sadık
Ahmet’in eşi ve DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet’in
konuşmasıyla başladı. Eşi Dr. Sadık
Ahmet’e rahmet dileklerinde bulunan
Işık Sadık Ahmet, “Lider, toplumunu
rahata kavuşturandır. Kendisi çile
çeken, ama toplumunun rahat etmesini
isteyendir. Sadık Ahmet; ‘Ben bir tıp
doktoruyum, hastalarıma şifa dağıtırım,
ama siyasi açıdan da birileri, sancılar
içindeyken hiç bir zaman kimsenin
ilgilenmemesine dayanamam. Bu ilkem
sadece azınlık için değildir. Acılar
çekmiş, yargılanmış, cezaevine girmiş
ama kaderime küsmemişim. İnandım,
inandımsa yaparım, bedeli ne ise
katlanırım. Ümitliyim, kararlıyım,
inançlıyım, imanlıyım. Yalnız değilim.
Zaten davasına inanan bir insanın
yalnızlık gibi bir problemi olamaz. Ben
toplumuma sevdalıyım’ diyordu. Dr.
Sadık Ahmet yaşatma uğruna, yaşama
sevdasından vazgeçen yiğitlerdendi.
Onunla gurur duyuyorum.” dedi.

“BIZLERİ BİLE YOK EDEBİLİRLER,
AMA RUHLARDA TAHT KURMUŞ
OLAN DR. SADIK AHMET’İ 
ASLA YOK EDEMEZLER”
Dr. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türk
toplumuna bir siyasi parti
kazandırdığını hatırlatan Işık Sadık
Ahmet, aldıkları emaneti başlarının
üzerinde taşımaya devam ettiklerini
söyledi. Sadık Ahmet’ten almış
oldukları güç ile mücadeleyi
sürdürdüklerini anlatan Işık Sadık
Ahmet, bugüne kadar hiç bir şekilde
ümitsizliğe kapılmadıklarını dile getirdi. 

“Şehit Dr. Sadık Ahmet Batı Trakya
Türk toplumunun lideriydi” diyen Işık
Sadık Ahmet sözlerine şöyle devam etti:
“Bu değişemez gerçek bugün bile bazı
insanları korkutmaktadır. Kaza

yaptığımız aracı bile çalmak gerektiğine
inandılar. Vefat ettiği arabayı yok etseler
bile, yüksek şahsiyetini asla yok
edemezler. O arabayı istiyoruz. O araç
buraya gelecek. Bu düşünceye sahip
ırkçı, kindar ve şoven insancıklara çok
yazık. Her şeyimizi, hatta bizleri bile yok
edebililer. Ama ruhlardaki manevi
makamında taht kurmuş olan Dr. Sadık
Ahmet’i asla yok edemezler. Liderler
manevi ve ruhani özellikleri güçlü olan
şahsiyetlerdir. Onun adı Sadık Ahmet
idi. Benim de adım Işık Sadık Ahmet.
Bana tehdit, baskı sökmez. Bizlerin
Allah’tan başka kimseden korkumuz
yok. Rabbim neyi takdir etmişse onu
yaşayacağız. Ben o çalınan, eşimin,
kızımın, oğlumun kanının bulaştığı
arabayı istiyorum. O benim malımdı.
Benim canımı ve malımı korumakla
mükelef olan devlet, onu bulmakla
yükümlüdür.”

“DEB PARTİSİ’NİN GÜÇLENDİĞİNİ
GÖRMEK BENİ ONURLANDIRIYOR”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete kongrede yaptığı

konuşmada, Batı Trakya’nın DEB
Partisi’ne ihtiyacı olduğunu vurguladı.
DEB Partisi’nin yönetiminin önemli bir
açığı ve boşluğu kapattığını belirten
Ahmet Mete, DEB Partisi’nin
güçlendiğini görmekten onur
duyduğunu söyledi. Dr. Sadık Ahmet’i
acılarıyla yaşamaya karşı olduğunu dile
getiren Mete, ancak ailesinin bu acıyı
yaşama hakkına sahip olduğunu ifade
etti. Azınlığın Sadık Ahmet’in fikirleri
doğrultusunda bu yola devam etmesi
gerektiğini vurgulayan Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mete
sözlerine şöyle devam etti: “Devlet
başkanlarından biri ölür, cenaze töreni
yapılır ve ardından diğeri bu göreve
gelir. DEB Partisi’nin devam etmesi için
yapılması gerekli olan çalışmalar ve Dr.
Sadık Ahmet’in ilkeleri ne ise bunların
peşine takılıp gitmek gerekir. Aynı yerde
adımlarla saymak hem Dr. Sadık
Ahmet’in fikirlerine yanlış uygulama
olur, hem de yüceltmek istediğimiz
azınlığımıza karşı yanlış davranış olur.
DEB Partisi’nin güçlendiğini görmek
beni şahsen onurlandırıyor.”

DEB Partisi kongresi 
büyük katılımla gerçekleşti

Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin

4. olağan kongresi, 
22 Mayıs Pazar günü

partinin genel
merkezinde

gerçekleştirildi. Batı
Trakya genelinden parti

üyeleri, davetliler,
vatandaşların katıldığı

ve 827 oyun
kullanıldığı kongrede

Mustafa Ali Çavuş
yeniden genel başkan

seçildi. Kongrede
partinin 50 kişilik

Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) da

seçildi. 
Dostluk Eşitlik Barış

(DEB) Partisi’nin 
4. olağan kongesinde
Divan Başkanlığı’na

Sami Toraman,
yazmanlığa ise Semra

Hüseyin ve Ferhan
Hasan getirildi. Genel

kurul, partinin
kurucusu Dr. Sadık

Ahmet ve azınlık
mücadelesine katkı

sağlayanlar için yapılan
bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı.

Ardından DEB
Partisi’nin kurucusu ve

ilk genel başkanı,
Rodop eski bağımsız

milletvekili Dr. Sadık
Ahmet’in hayatının ve

DEB Partisi’nin son
dönemdeki yeniden

yapılanma sürecinin ele
alındığı bir sinevizyon

gösterisi yapıldı.
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Batı Trakya için farklı fikirlerin
birleşmesi halinde daha güçlü
olunacağını anımsatan Mete,
bu tür çalışmalara destek
vermeye devam edeceklerini
sözlerine ekledi.

Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, “Hiç
birimizin birbirimizden farkı
yok. Dava aynı davadır. Bu
siyasette farklı yerlerde
bulunan ben ve arkadaşlarım
var. Hepimiz buradayız,
gönlümüz burada. Bundan
emin olmanızı istiyorum.
Nihayetinde bizlerin nerede
olduğumuz önemli değil.
Bundan sonra nerede
olacağımız önemlidir.” diye
konuştu.

Protokol konuşmalarının
ardından kongreye katılamayan
davetlilerin gönderdiği mesajlar
okundu. Kongereye, Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu
Başkanı Halit Habipoğlu,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, IRCICA Genel
Direktörü Halit Eren ve Avrupa
Parlamentosu Avrupa Hür
İttifakı (EFA) Başkanı François
Alfonsi mesaj gönderdi. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Kongrenin görüş ve öneriler
bölümünden ilk sözü DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı
ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu
Ozan Ahmetoğlu aldı.
Ahmetoğlu, 24 Temmuz 1995
tarihinde Dr. Sadık Ahmet’in
ölümünden sonra Batı Trakya
Türk azınlığının siyasi
hayatının ve DEB Partisi’nin
farklı bir döneme girdiğini
söyledi. Mustafa Ali Çavuş’un
başkanlığı döneminde
kendisine Başkan Yardımcılığı
ve İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu
görevi verildiğini hatırlatan
Ahmetoğlu, bu dönem
içerisinde DEB Partisi’ni başta
İskeçe olmak üzere bölge
halkına anlattıklarını ve İskeçe
ilinde DEB Partisi teşkilatını
oluşturduklarını söyledi. 25
Mayıs 2014 tarihindeki Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde,
DEB Partisi’nin 38 Avrupa
Parlamentosu milletvekili
adayıyla tarihi bir başarıya
imza attığını dile getirdi.
Ahmetoğlu, bu başarının Batı
Trakya Türk azınlığı üyeleri

sayesinde olduğunun altını
çizdi. DEB Partisi’nin tüm
organlarıyla birlikte Batı Trakya
Türk azınlığının en aktif
kurumu olduğunu belirten
Genel Başkan Yardımcısı, “Bu
birilerinin canını sıkıyor. Bu
kişiler ne yazık ki kendi
aramızda da var. Allah
kendilerine hidayet versin.”
dedi. 

“BU DEVLETTEN 
BİZİ SEVMESİNİ, 
KİMLİĞİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE,
TÜRKLÜĞÜMÜZE,
MÜSLÜMANLIĞIMIZA 
SAYGI BEKLİYORUZ”
Dr. Sadık Ahmet’in kaza yaptığı
ve hayatını kaybettiği
arabasının parti merkezinden
çalışmasıyla ilgili olaya da
değinen Ahmetoğlu, “Bir sabah
parti genel merkezine
birilerinin girdiği ve aracı
çaldığı haberini aldık. Bir aracı
neden yok etmek istersiniz?
Sadık Ahmet’in aracını ortadan
yok eden zihniyet, DEB
Partisi’ni hazmedemeyen
zihniyettir. Bu zihniyet
demokrasiyi istemeyen
zihniyettir. 150 bin Batı Trakya
Türkü ile birlikte her zaman
olduğu gibi bundan sonra da
demokrasiye ve hukuka sadık
kalacağız. Hiç bir zaman
aşırılıklara başvurmadık ve
başvurmayacağız. Büyüklerimiz
bize ihanet etmeyi, hainlik
etmeyi öğretmedi. Bizi
aşırılıklarla ve fanatiklikle
itham edenler, bölgede
demokrasiye hizmet
etmemektedir. Bizler azınlık
olarak bu ülkeye, bu toprağa
sadığız. Bu devletin
vatandaşıyız ve bu ülkeyi
seviyoruz. Bu devletten de bizi
sevmesini, kimliğimize,
kültürümüze, Türklüğümüze,
Müslümanlığımıza saygı
bekliyoruz. Devletten 240 İmam
Yasası beklemiyoruz, azınlık
eğitiminde baskı ve ayrımcılık
beklemiyoruz. Bizler, Dr. Sadık
Ahmet döneminde
haksızlıklara karşı verilen
mücadelede olduğu gibi azınlık
olarak, parti olarak hukuka ve
demokrasiye bağlı olarak bu
mücadelemize devam edeceğiz
ve ettireceğiz.” diye konuştu.

İskeçe ili Şahin köyünden
DEB Partisi kurucu üyesi

Hüseyin Yazıcı da
konuşmasında, DEB Partisi’nin
ilk kurulduğu günlerden
bugüne kadar çok zor
günlerden geçtiğini söyledi. O
dönemde Dr. Sadık Ahmet’le
birlikte zor bir mücadele
verdiklerini anlatan Yazıcı,
“Bizler o günlerde işçi ve
rençperdik. Bu partiyi kurduk
ve  yaşatmaya çalıştık. Bugün
bütün Batı Trakya’daki eğitimli
gençlerin bu partide olduğunu
ve partiye sahip çıktığını
görüyoruz.” diye konuştu. 

İskeçe Türk Birliği (İTB)
Başkan Yardımcısı İsmet Tüccar
ise konuşmasında, İTB Başkanı
Ahmet Kurt kongreye
katılamadığını, selamlarını
ileterek, kongrenin hayırlı
geçmesi dileğinde
bulunduğunu aktardı.

Ircan köyünden DEB Partisi
kurucu üyesi Orhan Mustafa,
partinin geçmiş dönemlere göre
bugün daha iyi bir durumda
olduğunu söyleyerek, artık DEB
Partisi’nin gençlere emanet
edildiğini sözlerine ekledi.

“BİZLER TÜRKÜZ, BUNU 
KİMSE İNKAR EDEMEZ”
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Başkanı Ahmet Kara ise
geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un Gümülcine’deki
açıklamalarını hatırlatarak,
Batı Trakya Türk azınlığının 25
Mayıs 2014 tarihindeki Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde ne
olduğunu gösterdiğini söyledi.
Ahmet Kara konuşmasında,
“Yaptığınız baskılara bu toplum
boyun eğmeyecek. Bizler
Türküz, bunu kimse inkar
edemez.” ifadelerini kullandı.

DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve Rodop İl Teşkilatı
Sorumlusu Hasan Hasan da
2000 yıllarının başından
itibaren partide farklı
görevlerde bulunduğunu
hatırlatarak, bu süre içerisinde
kendilerine destek olan tüm
parti üyelerine teşekkür etti.

Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan,
DEB Partisi’nin Batı Trakya
Müslüman Türk ezınlığı
açısından önemine dikkat
çekerek, altı yıllık süre içinde
çok önemli çalışmalara imza

atıldığını belirtti ve parti
yöneticileri ile tüm üyeleri
tebrik etti. 

Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık da kongrede kısa
bir konuşma yaptı. 

“BU DAVAYI TÜRK 
AZINLIĞI SAHİPLENDİ”
Son olarak konuşan DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Batı Trakya Türk azınlığı
üzerinde böl, parçala, yönet
gibi Bizans oyunları karşısında
sessiz kalmadıklarını belirterek,
bu nedenle 2010 yılında DEB
Partisi’nde göreve geldiklerinde
partiyi yeniden yapılandırma
sürecine girdiklerini söyledi.
Batı Trakya’nın bir çok köyüne
ziyaretler gerçekleştirdiklerini
kaydeden Ali Çavuş, bu
kapsamda partiye çok sayıda
kişinin üye olduğunu ve bu
davayı bir kez daha Türk
azınlığının sahiplendiğini dile
getirdi. Ali Çavuş, partiye sahip
çıkan azınlık insanına bir kez
daha teşekkür etti. 

Başkan Ali Çavuş, DEB
Partisi’nin 25 Mayıs 2014
tarihindeki Avrupa
Parlamentosu seçimlerine
katılarak, sesini daha güçlü bir
şekilde tüm dünyaya
duyurduğunu hatırlattı. DEB
Genel Başkanı, eçimlerden
sonra Avrupa’daki kurumlarla
ortak çalışmalara girdiklerini ve
azınlığın sorunlarını daha etkili
bir şekilde aktarmaya
başladıklarını kaydetti. Ali
Çavuş, bu seçimlerde Türk
azınlığının birlik ve beraberliğe
ne kadar susamış olduğunu
gördüğünü dile getirdi. Batı
Trakya Türkleri’nin davalarına
inandıkları zaman tarih
yazdıklarını ifade eden Mustafa
Ali Çavuş, geçen Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde de
bu tarihi Türk azınlığının tekrar
yazdığını belirtti. 

“BİZLERİ LOZAN’LA 
BURAYA EMANET EDENLER;
KÖLE OLALIM DİYE 
EMANET ETMEDİLER”
Partide görev yapmanın kendisi
için onur ve şeref olduğunu
ifade eden Ali Çavuş, son
dönemde Türk azınlığın
üzerinde görünmeyen
baskıların var olduğunu

hatırlatarak eğitim, müftülük,
vakıflar gibi konularda yaşanan
sıkıntılara dikkat çekti. “Yunan
devleti, bizlere neden üvey
evlat muamelesi yapıyor?”
sorusunu yönelten Ali Çavuş
sözlerine şöyle devam etti:
“Değerli soydaşlar, hiç kimse
kusura bakmasın. Bizleri
Lozan’la buraya emanet
edenler; köle olalım diye
emanet etmediler. Biz köle
değiliz. Biz bu topraklara
hoşgörüyü getiren o büyük
insanların torunlarıyız. Bizlere
hiç kimse ülkemizde ‘ikinci
sınıf vatandaş olarak yaşa’
diyemez. Bizlere hiç kimse
‘sizler suçlusunuz’ diyemez.” 

“AZINLIK SON DÖNEMDE
CİDDİ BASKILARLA 
KARŞI KARŞIYADIR”
Konuşmasının son bölümünde,
partinin genel merkez
binasından çalınan Dr. Sadık
Ahmet’in kaza yaptığı araçla
ilgili olarak düşüncelerini
aktaran Ali Çavuş, olayın
üzerinden yaklaşık 6 ay gibi bir
süre geçtiğini ve olayla ilgili hiç
bir gelişmenin olmadığını
söyledi. Aracın mutlaka
bulunması gerektiğini ifade
eden Mustafa Ali Çavuş,
çalınan aracının bulunmaması
durumunda Dr. Sadık Ahmet’in
ölümünden devletin sorumlu
olacağını kaydetti. 

Azınlığın son dönemde ciddi
baskılarla karşı karşıya
olduğunu anlatan Ali Çavuş,
bunlara tepki vermek
gerektiğini söyledi. Mustafa Ali
Çavuş şöyle devam etti:
“Önümüzde yine bir 24
Temmuz yaşayacağız. Dr. Sadık
Ahmet’in ölüm yıldönümü ve
Lozan Antlaşması’nın
imzalanmasının yıldönümü.
Tüm bu yaşananları, azınlığın
maruz kaldığı baskıları ve tabii
liderimizin aracına yapılan
çirkin saldırıyı protesto etmek
amacıyla DEB Partisi genel
merkeziden Dr. Sadık Ahmet’in
mezarlığına kadar bir yürüyüş
tertip etmek istiyoruz.”  

DEB Partisi kongresinin
büyük bir katılımla
gerçekleştiğine dikkat çeken Ali
Çavuş, tüm üyelere, parti
yöneticilerine ve kongreye
katılan davetlilere teşekkür etti. 

7
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GÜMÜLCİNE ve İskeçe’deki
azınlık okulları öğretmen dernekleri
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’le biraraya geldi. 

Eyalet Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamada,
Keramaris’in 18 Mayıs Çarşamba
günü, Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği ve
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenleri Derneği
yöneticileriyle görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Rodop – Evros
derneğinden Başkan Salih Ahmet ile
Genel Sekreter Hakkı Hacı’nın,
İskeçe derneğinden de Başkan
Nurettin Kıyıcı ve Genel Sekreter
İrfan Kalfa’nin yer aldığı dile getirildi. 

Açıklamada, görüşmenin olumlu
bir ortamda geçtiği ve azınlık
eğitimiyle ilgili konuların ele alındığı
ifade edildi. Ayrıca azınlık eğitimiyle
ilgili güncel sorunların da
değerlendirildiği belirtildi. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un
Gümülcine ziyareti
sırasında yaptığı
açıkamalara
tepki gösterdi. 

DEB Partisi
“Bizler
Lozan’a göre
haklarımızı
istiyoruz!”
başlığıyla
yayımladığı
açıklamada,
Gümülcine’yi
ziyaret eden
Cumhurbaşkanı
Prokopis
Pavlopulos’un
söyledikleriyle ilgili
olarak,
“Cumhurbaşkanımızın azınlıkla
ilgili sunduğu tablo keşke bu kadar iyimser
olsaydı” ifadesine yer verdi. 

DEB Partisi açıklamasında,
“Cumhurbaşkanı sayın Prokopis
Pavlopulos’un Gümülcine’de,
Gümülcine’nin Yunanistan’a katılımı için
düzenlenen anma töreninde yaptığı
konuşmasına katılmadığımızı belirtmek
isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
Yunanistan’ın azınlık ve eşit vatandaşlık
hakları konusunda sunduğu tablo keşke bu
kadar iyimser olsaydı. Bizler Batı Trakya
Türk azınlığı olarak kendi kimliğimizle
tanınmak, isminde kendi kimliğimizi
barındıran sivil toplum kuruluşları kurmak
ve sırf isminde kendi kimliğimizi beyan eden
Türk ifadesi olduğu için kapatılan tarihi ve
resmi derneklerimizin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararına uygun olarak
açılmasını istiyoruz.” denildi. 

DEB Partisi’nin açıklamasında Türk
azınlığın yaşadığı sorunlar maddeler
halinde sıralanırken şu ifadelere yer verildi:
“Bizler, çift dilli Türkçe-Yunanca eğitim
verecek azınlık anaokulları ve sayıca yetersiz
kaldığı için ihtiyaç duyulan ilk, orta ve
liselerin açılmasını istiyoruz. Bizler,

azınlığın seçtiği müftülerin tanınmasını
ve azınlığın özgür iradesine

saygı gösterilmesini
istiyoruz. Bizler,
azınlığımıza ait ata

yadigârı vakıf
iradelerinde ve

vakıf malları
üzerinde tam
hakka sahip
olmak istiyoruz.
Bizler,
Vatandaşlık
Yasası’nın iptal

edilmiş 19.
Maddesi

bağlamında
vatandaşlıktan

çıkartılan azınlık
mensuplarının yeniden

vatandaşlığa alınmasını
istiyoruz. Bizler, okullarımızda

eğitim kalitesini yükseltecek önlemler
alınmasını istiyoruz. Bizler, nüfusumuz
oranında kamu alanlarında yer almak ve
ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bizler, Batı
Trakya Türk azınlığının ekonomik olarak
geri kalmışlığının giderilmesini ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesini istiyoruz. Bizler,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ne sırf psikolojik
korku salmak için gece yarısı
saldırılmamasını ve partinin oluşturduğu
köşe müzeden rahmetli liderimize ait kazalı
aracın çalınmamasını istiyoruz.”

Azınlığın temel hak ve hürriyetlerden
yararlanmasında olanak sağlayacak
düzenlemelerin hayata geçirilmesini isteyen
DEB Partisi, “İsteklerimizi uzatmak
mümkün. Bu isteklerimizden
Cumhurbaşkanımızın da haberdar
olduğunu biliyoruz. Lozan Antlaşması gayet
açıktır. Bizim taleplerimiz bu antlaşma
çerçevesindedir. Kendilerinden ve AB üyesi
ülkemizden gerek ikili ve uluslararası
anlaşmalar, gerek evrensel insan hakları
çerçevesinde tüm temel hak ve
hürriyetlerden yararlanmamıza olanak
sağlayacak düzenlemeler ve uygulamaların
ivedilikle hayata geçirilmesini beklediğimizi
tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

DEB Partisi:
“Cumhurbaşkanımızın
azınlıkla ilgili sunduğu
tablo keşke bu kadar
iyimser olsaydı”

Keramaris ile dernek
yöneticileri azınlık
eğitimini konuştu

Girit adasında 5.5 büyüklüğünde deprem
GİRİT adasının güneyinde 5.5

büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gİrit adasının güneyinin 5.5

büyüklüğündeki depremle sarsıldığı
bildirildi. Atina Üniversitesi Jeodinamik
Enstitüsü tarafından yapılan
açıklamada, yerel saatle 25 Mayıs
Çarşamba günü 11.36’da meydana gelen
depremin yerin 10 kilometre altında
oluştuğu belirtildi. Adada kısa
süreliğine paniğe neden olan
depremde, can ve mal kaybı
yaşanmadığı kaydedildi.

gundem_979_Layout 1  29.05.2016  16:46  Page 8



GÜNDEMhaber27 Mayıs 2016 9

Azınlık temsilcileri Ankara’da
BATI Trakya Türk Azınlığı

Danışma Kurulu (BTTADK) heyeti
Ankara’yı ziyaret etti. Ankara
ziyaretine 25 Mayıs Çarşamba günü
başlayan azınlık temsilcileri, 26
Mayıs Perşembe akşamı
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından kabul
edildiler. 

Gazetemiz yayına hazırlanırken,
Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme,
saat 20.00’de başladı ve yaklaşık 1
saat 15 dakika sürdü. Görüşmede,
Batı Trakya Türk azınlığı
konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

İLK ZİYARET TBMM’YE
Danışma Kurulu üyeleri
Ankara’daki temaslarına Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret
ederek başladılar. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
başkanlığındaki heyet ilk olarak
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la
görüştü. 

Aynı gün İslam İşbirliği Teşkilatı
Parlamento Birliği (İSİPAB) Türkiye
Delegasyonu Başkanı ve AK Parti
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay,
Batı Trakya Türk Azınlığı
temsilcilerinden oluşan heyeti
mecliste kabul ederek görüştü.

ÇAVUŞOĞLU: “GÜÇLÜ
DESTEĞİMİZİ VURGULADIK”
Daha sonra Türkiye Dışişleri
Bakanı’nı ziyaret eden Danışma
Kurulu üyeleri, Mevlüt
Çavuşoğlu’yla bir süre görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk
azınlık temsilcileriyle yaptığı
görüşmeden sonra  twitter
hesabından yaptığı Türkçe ve
İngilizce paylaşımda, “Batı Trakya

Türk azınlığı heyetini kabul ettik,
güçlü desteğimizi vurguladık”
ifadelerini kullandı. 

Azınlık temsilcileri Ankara’da
bulundukları sırada aslen Batı
Trakyalı olan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı, Bursa
milletvekili ve eski Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nu da ziyaret
ettiler. 

Bu arada, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez’i ziyaret etti.

Ankara’da temaslarda bulunan
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu heyetinde Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Danışma Kurulu
asbaşkanları Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ile
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Danışma Kurulu Genel
Sekreteri Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcsı Mustafa
Katrancı, BAKEŞ Başkanı Galip
Galip, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, BİHLİMDER
Derneği Başkanı Mehmet Emin
Ahmet ve Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık yer aldı. 

Ankara’daki temasları sırasında
Danışma Kurulu üyelerine Batı
Trakya kökenli AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da
eşlik etti.

(Ayrıntılı haber gelecek sayıda)

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias,
Yunanistan’ın azınlığın dış politika aracına
dönüşmesine ve “ana vatanlar” için araç
olmasına izin vermeyeceğini belirterek,
Batı Trakya’daki azınlığın Yunanlı
olduğunu öne sürdü. 

Bakan Kocias, eski bakanlardan ve eski
Rodop YDP milletvekili Evripidis
Stilyanidis’in kitabının 25 Mayıs Çarşamba
günü Atina’da yapılan tanıtımında
konuştu. Yunanistan’ın demokratik bir
ülke olduğunu kaydeden Kocias, azınlıklar
gibi tüm özel grupların haklarına saygı
duyduklarını söyledi. Azınlığın “ana
vatanlar” için araç olmasına ve dış politika
aracına dönüşmesine izin
vermeyeceklerini dile getiren Dışişleri
Bakanı, azınlığın tüm  bölge için dostluk
köprüsü olduğunun kabul edilmesi
gerektiğini söyledi. 

Ulusal basında çıkan haberlerde
Kocias’ın bu ifadelerle, Batı Trakyalı
azınlık temsilcilerini Ankara’da kabul eden
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun twitter hesabından yaptığı
“Batı Trakya Türk Azınlığı heyetini kabul
ettik, güçlü desteğimizi vurguladık”
paylaşımına yanıt verdiği kaydedildi. 

Kocias konuşmasında, Batı Trakya’daki
azınlığın, Müslümanların çoğunlukta
olduğu ülkelerdeki haklardan bile daha
fazla haklara sahip olduğu iddiasında
bulundu. 

TRAKYA İÇİN MECLİS 
KOMİSYONU KURULACAK
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Evripidis
Stilyanidis’in kaleme aldığı “Trakya: Bir
Sonraki Adım” başlıklı kitabının
tanıtımında yaptığı konuşmada, Trakya’da
ortak bir milli stratejinin oluşturulması için
mecliste partilerarası komisyon
kurulacağını söyledi. Kitabın yazarı ve eski
bakan ve milletvekili Evripidis Stilyanidis
son yıllarda sözkonusu komisyonun
kurulmasını ısrarla dile getiriyordu. 

Stilyanidis, “Trakya: Bir Sonraki Adım”
başlıklı kitabında azınlıkla ilgili konulara
ağırlık verdi. Kitabın tanıtımı 25 Mayıs
Çarşamba günü Atina Kapodistrias
Üniversitesi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un da katıldığı
etkinlikte, kitabın tanıtımı Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias, Meclis Başkan Yardımcısı
Nikitas Kaklamanis ve uluslararası hukuk
profesörü Angelos Sirigos tarafından
yapıldı. Etkinliği gazeteci Manolis Kotakis
yönetti. Kitabın tanıtımına çok sayıda
akademisyen, politikacı ve değişik
partilerden temsilciler ve 40’a yakın
milletvekili katıldı. 

Kitabın tanıtımında Trakya ile konular
masaya yatırıldı. Son yıllarda görev yapan
Papandreu, Papadimos, Samaras –
Venizelos – Kuvelis ve Samaras – Venizelos
hükümetlerinin ekonomik krizle

uğraştıkları için Trakya ile ilgilenemediğini
savunan Stilyanidis, daha önce
benimsenen doğru politika ve
uygulamaların terk edildiğini ve bölgenin
hassasiyetlerinden dolayı çok daha önemli
olan ekonomik krizin bölgeyi olumsuz
etkilediğini vurguladı. 

Türkiye’nin yıllar içinde müdahaleci bir
politika geliştirdiğini ve bunun 2015 yılında
yapılan seçimlerde getirdiği sonuca da
değinen Stilyanidis, Türk diplomasisinin
Trakya’daki azınlığa azami ölçüde
müdahale etme ortamını sağladığını öne
sürdü. 

Stilyanidis, son seçimlerde bazı azınlık
belediyelerinde tam kontrol sağlandığını,
Hıristiyanların çoğunlukta olduğu
belediyelerde azınlığın belirleyici
olduğunu, Rodop ve İskeçe illerinde ise
eyalet meclis üyelerinin çoğunluğunun
azınlık tarafından belirlendiğini dile
getirdi. Stilyanidis, son Avrupa
Parlamentosu seçimlerindeki sonuçlarla
birlikte Trakya’nın parlamentodaki
temsiliyetinin de tartışılmaya başlandığını
belirtti. 
“TRAKYA EN ÖNEMLİ 
MİLLİ SORUN OLABİLİR”
Türkiye’nin bir kez daha azınlığı
kullandığını savunan Stilyanidis,
Yunanistan’ın yanlışlarından da
yararlandığını ifade etti. Son seçimlere de
değinen Stilyanidis, bu sonuçların Yunan

devletinin bölgedeki demografik dengeyi
korumakta yetersiz kaldığını gösterdiğini
iddia etti. Bu sonuçların Türkiye’nin
müdahaleciliğini, nüfus ve siyasi olarak
üstünlüğe ve bölgenin “ortak yönetimi’ne
dönüştürdüğünü ispat ettiği tezini savunan
Stilyanidis, kitabının arka kapağında
“Trakya, jeopolitik önemi ve nüfus yapısı
itibarıyla ya Yunanistan ekonomisinin
ayağa kalkmasını omuzlayacak ve
Yunanistan’ın yeniden bölgesel alanda rol
oynamasına imkan verecek, ya da
Atina’nın ilgisizliği ve yanlışları nedeniyle
gelecek yıllarda ülkenin en önemli milli
sorunu olacak.” ifadelerine yer verdi. 

Dışişleri Bakanı Kocias: “Trakya’daki azınlık Yunanlı”

TBMM

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Dişi köpeklerde kısırlaştırma -2-

G
eçen sayımızda bildiğiniz
üzere dişi köpeklerde
kısırlaştırmayı ele almış,

olayı bilimsel olarak tamımlamış ve
kısırlaştırmanın avantajlarından
sizlere kısa bilgiler
sunmuştuk...Hatırlanacağı üzere,
kısırlaştırmanın köpek
popülasyonunun kontrolünde
uygulanan en etkili ve de en
masrafsız yöntem olduğundan
bahsetmiştik. Kısırlaştırmayla ilerde
karşılaşabilecek sorunlar olan yavru
köpeklerin bakımı, beslenme ve yer
bulma gibi temel sorunlarında bir
nevi önüne geçildiğini vurgulamıştık.

Özellikle sahipsiz, başıboş sokak
köpeklerinin kontrolsüz bir şekilde
üremeleri, tüm ülkelerde bir sorun
halini alması ve bu sorununda en
güvenilir olarak ta dişi köpeklerin
kısırlaştırılması yolu ile
halledilmesinin toplum avantajının
yanında köpeğin direkt sağlığı
yönünden de avantajlarına
değinmiştik...Bu hafta ise, geçen
haftaki yazımızın devamı olan, dişi
köpeklerin kısırlaştırmasının
dezavantajlarından bahsedeceğiz...

Kısırlaştırmanın Dezavantajları:
Seksüel siklusun geriye

dönüşümsüz olarak
yitirilmesi: Kısırlaştırma sırasında
uterus ve ovaryumlar total olarak
alındığı için dişi fertilitesini
yitirmektedir. Bu nedenle
kısırlaştırma yöntemi hayvan
sahiplerine,”geriye dönüşümü
olmayan, kalıcı bir yöntem” olarak
tanıtılmalıdır.

Kilo artışı: Kısırlaştırmadan
kaçınmanın en yaygın nedeni
operasyon sonrası köpeğin kilo
alacağı kaygısıdır. Kısırlaştırıldıktan
sonra köpeğin yedirilen

yemeklerden daha fazla
faydalanacağı gerçeği doğrudur.
Ancak genç ve yaşlı köpeklerin
kısırlaştırılmasından sonra meydana
gelen kilo artışının farklı olduğu ve
yaşlı köpeklerin bu operasyondan
sonra genç köpeklere göre daha
fazla kilo aldıkları bildirilmektedir.

İdrarı tutamama (=üriner
incontinens): Kısırlaştırma sonrası
köpekte enfeksiyöz ve nörolojik bir
sorun olmadığı halde uykuda veya
uykunun dışında iken idrarını
kaçırma sorununa sıkça
rastlanılmaktadır. Bunun nedeni
ovario-histerektomi sonrası gelişen
üretral sfinkterik yetmezliktir.

Deri ve kıllarda
değişiklik: Köpeklerde doğal olarak
ilkbahar ve sonbahar aylarında
olmak üzere yılda iki kez kıl ve tüyler
kendiliğinden dökülür. Kısırlaştırılan
köpeklerden özellikle uzun tüylü
ırklarda (örneğin; cocker, collie v.s)
östrojenik hormon yetersizliğine
bağlı olarak deride kuruma,
pullanma ve kahverengi lekeler
şekillenebilir. Aynı zamanda boyun,
kulaklar, perineum, kuyruk ve
ekstremite bölgelerindeki kıllarda
incelme, kolay kırılma, renklerinde
açılma, kıl dökülmesi ve tüylerin
uzamasında yavaşlama gibi belirtiler
görülebilir. Böyle olguların
sağaltımında kısa süre etkili ve
düşük dozlarda östrojen preparatları
kullanılır. Vit.A, Vit.B kompleks,
çinko, kükürt uygulamaları da
faydalıdır.

Sonuç olarak kısırlaştırma,
köpeklerin aşırı populasyon artışının
kontrol altına alınmasına yardımcı
olur, sokak köpeklerinin
sahiplendirilme şansını artırır.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

Başkonsolos Akıncı
Harmanlık Derneği’ni
ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
20 Mayıs Cuma akşamı
Gümülcine’deki Harmanlık
Azınlık Eğitim Kültür ve Spor
Derneği’ni (HARDER) ziyaret
ederek mahalle sakinleriyle
biraraya geldi.

Ziyaret sırasında
Başkonsolos Akıncı’yı dernek
başkanı İdris Hasan, yönetim
kurulu üyeleri Arif Kaşıkçı,
Rıdvan Molla Osman, Mustafa
Ahmetçik, Harmanlık Derneği
Gençlik Kolları Başkanı Bilal
Mehmer, genç yöneticiler ve
mahalle sakinleri karşıladı.

Başkan İdris Hasan,

mahallenin durumu ve
derneğin mahallenin
sorunlarına yönelik  çözümü
için yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
Başkonsolos Akıncı da,
Harmanlık Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği’nin
çalışmalarını yakından takip
ettiğini, derneğin mahallenin
ihtiyaçlarının giderilmesine
katkı sağladığını ve
çalışmalarını başarılı
bulduğunu dile getirdi.
Dernekleşmenin, birlikte
hareket etmenin önemine
değinen Akıncı, dernekte
bulunan mahalle gençleriyle

de yakından ilgilenerek
sohbet etti.

Ziyaret sonunda dernek
yöneticileri ve mahalle
sakinleri, Başkonsolos
Akıncı’ya  ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Akıncı’nın
ziyaretinde Harmanlık
Mahallesi İmamı Nihat
Kaplan, Harmanlık Kur’an
Kursu hocaları Orhan Bülbül,
Sebahattin Çakır ve
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet de hazır
bulundu. 

Kantrancı’nın yerine
Önder Mümin 

DOĞU Makedonya Trakya - Eyaleti’nde dört
başkan yardımcısı değişti. Azınlık üyesi tek
eyalet başkan yardımcısı olan Mustafa
Katrancı’nın yerini, eyalet meclis üyesi avukat
Önder Mümin aldı.

Önder Mümin, yönetim, ticaret, yasadışı
ticaret, ekonomi ve sanayi bölgelerinden
sorumlu olacak. Rodop ilinden eyalet meclis
üyesi seçilen Önder Mümin’in 26 Mayıs
Perşembe günü yeni görevine başladı. 

Diğer eyalet başkan yardımcıları ise şöyle:
Kalkınmadan sorumlu Meriç ilinden Eyalet

Başkan Yardımcısı Kostas Eksakustos’un
yerine Meriç ilinden Eleni Dimudi. 

Kültürden sorumlu Meriç ilinden Eyalet
Başkan Yardımcısı Zinovia Zahari’nin yerine
Meriç ilinden Kostas Ventidis. 

Sosyal hizmetlerden sorumlu Drama
ilinden Eyalet Başkan Yardımcısı
Georgia Hiraki’nin yerine
Drama ilinden Hristos
Gerogiçopulos. 

Turizm’den sorumlu
İskeçe ilinden

Eyalet Başkan
Yardımcsı

Mihalis
Amiridis ile
tarımdan
sorumlu

Kavala ilinden
Eyalet Başkan

Yardımcısı
Sotiris

Papadopulos’un
görevi devam

edecek. 

Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis, yeni başkan
yardımcılarını belirledi.İdomeni kampı kapatıldı

YUNANİSTAN’ın
Makedonya (FYROM)
sınırındaki İdomeni kampı,
sığınmacıların tahliye
edilmesinin ardından resmen
kapatıldı.

Polisin Salı günü erken
saatlerden başlattığı ve binin
üzerinde emniyet
mensubunun katıldığı
helikopter destekli tahliye
operasyonu Perşembe günü sona erdi. Tahliye operasyonunda,
İdomeni’deki 8 binden fazla sığınmacı, otobüslerle ülkenin kuzeyindeki
diğer kamplara götürüldü.

Tahliye operasyonunun sona ermesiyle birlikte, sığınmacıların iki aydır
ulaşıma kapalı tuttuğu Makedonya ile Yunanistan arasındaki demiryolu da
yeniden açıldı. Ulaşıma kapalı tutulan ve yük trenlerinin geçişinde
aksaklığa neden olan demiryolu, İdomeni’deki kampın boşaltılmasının
başlıca sebeplerinden biri olarak gösteriliyordu.

Bu arada, İdomeni kampında görevli gönüllüler, kampın tahliyesinin
sığınmacı krizine çözüm olmadığını savunarak, sığınmacıların diğer
kamplara uzun süreliğine yerleştirildiğini ve umuda yolculuklarına devam
etmek için küçük çadırlarda ne kadar bekletileceklerinin net olmadığını ileri
sürdü.
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MİLYARLARCA yıl
dayanabildiği söylenen 5D veri
diskleri nasıl çalışıyor, verileri
nasıl saklıyor?

Veri depolama
teknolojilerinde çığır açan yeni
bir buluş sayesinde tek bir
cihazın beş boyutta veri
kaydedebilmesi ve bunu
milyarlarca yıl boyunca güvenli
bir biçimde saklayabilmesinin
olanaklı olduğu görüldü. Bu
etkileyici teknoloji mümkün
kılanlar ise Southampton
Üniversitesi’nin Optik Araştırma
Merkezi bünyesindeki bir grup
araştırmacı.

Bu keşfin en önemli
unsurlarından biri söz konusu
depolama cihazının her bir disk
başına 360 TB’a kadar bir alan
sunabilmesi ve 14 milyar yıl
boyunca herhangi bir veri kaybı
olmadan oda sıcaklığında
hayatta kalabilmesi. Ayrıca, bu
diskler gerektiğinde 1000
derecelik sıcaklıklara kadar da
bir dayanıklılık gösterebiliyor.

Yapılan hesaplamalara göre
dünyanın 2020 itibariyle
ortalama 27 milyar terabyte’lık
veri üreteceği düşünüldüğünde
böyle bir buluşun ne kadar
gerekli olduğu daha iyi fark
edilebilir.

5D veri diskleri neden
önemli?

Fiziksel medya araçları
üzerinde depolanan verilerin
sonsuza kadar saklanamıyor.
Bu durum CD’ler ve DVD’lerden
taşınabilir flaş disklere, sabit
disklere ve katı hal sürücülerine
kadar her şey için geçerli.

Diğer yandan bilim

insanlarının yaptığı çalışmalar
sonucunda iyice
mükemmelleştirilen bu
depolama aracı kişisel verileri
5D diskler üzerinde çok daha
uzun sürelerde gelecek nesiller
için depolamamıza olanak
tanıyor.

Milyonlarca yıl sonrasına ait
gelecek nesillerin çok daha
fütüristik bazı teknolojilere
sahip olacağı muhtemel, fakat
her halükarda bu disklerin 21.
yüzyıla dair bilgileri saklamak
için harika bir yol olduğunu
söyleyebiliriz. Bununla birlikte
bu yeni teknolojinin tüketicilere
ulaşması için biraz zaman
geçmesi de gerekecek.

5D diskler çap olarak bir CD,
DVD ya da Blu-Ray diskten çok
daha küçük.

Peki, fiziksel olarak bu
disklerden çok daha küçük olan
5D diskler nasıl oluyor da
karşılaştırılamayacak kadar
daha fazla veriyi
depolayabiliyor?

Veriler normal bir CD
üzerinde depolandığında, bir
lazer ışını son derece küçük bir
hat üzerindeki küçük çıkıntıları
yakıyor. Bu CD’yi bir oynatıcıya
koyduğunuzda okuma işlevi
gören lazer bu son derece küçük
hatların üzerinden geçiyor ve
bir tümseğe çarptığında bu ışık
geri dönüyor.

Bilgisayarların sıfırlar ve
birlerden oluşan veri okuma dili
açısından da, bir disk üzerinde
lazerin gönderdiği ışık geri
yansıdığında bu “bir” olarak
algılanıyor, ve herhangi bir ışık
yansımadığında ise bu “sıfır”

olarak algılanıyor.
CD ve DVD gibi disklerde bu

tümsekler yüzeyde yer alıyor ve
bu da yüzeydeki bu modellerin
çeşitli fiziksel etkiler sonucunda
kolaylıkla bozulabilmesine ve
nihayetinde verilerin zarar
görmesine hatta tamamen
kaybolmasına neden oluyor.

5D diskler üzerindeki veri
depolama yöntemi de aslında
normal disklere oldukça
benzese de, verilerin yüzeyde
değil de diskin içerisine,
“nanograting”ler adı verilen iç
yapılarda depolanmasıyla
kendine özgü bir yenilik
sunuyor.

Ve bu disklerin bu denli çok
veri depolaması da bu yapıların
iki boyutun aksine beş
“boyutta” yansıtma ve şifreleme
yapabilmesinden
kaynaklanıyor.

Bir ışık 5D diskten
yansıdığında, okuma işlevi
gören lazerler, nanograting’in
oryantasyonunu onun x, y ve z
eksenleri üzerindeki göreceli
konumlarını fark etmek için
ölçebiliyor. Diğer bir ifadeyle
veriler 5D disklerin inanılmaz
miktarlarda bilgiyi
saklayabilmesine olanak
verecek biçimde çok sayıda
boyutta depolanabiliyor.

5D diskler cam materyalden
yapıldıkları için geleneksel
disklere göre çok daha uzun
süre dayanabiliyorlar.
Nanograting’lerin 5D disklerin
içerisinde depolanması
sayesinde veriler dışarıdan
gelebilecek manipülasyonlara
karşı da çok daha korunaklı

durumdalar.
Bu diskler ayrıca normal

disklere çok daha küçükler ve
dolayısıyla taşınmaları daha
kolay. Aynı zamanda yeterince
kalın oldukları için ekstrem
durumlar dışında kırılmaları
çok zor.

Sıcaklık, oksijen, nem ve toz
gibi faktörler bu disklerin
depolama yöntemini
etkilemiyor, çünkü veriler
diskin yüzeyinde değil
içerisinde.

Disklerin boyutu küçük
olduğu için onu çalıştıracak
cihazlar da çok daha küçük ve
kolay taşınabilir olacak.

Elbette bu teknolojinin de
bazı dezavantajları da yok değil.

Araştırmacılar bu konuda
henüz bir açıklama yapmamış
olsa da, 5D disklerin çok sayıda
yazdırma sürecini
desteklediğini hayal etmek
oldukça zor. Dolayısıyla bu disk
üzerinde veri yazdırmaya
başladığınızda bütün alanı
doldurmanız pek mümkün
değil, bu da çok fazla ziyan
edilmiş boş alan anlamına
geliyor.

Diğer yandan bunun yeni bir
teknoloji olması onun en
azından uzun bir süre için bir
hayli pahalı olacağı anlamına
geliyor.

Son olarak bir cam diskte
okuma ve yazma işlemleri ilgili
donanımların içerisinde
normalden daha çok sıcaklık
yaratabilir. Araştırmacıların bu
teknolojiyi tüketicilere
sunmadan önce bu durumun da
üstesinden gelmeleri gerekecek.

5D veri disklerinin geleceği
Bu teknolojinin taşınabilir bir

ölçeğe doğru
küçültülebileceğini düşünürsek
mobil cihazların çok daha fazla
veri depolaması mümkün
olabilir. 

Bu disklerin veri saklamayı
çok daha uzun süreler için çok
daha güvenli bir biçimde
mümkün kılması sayesinde,
iklim değişikliği ya da bir
nükleer savaş yüzünden bu
yüzyıl içinde insanlığın sonu
gelmezse, milyonlarca yıl
sonrasında yaşayacak olan
gelecek nesiller için mevcut
uygarlığımız hakkında her şeyi
kaydedip depolayabiliriz.

5D veri disklerinin inanılmaz dünyası!
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SOLDANSAĞA

1) Açgözlülük – Güldeste, antoloji 2) Avuç içi – Alev,
yalaz – Nam, şöhret 3) Taze olmayan – Damla 4) Gözün
renkli bölümü – Nikel’in simgesi – Tavır, davranış 5)
Köpek – İktisat 6) Bıçak bileme aracı – Çığır, tarz, cins 7)
Taneli bir meyve – Mektup – Altın’ın simgesi 8) Az
miktarda yeme – Su yosunu 9) Terbiyum’un simgesi –
Tantal’ın simgesi – İddia, tez 10) Boksta bir yumruk –
Manganez’in simgesi 11) Tutacak – Boğa güreşi alanı 12)
Az derin, geniş, düz kap – Bir ağırlık ölçüsü birimi 13)
Doğum yaptıran kadın – Palamut, torik gibi balıklardan
dilim dilim kesilerek yapılan salamura 14) Olumsuz,
negative – Ahize. 

YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Doğal – Kısa hatırlatma yazısı – Bayrak 2) Baştan
çıkarma, doğru yoldan saptırma – (halk dili) Ucu sivri bir
çeşit takoz – Berilyum’un simgesi 3) Sıvı – Arka, geri –
Tekerlekli ayakkabı 4) Gece bekçisi – Elçilik uzmanı 5)
Çizgi – Baskül – Kumaşta kıvrım 6) Havacı ve pilotlar için
yayınlanan bülten – Para saklanan çelik dolap 7)
Durgun, dingin – Bağırsakları tutan karın iç zarı 8) Üzme,
sıkıntı verme – Tırnak cilası – Tanrı tanımaz kimse –
Oyunda kağıt atma sırası 9) Edebi eserde işlenen
düşünce – Yabani hayvan yakalam işi – (felsefe)
Uyulması gerekn kural, düzgü 10) Başpapaz – Su sığırı
11) (felsefe) Fikir – Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan
parlak deri – Baştaki kıllar.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Amonyak, Aka 2) La,
Bürokrat 3) Eda, Kaya,
Ra 4) Maval, Uğraş 5)
Lagün, Nar 6) Ayn,
Katık 7) Vaat, Na, Sek
8) Kodeks, Li 9) Ak, Rb,
Süit 10) Tamu, Bitkin
11) Donma, No 12) Kar,
Enginar 13) An, Vatan,
Ni 14) Panel, Gelin.
Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Alem, Avrat, Kap 2)
Madalya, Kadana 3)
Avanak, Mor 4) Nb, Ag,
Torun, Ve 5) Yüklük,
Db, Meal 6) Ara, Nane,
Bant 7) Koyu, Taksi,
Gag 8) Kağnı, Sütnine
9) Ar, Raks, İkon 10)
Karar, Elti, Ani 10) Ataş,
Ski, Narin.
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Çocuklar anne ve
babalarının ilgi, alaka ve
sevgisini bir başkasıyla
paylaşmak istemezler.

Kendi çocukluğunuzu
düşündüğünüzde onlara hak
vereceğinize eminim. Özellikle
okul öncesi dönemde çocuklar,
bir kardeşin dünyaya geleceği
haberini aldıklarında sahip
oldukları ayrıcalığın
tamamen ellerinden gideceği
korkusuna kapılırlar. Tüm bu
duygulanımlar nedeniyle
kardeş kıskançlığı kaçınılmaz
olur. 

Anne, baba ve aile
üyelerinin tutumları ilk
çocuğun ruh halinin sağlıklı
kalması için çok
önemli. Ailenin ilk
çocuğu kıskançlığa
bağlı olarak farklı
davranışlar
sergilemeye,
akademik başarısızlık
göstermeye, içe
çekilmeye, yaşantısını
olumsuz şekilde etkileyecek
tepkiler vermeye
başlamıyorsa, kıskançlık
normal kabul edilir. 

Anne ve babalar yeni bir
çocuk sahibi olma kararı
aldığında, ilk çocuğu buna
nasıl hazırlayacağını
düşünmeli. Alınan karar,
çocuğun anlayacağı bir dille
ona aktarılmalı. Çocukların
ihtiyaçlarının farklılaşmış
olması anne ve babalara
kolaylık sağlayacağı için
uzmanlar kardeşler
arasındaki yaş aralığının en
az 3 olmasını öneriyor. İki
çocuk ilgi ve bakım olarak 3
yaş itibariyle aynı olmayan
taleplere sahip olacaktır. 

Yeni bir bebeğin aileye

katılacağını, ilk çocuğa
söylerken bu yolu
izleyebilirsiniz: Birlikte
keyifli zaman geçirirken
çocuğunuza kendisini çok
sevdiğinizi, çok güzel bir
bebek olduğunu (bu sırada
çocuğunuzun bebeklik
fotoğraflarına beraberce
bakıp, o günler ile ilgili
konuşabilirsiniz) ve şimdi bir
kardeşi olacağını
söyleyebilirsiniz. Sonra yavaş
yavaş hayatınızda olacak
değişimler hakkında bilgi
verebilirsiniz. Örneğin yeni
bebeğin bir odasının olacağını
anlatabilirsiniz. Bebek ile ilgili
alışverişlere beraber çıkabilir
ve alınacakların seçimine
çocuğunuzun karar vermesini
isteyebilirsiniz. Küçülen
kıyafetlerini ve artık

oynamayacağı
oyuncaklarını yeni

kardeşiyle paylaşması
gerektiğini söylememelisiniz.
Çıktığınız alışverişlerden
döndüğünüzde küçük
sürprizler yapmanız, ona da
bir şeyler almanız (küçük
hediyeler) hoşuna gidecektir. 

Kardeş kıskançlığının
yaşanması, doğru anne baba
tutumuyla, problem
olmayacak düzeyde
yaşanabilir ve atlatılabilir. İlk
olarak ikinci çocuğa karar
verdiğinizde aile düzeninize
göre bir planlama yapmalı ve
doğum sonrası hayatınızın
nasıl olacağını

düşünmelisiniz. İlk
çocuğunuzun düzenini

doğum sonrası hale uygun
şekilde yeniden
yapılandırmanız süreci daha
huzurlu atlatmanıza yardımcı
olabilir. Doğum sonrası
annenin yardımcı
olamayacağı konuların baba,
bakım veren kişi ya da büyük
anne/babaya aktarılması
doğru olur. 

Anne ve babalar öncelikle
şunu bilmeli ki, çocuğu
kıskançlık duygusundan
dolayı suçlamak, yargılamak
ve cezalandırmak son derece
yanlış. "Artık sen ablasın,
abisin” gibi cümleler kurup,
onun da bir çocuk olduğunu
unutmamalı.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 27 Mayıs 2016

Çocuklar, anne
babalarının ilgisini
paylaşmak istemezler. Bu
duygu ikinci çocukla büyük
çocuk arasında
kıskançlığa

neden olabilir. Anne, baba
ve aile üyelerinin tutumları
ilk çocuğun ruh halinin
sağlıklı kalması için çok
önemli. 

Kardeş kıskançlığını
önlemek için öneriler

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
250 gr un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
100 ml ayçiçek yağı
100 ml ılık su
150 gr kaşar peyniri
4 adet domates
1/2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tu

Hazırlanışı

Geniş bir kabın içerisine unu
koyun. Unun üzerine tuzunu ve
kabartma tozunu serpin.
Unun ortasını havuz gibi açıp
içerisine yağ ve ılık su koyun.
Hamuru ortadan kenarlara doğru
toparlayarak yoğurun.
Hamurunuzun kıvamı elinize
yapışmayınca olmuş demektir

Bir süre hamuru dinlendirin.
Tart kalıbının içerisine hamuru
yerleştiriyoruz. Hamurun üzerine
hardal sürüyoruz. Rendelenmiş
peyniri hamurun üzerine ser-
piştiriyoruz. Domatesleri dilim-
leyip onları da hamurun üzerine
serpiştirin. Bir kasenin içerisinde
zeytinyağı ile baharatları har-
manlayıp hamurun üzerine
dökün. 200 derecelik fırında yak-
laşık 35 dakika pişirin.

Domatesli Kaşarlı Tart

FOTO: Hasan Hasan
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YAĞLI CİLTLERE MASKE
Bir tatlı kaşığı bal ile üç-dört

damla limon suyunu karıştırın.
Hafifçe ovarak yüzünüze sürün. Bir
süre bekletip ılık su ile yıkayın. Cildi
besleyen bal ile mikropları öldüren
limon, sivilceleri önleyecek uygun bir
karışımdır. Cildinizin durumuna göre
haftada ya da on beş günde bir
uygulayabilirsin.

AKNELİ CİLTLERE MASKE
Bir çay kaşığı havuç yağı, bir çay

kaşığı buğday filizi yağı, bir çay
kaşığı yasemin yağı, bir avuç beyaz
kil ile yarım bardak suyu, boza
kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
Göz etrafı hariç bütün yüzünüze
sürün. 20 dakika beklettikten sonra
yıkayın. Cildinin durumuna göre
haftada ya da 15 günde bir
uygulayın. Maske sonrası cildinizi
nemlendirmeyi unutmayın.

KARMA CİLTLERE MASKE
Ayıklanmış 5 tane çilek, yarım tatlı

kaşığı karbonat, 1 yumurta, 1 çorba
kaşığı vanilyalı yoğurt, 1/4 kap (40gr.)
badem hazırlayın. Blender'da
malzemeleri pürüzsüz hale gelinceye
kadar karıştırın. Karışımı, hafif ve
yuvarlak hareketlerle yüzünüze
sürün. Birkaç dakika bekleyip ılık su
ile durulayın. Temiz bir havluyu
yüzünüze bastırarak cildinizi
kurulayın. Çilek doğal doku
sıkılaştırıcı, karbonat temizleyici,
bademler ölü deriyi giderici, yoğurt
ile yumurta karışımı da
nemlendiricidir. Bir cam ya da plastik
kapta, buzdolabında karışımınızı
saklayabilirsiniz.

TÜM CİLT TİPLERİNE MASKE
Elma, her cilt tipi için en yararlı

meyvelerden biridir. Cildinizi
canlandırmak istiyorsan bu maskeyi
deneyebilirsiniz. İki çorba kaşığı yulaf
ezmesi, yarım tatlı kaşığı mısır

ezmesi, bir çorba kaşığı bal, orta boy
elmanın yarısını (soyulmuş,
çekirdekleri alınmış ve parçacıklar
halinde kesilmiş) hazırlayın. Bir kabın
içinde bal, yulaf ve mısır ezmesini,
çatalla macun haline gelene kadar
ezin. Hazırladığınız bu macunu ve
elmaları, blenderdan geçirin. Karışımı
bol miktarda ve hafifçe, yuvarlak
hareketlerle yüzünüze sürün. Ilık su
ile durulayın ve havluyu yüzüne
bastırarak kurulayın.

HASSAS CİLTLERE PEELİNG
Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir

çorba kaşığı elma sirkesini karıştırın.
Bu karışımla cildinize dairesel
hareketlerle masaj yapın, sonra ılık
su ile yıkayın. Sirke ölü deriyi
temizler, zeytinyağı cildi yumuşatır.
Karışımı 15 günde bir
uygulayabilirsiniz.

GÖZLERE TONİK
Ferahlatıcı ve yumuşak bir doku

sıkıştırıcı olan salatalık, göz
çevresindeki hassas deri için ideal bir
tonik malzemesi. Karışımı
hazırladıktan sonra cam ya da
plastik kavanozda buzdolabında
muhafaza edebilirsiniz. Yarım
salatalık (2.5 cm.lik boylarda
kesilmiş-soyulmadan), 3 çorba kaşığı
badem yağı hazırlayın. Blenderdan
geçirerek salatalığı sıvı kıvama
getirin. İnce telli süzgeçte süzüp tortu
ve çekirdeklerden arındırın. Salatalık
suyuna badem yağını karıştırın.
Pamuğa emdirin ve hafifçe göz
etrafını silin.

GÖZ ŞİŞLİKLERİNE TONİK
1 poşet papatya çayı, 1 kap (230

ml) kaynar su, 1/2 kap (120 ml) gül
suyu hazırlayın. Çay poşetini kaynar
suda 5 dakika bekletin. Poşeti çıkarıp
çayın soğumasını bekleyin. Çaya gül
suyunu ekleyin. Karışımı iki pamuğa
emdirip gözkapaklarının üzerine

yerleştirin. 5 dakika bekletin. Bu
tonik, gözde yorgunluktan oluşan
şişmeyi azaltır. Gül suyu cildi forma
sokar, sıkılaştırır. Papatya da şişmeyi
azaltır. Karışımı hazırladıktan sonra
bir cam ya da plastik kavanozda,
serin ve kuru bir yerde muhafaza
etmelisiniz.

ARINDIRICI PEELİNG
1 çorba kaşığı deniz tuzu, 3 çorba

kaşığı zeytinyağı hazırlayın.
Malzemeyi karıştırın. Ilık bir duş
aldıktan sonra, karışımı dairesel
hareketlerle vücudunuza sürün ve
tekrar ılık duş alın.

SELÜLİT İÇİN
Bir litre suya yarımşar avuç

sarmaşık ve kırlangıçotu atın. Beşer
tutam nane, lavanta çiçeği, ıhlamur,
mine çiçeği ve fesleğeni, kaynayan
suya atıp birkaç dakika sonra
söndürün. Üzerini kapatıp 10 dakika
demlemeye bırakın. Yumuşak bir beze
döküp ılık olarak selülitli bölge
üzerine ovarak
kompres
yapın.

Ayrıca; bir litre suya 1 tatlı kaşığı
rezene, 1 tatlı kaşığı anason ve 1 tatlı
kaşığı biberiye atıp 5 dakika
kaynatın. 10 dakika dinlendirdikten
sonra günde bir kez bol limonla
içebilirsiniz.

KURU CİLTLERE SÜT BANYOSU
Boş bir plastik su şişesinin içinde,

bir litre süt, bir fincan tuz, yarım
fincan balı çalkalayarak karıştırın.
Oluşan köpükle vücudunuzu ovun,
sonra durulayın. Süt cildi
derinlemesine temizler, tuz ölü
derinin atılmasına yardımcı olur.
Haftada 1 gün uygulayabilirsiniz.

ELLERE MASKE
1 yemek kaşığı dolusu pirinç

ununu biraz sütle bulamaç haline
getirin. 1 yemek kaşığı dolusu jojoba
yağını (veya gliserin) elinizir üzerine
yayın ve üstüne pirinç bulamacını
sürün. 10 dakika bekletin ve ellerinizi
ılık suyla yıkayın. Ellerinin
yumuşaklığına inanamayacaksınız.

AYAKLARA RAHATLATICI TONİK
Altı damla nane yağı, bir su

bardağı süt, bir avuç deniz tuzu, dört
damla bebe yağı hazırlayın. Kabı
yarısına kadar ılık su ile doldurun.
Malzemeleri içine atıp karıştırın. Bu
karışımda 10 dakika ayağınızı
bekletin. Ayaklarınız hem dinlenecek
hem de yumuşacık olacak. İyice
kurulamayı ve nemlendirici sürmeyi
unutmayın.

YAĞLI SAÇLARA MASKE
Yıkandıktan sonra bir litre ılık

suya yarım limon suyu koyarak,
saçınızı bu su ile çalkalayın. Yüze
kadar sayarak bekleyin ve duru suyla
saçınızı yıkayın. Yağ fazlasından
kurtulacaksınız. Bu işlemi haftada bir
uygulayın.

BAKIM VE NEM MASKESİ
Bir avokadoyu ezin, iki yumurta

beyazı ile karıştırın. Nemli ya da kuru
saça hafifçe masaj yaparak sürün.
10-15 dakika bekletin, şampuanla
yıkayın.

13GÜNDEMbuket27 Mayıs 2016

Evde hazırlanabilecek doğal bakım maskeleri
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BACAKLARDA Ağrı ve yanma, uzun
süre hareketsiz oturamama ve uyku
sırasında hareket ettirme gibi
şikayetlerle kendini belli eden “huzursuz
bacak sendromu” yaşam kalitesini
düşüren hastalıkların başında geliyor.
Yalnızca gece değil, gün içinde de
hastaları zorlayan bu yakınmalar, doğru
tanı ve modern tedavi yöntemleri
sayesinde kontrol altına alınabiliyor. 

Huzursuz bacak sendromu toplumun
yaklaşık %10’ununda görülen bir sağlık
problemi. Hastalar genellikle her iki
bacaklarında tam tanımlayamadıkları;
karıncalanma, elektriklenme, ağrı,
yanma gibi rahatsızlık verici bir histen
yakınırlar. Bu durum hareketsizlikle
artarken bacakları sallamakla veya
yürümekle azalır. Bacakları hareket
ettirme dürtüsü bir süre sonra
baskılanamaz. Bunun sonucunda kişi
uzun süre oturması gereken aktivitelerde
bulunduğunda çok huzursuz olur ve
bunlardan kaçınmaya başlar. Uzun süreli
yolculuklar huzursuz bacak sendromu
olan kişiler için işkenceye dönüşebilir. 

GECE ŞİKAYETLERİ 
GÜNDÜZE DE TAŞINABİLİR
Hastalığın başında şikayetler daha çok
gece uykuya geçiş esnasında bacaklarını
sık hareket ettirme dürtüsü, uykuyu
başlatma ve sürdürme ile ilgili
problemler şeklindedir. Bazen kişinin
partneri, hastanın uyku sırasında
bacaklarındaki sıçramalardan ve
periyodik hareketlerden şikayet edebilir.
Huzursuz bacak sendromunun erken
dönemde tedavi edilmemesi
durumunda, şikayetler gündüze de kayar
ve uzun süre hareketsiz kalmayı
gerektiren aktiviteler kişi için zorlayıcı
olmaya başlar. Bazı olgularda
yakınmalar kollarda da olmaya başlar.
Kişi kollarda hareketsizlikle artan benzer
şikayetler yaşar.

Hastalığın tanısında önemli olan

nokta, dikkatli bir öykü ile hastanın
bacaklarındaki yakınmanın yorgunluğa
bağlı basit bir kas ağrısı veya kramp olup
olmadığının ayırt edilmesidir. Huzursuz
bacak sendromu olan her 3 hastadan
1’inde aile öyküsü bulunmaktadır ve bu
kişilerde hastalığa bağlı şikayetlerin
başlama yaşı daha erkendir.

Huzursuz bacak sendromunun altında
genelde ciddi bir hastalık bulunmaz.
Hastaların yaklaşık %20’sinde demir
eksikliği anemisi ve demir depolarının
boş olmasının hastalığı tetiklediği
düşünülmektedir. Gebelik sırasında,
tiroid hastalıklarında, romatizmal
rahatsızlıklarda, Parkinson’da ve varisi
olanlarda daha sık rastlanmaktadır.
Bunun dışında; depresyon, epilepsi,
alerji ilaçları kullananlarda bu
sendromun belirtilerinin görülme
olasılığı daha yüksektir. 

DOĞRU TEDAVİ PLANI İLE 
KONTROL ALTINA ALINIYOR
Huzursuz bacak sendromu için
genellikle ilaç tedavisi kullanılmaktadır.
Özellikle Parkinson hastalığında da
kullanılan bazı ilaçların çok düşük
dozlarda alınması bile, şikayetlerde
belirgin bir düzelme sağlayabilir. Aynı

şekilde nöropatik ağrıların tedavisinde
kullanılan ilaçlar da tedavide oldukça
etkindir. Hastalığın altında yatan başka
bir etken saptandıysa ona yönelik
tedavinin de yapılması gereklidir. Eğer
hastada demir eksikliği de mevcutsa,
yerine koyma tedavisi ile birlikte uygun
planlama yapılır. 

Kas ağrısı sandığınız
ağrının sebepleri 
çok farklı olabilir

GÜNDEMsağlık

Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor
AMERİKAN Kanser Derneği ve pek çok doktor meme

kanseri teşhisi konan hastalarına da, hastalığın tekrarlama
riskini azaltmak için düzenli olarak haftada 4-5 saat egzersiz
yapmalarını öneriyor.

Egzersiz yapmak kan şekerini düzenleyerek kandaki
insülin benzeri büyüme faktörlerinin belli bir seviyede
kalmasını sağlıyor. İnsülin benzeri büyüme faktörleri meme
hücrelerinin büyümesini ve davranışını da etkileyen bir
hormon. Yağ hücreleri östrojen üretiyor ve fazla yağ hücresi
demek fazla östrojen üretimi demek. Meme hücreleri uzun
süreli olarak fazla miktarda östrojene maruz kaldıklarında ise
meme kanseri oluşma riski daha yüksek oluyor.

Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre çok hafif bile
olsa günde 2 saat egzersiz yapan kadınların meme kanserine
yakalanma riski, egzersiz yapmayan kadınlara göre %30
daha düşük. Ancak, menopozdan sonra çok miktarda kilo
almak, bu olumlu etkiyi yok ediyor. 25 Haziran 2012'de
yayınlanan bu araştırma meme kanseri teşhisi konmuş 1504
kadın ve meme kanseri teşhisi konmamış 1555 kadın üzerinde

yapılmış. Kadınların yaşları 20 ile 98
arasında değişiyor.

Araştırmaya göre doğurganlık çağında
yani ilk çocuğun doğumundan menopoza
kadar egzersiz yapmış olmak en büyük
faydayı sağlıyor. Aynı ölçüde olmasa da,
menopozdan sonra düzenli egzersiz yapmak
da riski azaltıyor.

İş, ev ve aile hayatının yoğunluğu
içersinde düzenli olarak egzersiz yapmaya
zaman ayırmak imkansız gibi gelebilir. Ama
unutmayın riski azaltmada yaptığınız egzersizin düzenli
olması ve devamlılığı, şiddetinden daha önemli. Yürüyüş
yapmak iyi bir seçim olabilir.  

Egzersiz yapmaya günde 15 dakika yürüyerek başlayabilir
ve süreyi yavaş yavaş artırabilirsiniz. Farklı egzersiz çeşitleri
için spor salonlarından yararlanabileceğiniz gibi evde
egzersiz videoları ile çalışabilir ya da müzik eşliğinde dans
edebilirsiniz.  

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Hızlı ve kararlı

hareket etmeniz gereken
konularınız var. Ailenizle ilgili

sorunların size taşıdığı yükler ise devam
etmekte. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Özel hayatınızda

yaşanan zorlu süreç sizi
duygusal çatışmalara

götürebilir. Bugünlerde yeni
kaynak arayışlarınız, kazançlara yönelik
adımlar atacağınızı gösteriyor.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Yapıcı ve hareketli
günler yaşıyorsunuz.

Kendinizi her açıdan
geliştirecek, öğrendiklerinizi paylaşacak
konularla yakından ilgileneceksiniz. İş
ortamında sizi yoran etkilere dikkat.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Gündeminizde para konuları
ve işle ilgili sorumluluklar var.

Maddi beklentilerinizde ölçülü olun. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Kendinizi her
açıdan keyifli şartlara

hazırlıyor ve hayata iyimser
bakıyorsunuz. Sürpriz gelişmeler
sayesinde planlarınıza yeni bir ivme
kazandırabilirsiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Kendinizi bazı güvensizlikler ve
korkularla yüzleşirken
bulabilirsiniz. Zira egonuzun
çözüldüğü bir dönemdesiniz.

Bazı fedakarlıkların zorunluluk
haline gelmesi ile planlarınızda
aksaklıklar olabilir. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Sosyal ilişkilerinizi

güçlendirecek yeni
ilişkiler ve destek göreceğiniz
işbirlikleri öne çıkacak. Duygusal açıdan
aşka ve heyecana daha yakınsınız.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Çok daha kararlı
olduğunuz bu dönem

amaçlarınıza sıkı sarılmanız,
yerinde adımlar atmanız

gerekiyor. Çok daha yaratıcı ve disiplinli
olmayı başarabilirsiniz. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Kendinizi hayatın pozitif
yanlarına yakın
hissediyorsunuz. Entelektüel

açıdan yeni donanımlar
kazanabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Başkalarının borçları ve size
taşıdığı finansal sorunlar
karşısında temkinli olun.

Süregelen dostlukları gözden
geçirmeniz gerekecek.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni bir dönem söz konusu.
Olayların kolay akacağı bu
günlerde yeni arkadaşlıklar da

hayatınıza girebilir. Keyif veren hobiler
öncelikleriniz arasında yer alacak.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) İş hayatına ait
tempo yükseliyor. Evde
yaşanan hareketlilik
artarken, para

durumunuza ilişkin konularda daha
gerçekçi olmalısınız. b

u
rç
la
r.
..
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AVRUPA’daki azınlık sivil
toplum kuruluşlarının çatı
kuruluşu niteliğindeki Avrupa
Ulusları Federal Birliği’nin
(FUEN) yıllık kongresi bu yıl
Polonya’da gerçekleştirildi.
Kongre, 18 – 22 Mayıs tarihleri
arasında Polonya’nn Wroclaw
şehrinde yapıldı. 

Bu yıl 61’incisi yapılan FUEN
kongresine Polonya’daki Alman
azınlığı evsahipliği yaptı.
Kongrede FUEN’in seçimleri
gerçekleşti ve yeni yönetim
belirlendi. 

61. FUEN kongresine Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve DEB
Partisi’ni temsilen Sinan Kavaz
ve Onur Mustafa Ahmet katıldı.
ABTTF’den Mustafa Kasap,
Mehmet Hüseyin ve Engin
Soyyılmaz, Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nden de
Başkan Prof. Mustafa Kaymakçı
kongrede yer aldı.

Konrge 18 Mayıs Çarşamba
günü, FUEN üyesi azınlık
kuruluşlarının birbirlerini
yakından tanımaları ve
Avrupa’daki azınlıkların
kültürlerinin tanıtılması
amacıyla geleneksel “Azınlıklar
Pazarı” isimli etkinlikle başladı.
Burada FUEN Başkanı Hans
Heinrich Hansen ve kongrenin
ana konuşmacısı ve onur
konuğu olan Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri
Astrid Thors tarafından
kongrenin resmi açılışı yapıldı. 

AGİT Yüksek Komiseri
Thors, ABTTF’nin
“Azınlıklar
Pazarı”nda
kurduğu standı
ziyaret ederek,
Batı Trakya
Türk
azınlığının
kültürü ve

sorunları hakkında ayrıntılı bilgi
aldı.

Kongrenin açılışında Wroclaw
Belediye Başkanı Rafal
Dutkiewicz, Polonya’da Alman
Azınlığı Derneği VdG Başkanı
Bernard Gaida, FUEN Başkanı
Hans Heinrich Hansen, AGİT’in
Milli Azınlıklıklar Yüksek
Komiseri Astrid Thors, Yeniden
Yerleşen Etnik Almanlar ve Milli
Azınlıklardan Yetkili Alman
Devleti Komiseri Hartmut
Koschyk ve Milli Azınlıklar Sejm
Komitesi Asbaşkanı Ryszard
Galla selamlama konuşmaları
yaptılar. 

20 Mayıs Cuma günü  “AGİT:
Köprü Kuran Azınlıklar” projesi
adına gerçekleştirilen oturumda
AB üyeleriyle ilişkiler ve sınır
ötesi ve bölgesel işbirliklerinden
sorumlu Alman Dışişleri
Bakanlığı Komiseri Joachim
Bleicker bir konuşma yaptı.
Bleicker, tüm azınlık
kurumlarının bu projeye
katılmaları ve destek vermeleri
için çağrıda bulundu.

Bir sonraki oturumda FUEN’e
üye kurumların temsilcileri,
kendi azınlıklarının sorunlarını
açık oturumda tartıştılar ve
katılımcılarla fikir alışverişinde
bulundular. Bu oturuma
konuşmacı olarak ABTTF
Başkanı ve FUEN Asbaşkanı
Halit Habipoğlu da katıldı ve
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını dile getirdi. Türk
azınlığın özellikle eğitim
konularına değinen Habipoğlu,
çift dilli azınlık anaokulu
ihtiyacına vurgu yaptı.

Günün son oturumunda ise
Avrupa’da yaşanan mülteci
krizi ele alındı ve farklı
azınlıkların siyasi
temsilcilerinin bu konudaki

görüşleri dinlendi. DEB
adına kongreye katılan

Onur Mustafa Ahmet,
partisinin mülteci krizine

yönelik siyasi bir duruşu
olmadığını, tamamıyla insani

duruşu olduğunu vurguladı.
Ahmet, bu çerçevede Batı Trakya
Türk azınlığına ait birçok
derneğin özellikle kuzey
Yunanistan’a gelen mültecilere

yönelik yardım kampanyaları
düzenlediklerini belirtti.

YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ
FUEN Delegeler Kurulu’nda ise
Başkan ve altı Başkan
Yardımcısı’ndan oluşan
Başkanlık Divanı için seçimler
yapıldı. 

Seçimlerde iki aday yarıştı. 9
yıl aralıksız olarak FUEN
başkanlığı yürüten Hans
Heinrich Hansen ise bu kez aday
olmadı. 

FUEN Başkan Yardımcısı ve
Romanya’daki Macar azınlığı
üyesi Loránt Vincze 89 oy alarak
FUEN’in yeni başkanı oldu.
FUEN Başkan Yardımcısı ve
Almanya’daki Dan azınlığı üyesi
Dieter Paul Küssner ise 74 oy
aldı. 

FUEN Başkan Yardımcıları
seçimlerine katılan 8 adaydan
ise altısı seçildi. FUEN’in yeni
başkan yardımcıları şöyle: 

- Rusya’daki Alman
azınlığından Olga Martens.

- Danimarka azınlığından
Dieter Paul Küssner.

- Batı Trakya Türk
azınlığından Halit Habipoğlu.

- Ladin azınlığından Daniel
Alfreider.

- Almanya’daki Sorblardan

Bernhard Ziesch.
- Danimarka’daki Alman

Azınlığından Gösta Toft.

FUEN’İN ÜYE SAYISI 
93’E YÜKSELDİ 
FUEN Delegeler Kurulu’nda,
Arnavutluk’da yaşayan Çam
azınlığının kuruluşu Çam
Çalışmaları Enstitüsü (ISÇ) ile
Slovenya’daki Macar azınlığının
kuruluşu Pomurje Macar Özerk
Etnik Topluluğu delegelerin
oylarıyla FUEN’e asil üye olarak
kabul edildiler. FUEN’e üye
Avrupa’daki azınlık
kuruluşlarının sayısı da böylece
91’den 93’e yükseldi. Uluslararası
Ahıska Türkleri Cemiyeti

“VATAN”ın ortak üyelik ile
Azerbaycan’daki Ahıska Türkleri
Cemiyeti “VATAN”ın destekçi
üyelik statüleri, yaptıkları
başvuru sonucunda oybirliğiyle
FUEN asil üyeliğine
yükseltilirken her iki kuruluş da
2017 yılından başlamak üzere
FUEN Delegeler Kurulu’nda
altışar delege hakkına sahip
olacak.

Hatırlanacağı üzere geçen
yılki FUEN kongresi Batı Trakya
Türk azınlığının ev sahipliğinde
Gümülcine’de yapılmış ve
Avrupa’daki azınlıklara mensup
150’ye yakın delege Batı
Trakya’ya gelmişti. 

FUEN kongresi Polonya’da yapıldı 
61. FUEN kongresine Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
ve DEB Partisi’ni temsilen Sinan
Kavaz ve Onur Mustafa Ahmet
katıldı. ABTTF’den Mustafa Kasap,
Mehmet Hüseyin ve Engin
Soyyılmaz, Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nden de
Başkan Prof. Mustafa Kaymakçı
kongrede yer aldı.

FUEN’in yeni Başkanı
Loránt Vincze

İSKEÇE’de bir vatandaş köprüye bağladığı iple intihar etti.
İskeçe’de eski bir yerel yönetici olduğu belirtilen şahsın 60
yaşında olduğu öğrenildi.

İntihar olayı, 20 Mayıs Cuma günü sabahın erken saatlerinde,
Kozlar (Pigadya) köyü yakınlarında bulunan köprüde meydana
geldi. Talihsiz adamın köprüye bağladığı ipi boynuna
geçirdikten sonra köprüden aşağıya atlayarak intihar ettiği tespit
edildi. İntihar eden kişiye ait araç da park halinde köprü
yakınlarında bulundu.

İskeçe polisi intihar sebebini araştırıyor.

Köprüye bağladığı iple
intihar etti
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Metin Edirneli’den “Balkanlar ve...”

“BALKANLAR’DA YAŞANAN
ZORUNLU GÖÇTEN BAŞKA 
BİR ŞEY DEĞİLDİ”
GÜNDEM’in, “Kitaba ‘Balkanlar ve..’
ismini vermenizin nedeni nedir?”
sorusunu yanıtlayan Metin Edirneli,
“Aslında kitabın esin kaynağı, daha önce
hazırladığım ‘Balkanlar ve Göç’ adlı
belgeseldi. Program yapılırken
‘Balkanlar ve Göç’ ismi verildi, çünkü
‘göç ve göçmen’lik, geniş kesimlerce
kabul gören ve kullanılan bir kavramdı.
Ancak daha sonra devam eden araştırma
ve çalışmalarım, bu kavramların eksik ve
yanlış olduğunu net bir şekilde ortaya
koydu. Çünkü yaşananlar ‘katliam
ve sürgün’ yani zorunlu
göçten başka bir şey
değildi. Doğal olarak
yapılması gereken,
‘göç ve göçmenlik’
kavramları geniş
kitlelerce kabul
görmüş olsa da, doğru
olanı kullanmaktı.
Bundan dolayı da kitabın
adına ‘Balkanlar ve…’
denilerek gerisini
tamamlaması
okuyucuya
bırakıldı. Kısaca
okuyucuya
özgür bir alan
bırakılmak
istendi. Artık
yetki ve karar
okuyucuda.”
ifadelerini
kullandı. 

Türklerin
tarihinin bir

bakıma
göçlerin tarihi

olduğunu
anlatan Metin

Edirneli, “Bizim
tarihimiz çok önemli ölçüde
göçlerle ilgilidir. Orta
Asya’dan Balkanlar’a ve
Anadolu’ya; Anadolu’dan da

tekrar Balkanlar. Ancak Osmanlı
Devleti’nin zayıflaması ile birlikte terk
edilmek zorunda kalınan topraklardan
yaşanan tersine insan hareketi, bir göç
olmayıp, gerçekte bir katliam ve
sürgüne, yani zorunlu göçe dayalı bir
etnik arındırma işlemidir. 1948’de kabul
edilen ‘Birleşmiş Milletler Soykırım
Suçunun Engellenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2.
maddesine göre ise bir soykırımdır.”
dedi. 

“KİTABIN YAZILMA 
AMAÇLARINDAN BİRİ 
BÜYÜK BİR AÇIĞIN 
KAPANMASINA KATKIDA
BULUNMAKTIR”

Balkanlar’dan yıllar içinde sökülüp
atılan Türklerin sayısının milyonlarla

ifade edildiğine dikkat çeken kitabın
yazarı Edirneli, “Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılma, başka
bir deyişle Balkanlar’dan tasfiye
sürecinde aynı zamanda, devletin

varlığıyla özdeşleştirilen
milyonlarca Müslüman,

yani Türk doğduğu
topraklardan

sökülüp
atılmıştır.

Tarihçi Kemal Karpat’a göre bu sayı;
sadece 1856-1990 yılları arasını kapsayan
dönemde 9 milyondur. Hal böyleyken bu
konu, çok az sayıda kişi tarafından ki, o
da son dönemde, ele alınmıştır. Kitabın
yazılma amaçlarından biri de bu açığın
kapanmasına ve yaşananların insanlar
tarafından öğrenilmesine katkıda
bulunmaktır.” dedi. 

Osmanlı’nın yıkılması sürecinde en
büyük zararı sivil Müslüman halkın
gördüğünü kaydeden Metin Edirneli
sözlerine şöyle devam etti: “Osmanlı
Devleti’nin ve Türklerin Balkanlar’dan
tasfiye sürecinde Batılı ülkelerin, yani
günümüzde Batı Avrupalı devletlerin çok
büyük rolü olmuştur. Batı dediğimiz
ülkelere, 20. yüzyılda Avrupa’nın işlerine
müdahale etmeye başladıktan sonra
Amerika Birleşik Devletleri’ni de katmak
doğru olacaktır. Koskoca Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılışında Rusya’nın
rolüne gelince. Rusya’nın bu süreçteki
rolü emperyalist Batı ülkelerinden hiç de
az değildir. Belki de çok da fazla
sorumluluğu bulunmaktadır. Kısaca bu
süreçte amaçlarına ulaşmak için
isyancılar büyük devletleri; büyük
devletler de isyancıları kullanmışlardır.
Olan ise başta Müslümanlar yani
Türkler olmak üzere, zavallı ve
savunmasız durumdaki sivillere
olmuştur.” 

“Balkanlar ve...” kitabında
belgeselde kullandığı dili ve üslubu
kullandığını anlatan Edirneli, “Kitabın
hayata geçirilmesinde; en az yazma

kararı kadar önemli olan konu,
anlatım dili ve üslubuydu. Ya
akademik bir dil kullanacak, teorik

tanımlamalar yapacaktım ya da
sohbet, yani hikaye etme dilini tercih
edecektim. Bir başka deyişle
belgeseldeki dili devam ettirecektim.
Ben ikincisini seçtim. Çünkü
akademisyen değildim ve böyle bir çaba
yıllarını akademik çalışmalara vermiş
insanlara saygısızlık olurdu. 

Kitabın TRT tarafından basıldığını ve
Mayıs ayı başlarında kendisine teslim

edildiğini belirten Metin Edirneli, kitabın
toplam 327 sayfadan oluştuğunu bunun
282 sayfasının kendisine ait olduğunu,
geri kalan bölümün ise daha önce
hazırladığı “Balkanlar ve Göç”
belgeselinde yapılan röportajlardan
oluştuğunu söyledi.  Edirneli, “Kitap, iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm,
araştırmalarım sonucu ortaya çıkan
metin. İkinci bölüm ise ‘Balkanlar ve
Göç’ belgeselinde yaptığımız
röportajlardan oluşmaktadır. Sanıyorum,
bu bölüm araştırmacıların özel ilgisini
çekecektir. Kitabın basımını
gerçekleştiren TRT Kurumu’dur. Bundan
dolayı kurumuma müteşekkirim. Ancak
kitabı basan TRT Kurumu olmakla
birlikte kitaptaki değerlendirmeler
tamamen benim kişisel görüşüm olup,
doğal olarak TRT Kurumu’nu
bağlamamaktadır.” diye konuştu. 

Metin Edirneli, Balkanlar’da Türklerin
yaşadığı ve uzun yıllar süren göç ve
sürgün dramını ele aldığı kitabını, bu
acıları yaşayan Bulgaristan Türkü olan
anne - babası ile bu kaderi paylaşan
milyonlarca kişiye ve oğluna ithaf
ettiğini söyledi. 

Metin Edirneli’nin kaleme aldığı “Balkanlar
ve….” kitabı yayımlandı. Aslen
Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesinden olan
prodüktör ve TRT İç Yapımlar Koordinatör
Yardımcısı Metin Edirneli, kitabında
Balkanlar’ın siyasi tarihi, Türklerin
bölgeden siyasi ve demografik açıdan
tasfiye edilmesini ele aldığını anlattı. 

Elde var Hüzün

Önce sarı gül gitti,
Sonra kırmızı,
Ardından beyaz ve pembe…
Geride sadece siyah gül kaldı,
Ve de kapkara bir bahçe…
Artık ne güneş o kadar güzeldi
Ne de dolunay ve hâlesi…
Ne nehirler coşkulu akıyordu,
Ne kuşlar cıvıltıyla ötüyordu,
Ne de doğa o kadar rengârenkti…
Ne türküler şendi,
Ne de aryalar o kadar coşkulu…
Sadece bir kaval sesiydi geride kalan,
Gidenlerin ardından hüzünle ağlayan…

Metin Edirneli / 09.09.2015
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Dualarımız niçin kabul olmuyor?

A
f ve mağfiretin sağnak
sağnak yağdığı üç
ayların yarısını geçtik.

Artık Kur’an ayı olan mübarek
Ramazan ayına girmek üzereyiz.
Böyle bir mevsimde bizim için en
önemli şey, kendimizi Allah’a
afettirmeye ve iyi kul olmaya
çalışmamızdır. Çünkü her geçen
gün bizi ölüme yakınlaştıryor.
Her an ölümle burun buranayız.
Her an ecel şerbetini içebiliriz.
Onun için her zaman son anımızı
düşünmemiz ve gafletten uzak
uyanık olmamız gerekir.
Rabimmiz de Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyuruyor: “Ey iman
edenler, Allah’tan nasıl korkmak
gerekiyorsa öyle korkup
gerektiği gibi sakının ve
kesinlikle müslüman olarak can
verin!” (Ali İmran: 102) 

Hayatımızın her safhasında
olduğu gibi, özellikle duların
daha çok kabul edildiği böyle
manevi bir mevsimde Allah’a
yönelmeli dua etmeliyiz.
Dularımız kabul olmuyor diye
düşünmememiz gerekir.
Rabbimiz huzuruna kabul etmesi
bile duanın kabulü demektir.
Ayrıca dularımızın kabulü için
gerekli olan şartları da
oluşturmalıyız.

Şartlarına uygun olarak
yapılan dua kabul olur. Hadis-i
şerifte, “Rabbiniz kerimdir,
kendine açılan eli boş
çevirmekten haya eder, edilen
duayı kabul eder” buyuruldu.
(Tirmizi)

Duanın kabul olması için bazı
hususlara dikkat etmek gerekir.
Sebeplere yapışmadan istemek
kuru bir temennidir. Hadis-i
şerifte buyuruldu
ki: “Çalışmadan dua eden,
silahsız harbe giden
gibidir.” (Deylemi)

Duanın kabulü için yapılacak
işlerden bazıları şöyledir: Önce
günahlara tevbe etmeli, istigfar
okumalı, sadaka vermeli, imanını
düzeltmeli, duanın kabul
olacağına inanmalı, iki diz
üzerine kıbleye karşı oturup,
duaya başlarken, “Sübhane
Rabbiyel aliyyil a’lel
vehhab” (İhsanı bol olan yüce
rabbimi tenzih ederim.) demeli,
euzü besmele çekip hamd ve
salevat okumalıdır. Hadis-i
şeriflerde buyuruldu ki: “Siz,
kabul edileceğine yakînen
inanarak, Allah’a dua ediniz.
Allahü teâlâyı unutarak, gafletle
edilen dua kabul olmaz.”
(Tirmizi)

Tabiinin meşhur alimlerinden
ve evliyanın büyüklerinden
İbrahim Ethem Hazretleri’nin bir
hatırası vardır. Kendisi bir ara

Bağdat’tan sonra Basra’ya uğrar.
Etrafını saran halk sorar;

– Ey İbrahim! musibetlerden
bir türlü kurtulamıyoruz bu
konuda dua ediyoruz ama kabul
olmuyor. Acaba neden duamız
kabul olmuyor?

Büyük Veli bunlara hemen
cevap vermez;

– İzin verirseniz bir müddet
içinizde kalayım, durumunuzu
tetkik edeyim sonra cevabını
vereyim, der. Gereken
araştırmadan sonra onları
topladığı mescitte şöyle hitap
eder ;

– Ey Basra halkı, halinizi
inceledim. Kalbinizin günahlarla
ölmüş olduğunu anladım. Ölmüş
kalplerin duası kabul olmaz, der.
Halk sorar;

– Ne türlü günahlarla kalbimiz
ölmüş?

Büyük Veli 10 tane günah
sayar. Bunları da şöyle sıralar ;

1- Allah’ı tanıdığınızı
söylüyorsunuz, ama emirlerini
tanımıyorsunuz. 

2- Kur’an-ı Kerim-i
okuyorsunuz, ama muhtevasıyla
amel etmiyorsunuz. 

3- Hz. Peygamberi sevdiğinizi
söylüyorsunuz, ama sünnetini
sevdiğinizi göstermiyorsunuz. 

4- Şeytanın düşmanınız
olduğunu söylüyorsunuz, ama
onunla dostluktan asla geri
kalmıyorsunuz. 

5- Cenneti sevdiğinizi
söylüyorsunuz, ama ona layık bir
amel işlemiyorsunuz. 

6- Cehennemden
korktuğunuzu iddia
ediyorsunuz, ama ona götürecek
fiillerden geri kalmıyorsunuz. 

7- Ölüm haktır diyorsunuz,
lakin hak olan ölüme hiç hazırlık
yapmıyorsunuz. 

8- Din kardeşinizin ayıbı ile
uğraşıyor, kendi ayıbınızı hiç
görmüyorsunuz. 

9- Allah’ın lütfettiği nimetleri
bolca tüketiyor, ama hiç
şükretmiyorsunuz. 

10- Ölülerinizi gömüyorsunuz,
bir gün sizin de gömüleceğinizi
düşünmüyorsunuz.

İbrahim Ethem Hazretleri
bunları saydıktan sonra sözünü
şöyle bağlıyor.

– Ey Basra halkı! Kalbinizi
öldüren bu 10 tane günahı terk
etmedikten sonra dualarınızın
kabul olacağını sanmayınız.
Kalbinizin dirilmesini istiyorsanız
bu günahlardan kaçınmaya
gayret edin. Gidişatınızı düzeltin.
Göreceksiniz ki dualarınız kabul
olacak, başınızdan da bela ve
musibetler uzaklaşıp gidecek.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

Başkonsolos Akıncı 
Memkova köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
20 Mayıs Cuma günü Memkova
köyünü ziyaret ederek
soydaşlarla birlikte Cuma
namazını kıldı.

İskeçe ilinin Mustafçova
Belediyesi’ne bağlı Balkan kolu
köylerinde Memkova köyü
ziyaretinde Başkonsolos
Akıncı’ya, İskeçe Müftüsü ve
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı
Ahmet Mete, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Türk Birliği Başkanı

Ahmet Kurt ve diğer yerel
yöneticiler eşlik etti. 

Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına göstermiş oldukları
misafirperverlikten dolayı
teşekkür ederek, birlik ve
beraberlik mesajı verdi. Müftü
Ahmet Mete de yaptığı
konuşmada bölge halkına
ilgilerinden dolayı teşekkür
etti.

“ECDADA MEMKOVA’DAN
BİN RAHMET”
Akıncı ve beraberindekiler,
Cuma namazı sonrası köy

halkıyla sohbet ederek,
Memkova köyünde bulunan
tarihi Osmanlı köprüsü
üzerinde hatıra fotoğrafı
çektirdi. Başkonsolos Akıncı
ziyaret sonrası sosyal medya
hesabından; “İskeçe’nin ücra
bir cennet köşesi olan
Memkova’daydık. Kalem kaş
gibi zarif köprüler, firdevs
cenneti gibi ferah mekanlar
inşa eden ecdada
Memkova’dan bin rahmet.”
paylaşımında bulundu.

İSKEÇE Müftülüğü
bünyesinde faaliyet gösteren
Kur’an kurslarının hatim
törenleri kapsamında, 22 Mayıs
Pazar günü Karaçanlar Kur’an
kursu öğrencileri hatim töreni
düzenledi.

Hatim töreninde Kur’an-ı
Kerim, şiirler ve ilahiler okuyan
öğrencilerin performansı göz
doldurdu. 

Karaçanlar köyündeki
etkinliğe İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Davut Ocak, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyesi Birol İncemehmet
ve diğer yerel yöneticiler
katıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete hatim töreninde

yaptığı konuşmada öğrencileri
tebrik ederek, kendilerine
başarı dileklerinde bulundu.
Muavin Konsolos Davut Ocak
da yaptığı selamlama
konuşmasında öğrencileri ve
etkinliğin gerçekleşmesinde

emeği geçenleri tebrik etti.
Tören sonunda katılımcılara

öğle yemeği ikram edildi.
Ayrıca yeni kurulan ve merkezi
Karaçanlar’da olan İskeçe Din
Görevlileri Derneği’nin açılışı
yapıldı.

Karaçanlar köyünde
muhteşem hatim töreni
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Δουλειά έως τα 70 και βλέπουμε…

Λ
ιγότερους και «γηραιότερους»

εργαζόμενους και

περισσότερους αλλά

φτωχότερους συνταξιούχους φέρνουν,

από το 2020 και μετά, η επιταχυνόμενη

γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση

του δείκτη εξάρτησης (αναλογία ατόμων

άνω των 65 ετών σε σχέση με τον

παραγωγικό πληθυσμό ηλικίας 14 - 65

ετών) ανοίγοντας το δρόμο για νέες...

ανατροπές στο Ασφαλιστικό και στις

συντάξεις.

Η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης έως τα 67 (όπως ισχύει

από πέρυσι το καλοκαίρι με μόνη

εξαίρεση τα 62 για όσους θα έχουν 40

χρόνια), η απονομή χαμηλότερων

συντάξεων στους συνταξιούχους (με ή

χωρίς προσωπική διαφορά για τους

«παλαιούς») και η αύξηση των εισφορών

που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου,

θεωρείται αμφίβολο ότι θα αντέξουν

για... πολύ στην πολλαπλή πίεση την

οποία θα δεχθεί το ήδη αποδυναμωμένο

δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

από τη συνεχιζόμενη ύφεση, την

εκτίναξη και διατήρηση της ανεργίας σε

ιστορικά υψηλά (και δύσκολα

αναστρέψιμα) επίπεδα, τις αλλαγές στην

αγορά εργασίας και στους μισθούς (με

επιπτώσεις στα μειωμένα και από την

εισφοροδιαφυγή έσοδα των Ταμείων)

αλλά και από την αναμενόμενη μαζική

έξοδο στη σύνταξη, περί το 2023, των

γεννημένων έως της αρχές της δεκαετίας

του '60. 

Οι εκθέσεις του Ινστιτούτου Εργασίας

της ΓΣΕΕ, οι αναλογιστικές προβολές

του νέου Ασφαλιστικού καθώς και η

πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για τη γήρανση του

πληθυσμού στέλνουν το ίδιο «σήμα

κινδύνου»: Η δημογραφική βόμβα θα

αρχίσει να «σκάει» από το 2020 και

μετά σπάζοντας, οριστικά, την

αλληλεγγύη των γενεών στην οποία

βασίστηκε στο παρελθόν το

Ασφαλιστικό. Με βάση τις προβλέψεις:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας, από 11

εκατ. το 2013, λόγω χαμηλού ποσοστού

γονιμότητας και χωρίς να μπορεί να

εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του

μεταναστευτικού, προβλέπεται ότι θα

μειωθεί έως το 2060 κατά 2,4 εκατ.

άτομα, φτάνοντας τα 8,6 εκατ άτομα. 

Το παραγωγικό εργατικό δυναμικό

της χώρας (ηλικίες 15 έως 64 ετών) θα

μειωθεί από τα 7.190.000 άτομα το

2013, σε 6.818.000 άτομα το 2020, σε

6.233.000 άτομα το 2030, σε 5.460.000

άτομα το 2040 και στα 4.639.000 άτομα

το 2060 (συνολικά • 2.551.000 άτομα

μεταξύ 2013 - 2060).

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας

πάνω από 55 ετών, στην αγορά

εργασίας θα αυξάνεται κάθε χρόνο.

Από 42,4% που ήταν το 2013, θα φτάσει

το 2020 στο 59,4%, το 2025 στο 66,4%,

το 2030 στο 69,4%, το 2040 στο 74,5%

και το 2060 στο 78% με πολύπλευρες

παρενέργειες, λόγω έλλειψης μέτρων

ενεργούς γήρανσης», στην

παραγωγικότητα και στην

απασχολησιμότητα των μεγαλύτερων σε

ηλικία.

Ο δείκτης εξάρτησης (άτομα ηλικίας

άνω των 65 ετών ως ποσοστό του

πληθυσμού ηλικία 15 - 64 ετών) από

31% που ήταν το 2013 θα αυξηθεί στο

38% το 2025, στο 54% το 2040 και στο

64% το 2050, δημιουργώντας, σε

συνδυασμό με το βάρος του δημόσιου

χρέους, μεγάλο πρόβλημα

χρηματοδότησης για τις συντάξεις και

τις άλλες παροχές (υγείας, πρόνοιας).

Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης θα

φτάσει στα 67,5 για τους άνδρες και στα

67,1 για τις γυναίκες (δηλαδή κάποιοι

θα «βγαίνουν» ακόμη και στα 70) με

χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του

«μισθού», ελλείψει δημοσιονομικών

πόρων και αποθεμάτων. Στο μεταξύ, το

προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 θα έχει

αυξηθεί κατά 4,7 έτη για τους άνδρες

(από +18 χρόνια, στα +22,7) και κατά

4,6 έτη για τις γυναίκες (από +20,8 έτη

μετά τα 65 στα 25,4 έτη) αυξάνοντας σε

ποσοστό έως και 27% τις δαπάνες για

τις πληρωμές συντάξεων.

Συνεπώς αν δεν αλλάξει κάτι

δραματικά στην  Ελλάδα, αν δεν γίνει

κάποιο θαύμα, τα επόμενα 30 χρόνια

θα ζούμε περισσότερο, θα γεννάμε

λιγότερο και θα αμειβόμαστε πολύ

χαμηλότερα από την σημερινή εποχή.

Μια ιδανική συνταγή, όχι απλά μιας

οικονομικής αλλά μιας βέβαιης

κοινωνικής χρεοκοπίας.     

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, Selanik’teki
Atatürk’ün doğduğu evden alınan ve bu
yıl 28’incisi düzenlenen "Atatürk'ü Anma
ve Barış Koşusu" kapsamında resmi
törenle İpsala’da teslim aldığı toprağı,
Samsun’da düzenlenen "19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı" törenleri sırasında Samsun
Valisi İbrahim Şahin'e teslim etti.

Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine
Genel Başkan Necmettin Hüseyin ile
birlikte, BTTDD Üsküdar Şube Başkanı
Hasan Küçük, İzmit Şube Başkanı Lütfü
Bodur, Batı Trakya Sağlık, Eğitim Vakfı
Başkanı Selahattin Yıldız ve BTTDD İzmit
Şubesi’nden yaklaşık 70 üye katıldı.

20 Mayıs Cuma günü sabahın erken
saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk
konulması ile başlayan törenler sırasında
Genel Başkan Necmettin Hüseyin, "Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
Selanik'te doğduğu evden alınıp, Genel
Başkanı olmaktan şeref duyduğum Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği adına
resmi törenle Edirne Valiliği’nden teslim
aldığımız bu kutsal emaneti sizin
nezaretinizde genç sporcu arkadaşlara
teslim etmekten onur ve şeref
duyuyoruz." diyerek, Samsun Valisi
İbrahim Şahin'e teslim etti.

Toprak teslim töreni esnasında, Batı

Trakya Türkleri Dayanışma Dernekleri
adına hazırlanan plaketi Üsküdar Şube
Başkanı Hasan Küçük ve İskeçe Saat
Kulesi’nin resmini içeren tabloyu da İzmit
Şube Başkanı Lütfü Bodur, Samsun
Valisi’ne sundu.

Tören sonrasında ekip Tekkeköy'e
geçerek, burada Atatürk'ün Selanik'te
doğduğu evi temsilen yapılan Atatürk
evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında müze
müdürüne, ziyaret anısına plaket verildi.

Son olarak Bandırma vapurunu ziyaret
eden ekip, Samsun’dan ayrıldı.

BTTDD heyeti
Samsun’daki 
19 Mayıs 
törenine katıldı

gundem_979_Layout 1  29.05.2016  16:46  Page 18



GÜNDEMdünya27 Mayıs 2016 19

Türkiye’de yeni hükümet açıklandı
TÜRKİYE’de Binali Yıldırım’ın

başkanlığından 65. hükümet
açıklandı. Başbakan Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
onayladığı 65. hükümetin Bakanlar
Kurulu listesini açıkladı. Başbakan
yardımcılıklarına Canikli, Şimşek,
Türkeş, Kurtulmuş ve Kaynak
getirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri
Bakanlığı görevini sürdürürken,
yeni Avrupa Birliği Bakanı Ömer
Çelik oldu. Binali Yıldırım’dan
boşalan Ulaştırma Bakanlığı’na
Ahmet Arslan getirildi. Batı Trakyalı
bakan Mehmet Müezzinoğlu ise yeni
hükümette yer almadı. 

Başbakan Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayladığı 65.
hükümetin Bakanlar Kurulu listesini
açıkladı.

Yıldırım’ın başbakanlığında
kurulan Bakanlar Kurulu, şu
isimlerden oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Nurettin
Canikli, Mehmet Şimşek, Numan
Kurtulmuş,Tuğrul Türkeş, Veysi
Kaynak

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt 
Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif 
Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent 
Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: 
Nabi Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: 
Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı: 
Ahmet Arslan

GÜMÜLCİNE eczacılık
kongresine ev sahipliği
yapmaya hazır. Birincisi
düzenlenen Doğu Makedonya -
Trakya Eczacılık Kongresi, 28 –
29 Mayıs tarihlerinde
Gümülcine’de
gerçekleştirilecek. 

Rodop Eczacılar Odası
yöneticileri, kongre öncesinde
bir basın toplantısı düzenledi.
Kongreyle ilgili olarak bilgi
veren oda başkanı Aleksandros
Çapekos, gerçekleşecek
kongrenin uluslararası bir
niteliği olduğunu ifade etti.
Sektörün çok ciddi sorunlarla
karşı karşıya olduğunu anlatan
Eczacılar Odası Başkanı,
sektörün yok olmaması için
harekete geçmenin şart
olduğunu, tüm bu konuların
Gümülcine’deki kongrede ele
alınacağını söyledi. 

Çapekos, “Dünyadaki büyük
uluslararası şirketler eczane ve
ilaç sektörünü ele almak istiyor.
Mutlaka bir şeyler yapmak
zorundayız. Eğer bir şey
yapmazsak uçurum bizi
bekliyor.” ifadelerini kullandı. 

Basın toplantısında konuşan
Rodop Eczacılar Odası Başkan
Yardımcısı Yannis Krayoğlu,
Avrupa’daki eczacılık ve ilaç
sektörünün kuşatılmasının
Yunanistan’dan başlayacağını
söyledi. Yeni önlemlerle 200’ün
üzeride ilacın marketlerde
satılmaya başlayacağını dile
getiren Krayoğlu, “Bir örnek
vermek istiyorum. Bugüne
kadar 5 gramlık suni gözyaşı
eczanede 5,40 euroya satılırken,
markette 2 gramlık suni gözyaşı
8,80 euroya satılıyor. Kabul
edilen son düzenlemelerle bu
örnekler o kadar çok artacak ki

bunu takip bile edemeyeceğiz.
Ben kendi mesleğimi korumak
için çok büyük yaştayım. Bunu
kendimi veya mesleğimi
korumak için söylemiyorum.
Gerçekleri söylüyorum.  Artık
eczanelerin büyük uluslararası
şirketlere devrinin başlayacağı
bir döneme doğru gidiyoruz.
Büyük marketlerin aynı
zamanda eczane gibi çalışacak
bir ortama doğru gidiyoruz. Biz
sormak istiyoruz; bunu mu
istiyoruz?” diye konuştu. 

Krayoğlu, iki günlük
kongrede bu sorunlara çözüm
önerileri arayacaklarını ve
sektörleriyle ilgili gelişmeleri
masaya yatıracaklarını dile
getirdi. 

GÜLDEN HÜSEYİNOĞLU
Rodop Eczacılar Odası Kasadarı
Gülden Hüseyinoğlu da kongrde
hasta tedavisi zincirinde
eczacının rolüyle ilgili olarak
özel bir tartışma bölümünün
olacağını belirterek, “Eczacının
rolü tüm dünyada ve Avrupa’da
artmıştır. Bizler, eczacının daha
insan merkezli olması
gerektiğine inanıyoruz. Bunu
kongrede ele almak ve
tartışmak istiyoruz.” diye
konuştu. 

Gümülcine’de
gerçekleştirilecek ve iki gün
sürecek kongreye Evros, Rodop,
İskeçe, Kavala, Drama ve Seres
illerinden 800 kişinin davet
edildiğini söyleyen Gülden

Hüseyinoğlu, Türkiye ve
Bulgaristan’dan da davetlilerin
olacağını ifade etti. 

Yaklaşık 12 bin eczanenin
bulunduğu Yunanistan,
Avrupa’da nüfus oranına göre

en çok eczaneye sahip ülke.
Rodop ilinde 34’ü azınlık
mensubuna ait olmak üzere
faaliyet gösteren 91 eczane
bulunuyor. 

Gümülcine eczacılık kongresine hazır... 
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR EURO Grubu Yunanistan’a 

ek yardımda anlaştı

EURO Bölgesi maliye
bakanlarının 24 Mayıs Salı günü
Brüksel’de Yunanistan
gündemiyle düzenlediği
toplantı 11 saat sürdü.
Toplantıda alınan kararları Euro
Grubu Başkanı Jeroen
Dijsselbloem düzenlediği basın
toplantısında aktardı.

Dijsselbloem, kararla birlikte
Yunanistan’ın devlet iflası
tehdidinden uzaklaştırıldığını
söyledi. 2015 yılında başlatılan
kurtarma programının yeniden
planlandığı gibi işlediğine
dikkat çeken Dijsselbloem
paketi anlatırken, “Bundan bir
ay önce bakanların bu paket
üzerine uzlaşmaya
varabileceklerini hayal dahi
edemezdim.” dedi. 

10,3 MİLYAR 
EUROYA ONAY
Dijsselbloem, kabul edilen
tasarruf ve reform paketi
karşılığında Atina’ya 10,3 milyar
euroluk yeni kurtarma paketi
diliminin gönderilmesine onay
verildiğini söyledi. Bunun için
Atina’nın bazı ek koşulları
yerine getirmesi ve Euro Grubu
üyesi ülkelerin
parlamentolarının paketi
onaylaması gerekiyor.

IMF’NİN İSTEDİĞİ OLDU
Yeni paket kapsamında

Yunanistan’ın borç geri ödeme
takviminin de daha uzun bir
vadeye yayılması konusunda
uzlaşmaya varıldı. Uluslararası
Para Fonu (IMF), Yunanistan’ın
borcunun yeniden
yapılandırılmasında ısrar
ediyordu. Talebi karşılanan IMF,
Yunanistan’a yapılacak yeni
yardım paketine katkıda
bulunma sinyali verdi. IMF

Avrupa Direktörü Poul Mathias
Thomsen, “Yunan hükümetinin
önümüzdeki aylarda alacağı
önlemleri gözleyeceğiz. Kararı
İcra Direktörleri Kurulu
verecek.” dedi.

ÇAKALOTOS: “KISIR
DÖNGÜYÜ KIRACAĞIZ”
Bu arada Maliye Bakanı Efklidis
Çakalotos toplantı sonrasında

yaptığı açıklamada, “Bu, uzun
bir aranın ardından Yunanistan
için önemli bir an. Küçülen
ekonomi ve tasarruf
önlemlerinden oluşan kısır
döngüyü nihayet kırabilmenin
ve yeniden yatırımlara
girişebilme imkanı sağlandı.”
dedi. Çakalotos, Brüksel’deki
toplantıda  bazen gergin anların
yaşandığını da söyledi.

Euro Grubu maliye bakanları, Yunanistan’a 10,3 milyar euroyu serbest bıraktı.
Ayrıca Yunanistan’ın geri ödeme takviminin daha geniş bir zaman dilimine
yayılarak borcun yeniden yapılandırılması kararlaştırıldı.

“Euro Bölgesi’nin Yunanistan’la
anlaşması

ULUSLARARASI kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s, Euro Bölgesi ile
Yunanistan’ın ek mali destek sağlanması
konusunda anlaşmaya varmasının ülkenin
kredi notu için pozitif bir gelişme olduğunu
açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan
yapılan açıklamada Euro Bölgesi’nin
Yunanistan için yaklaşık 10,3 milyar euroluk
mali desteğin serbest bırakılması konusunda
anlaşmaya varmasının olumlu olduğuna
vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Euro Bölgesi borç
rahatlatması konusunda bir yol haritası
sağladı. Euro Bölgesi ülkeleri, Uluslararası
Para Fonu ve Avrupa Komisyonu arasında
artan bir konsensüse işaret etmesi açısından
kredi pozitif bir gelişme.” ifadeleri kullanıldı.
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ANILAR
1954 - 1937

Muhterem hemşehrilerim;
Bu hafta sizlerle paylaştığımız iki tarihi

anıyı Mayıs ayı başında sohbet yapacaktık.
Ancak olmadı. Çünkü sırada bizim mühim
kabul ettiğimiz ve sizlere sunduğumuz
konulara öncelik tanıdık.

Keşki o zaman bu hafta okuduğunuz iki
konuyu da neşretmiş olsaydık. Belki bir
parça daha faydalı olurdu şimdi diyoruz.

Çünkü son haftalar azınlık ailesinin
benliği için kopan fırtınalar hepimizce
malum.

Bizim, kendi düşüncemize göre tarihi
anılar ve notlar hiç bir zaman ihtiyarlamaz
yeter ki hatırlansın, okunsun ve gereken
kişiler bir parça önemini anlayıp
söylemlerine biraz daha önem versinler
diyoruz.

Ve 3 Mayıs 1954 TRAKYA gazetesinin 586
sayısından ilk ANI -1- sizlere takdim
ediyoruz.

İLK TARİHİ ANI
Majeste Yunan Kralı “PAVLOS” 29 Nisan

1954 Perşembe günü “DEDEAĞAC” a gelmiş
ve ertesi günü Gümülcine’ye gelmiştir.

Gümülcine’de şerefine bir öğle yemeği
verilmiştir. Yemekte milletvekilleri Hasan
HATİPOĞLU, MOLLA Yusuf efendi, Stavro
GUDELİ, Vali, Belediye Reisi, Mitropolit
efendi, Gümülcine Müftüsü Hafız HÜSEYİN
efendi ile Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğundan Başkonsolos Sayın
Ahmet UMAR bulunmuştur.

Majeste Kral PAVLOS hazretleri bilhassa
Sayın Başkonsolos Ahmet UMAR bey ile
meşgul olmuş ve en fazla onunla
görüşmüştür.

Majeste Kral PAVLOS Hazretleri kendi
yaptırdıkları “CELAL BAYAR” Türk azınlık
lisesini de ziyaret etmişlerdir.

***
Not: Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine

Konsolosluğu 1954 yılında
“BAŞKONSOLOSLUĞA” terfi etmiştir.

İlk Başkonsolosta müteveffa Ahmet
UMAR bey efendi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine
Konsolosluğu 1924 yılında kurulmuş ve
İstanbul “YUNAN” Konsolosluğunun
karşıtıdır.

Tam kuruluş tarihlerini ileride sizlere
takdim edeceğiz.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğunun şimdiye kadar kaç
binada barındığı, “BİNALARIN”
fotoğraflarını da sizlerle paylaşacağız fırsat
bulabilirsek ve uygun olursa.

Türkiye Cumhuriyeti ilk Konsolosunun
adını biliyoruz. Ama İstanbul Yunan
Konsolosunun adını temin edebilirsek
tarihe bir not olarak onlarıda sizlere takdim
edeceğiz.

İKİNCİ ANI
Yunan Kralı “PAVLOS” Hazretleri Batı

Trakya Türklerini çok iyi tanır ve hatırlar.
Yanda “İSKEÇE TÜRK BİRLİGİ” nin 15

Aralık 1937 tarihınde aldığı karar ile
kendilerine “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ FAHRİ”
başkanlığı ile bir rozetini yakasına nasıl
taktıklarını okumaktasınız..

(İskeçe Türk Birliği kitabı - sayfa 48 -49)

Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

Yukarıdaki fotoğrafta  30 Nisan 1954’te Cuma günü Gümülcine’yi
ziyaretleri esnasında kendisine verilen yemekte en çok “TÜRKİYE

CUMHURİYETİ” Gümülcine Başkonsolosu Sayın “Ahmet UMAR” ile en çok
sohbet eden, 1937’de VELİAT akabinde Yunanistan “KRALI” olan “PAVLOS”

hazretlerini görmektesiniz. 

Yukarıdaki fotoğrafta 1954’te TÜRKİYE CUMHURİYETİ Gümülcine
Başkonsolosu o çok muhterem insan müteveffa “Ahmet UMAR”

beyefendiyi görmektesiniz 
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Emine Tabak Ahmet

Çocuk eğitiminde 
koşulsuz sevginin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç Çocuğumuzu eğitirken
gözönünde
bulundurulması gereken

en önemli noktalardan biri de
her çocuğun ayrı özellik ve
yeteneklerinin olduğu,
dolayısıyla da her birinin ayrı
birer birey olarak
değerlendirilmesinin
gerekliliğidir.

Ne yazık ki pek çok ebeveyn,
ne kadar eğitimli de olsa
çocuklarına bu konuda pek adil
ve doğru davranamamaktadır.
Çünkü bizlerin çocuklarımıza
karşı olan davranışlarımız,
genellikle kendi ailelerimizden
öğrendiğimiz davranışlar
olmaktadır. Bunun için de bazen
bilerek, bazen de farkında
olmadan çocuğumuzu eğitirken
çoğu zaman kendi anne
babalarımızı taklit ederiz.
Mesela, çocuğunun üzerine aşırı
düşen bir annenin genellikle
kendi annesinden de aşırı
usandırıcı bir ilgi görmüş ve bu
ilgiden bıkmış bir kişilik özelliği
taşıdığı görülebilir. Bazen de
annenin kendi ailesinden gerekli
ilgiyi görmeden büyümüş
olması, onun kendi çocuğuna
aşırı ilgi göstererek, bu yaşamış
olduğu eksikliği doldurmaya
çalıştığı anlaşılabilir. İyi bir anne
olmanın anahtarı, kendi
ihtiyaçlarımızla çocuğumuzun
ihtiyaçlarını ayırdedebilmek ve
her çocuğun kendine has
özelliklerinin var olduğunu
kabul edebilmektedir. Çünkü
her çocuk ayrı kişilik
özelliklerine sahiptir. Bunun için
de öğretim hayatında bazı
çocuklar daha çabuk, bazı
çocuklar daha geç öğrenirler.
Her birinin zeka düzeyi ve
yetenekleri farklıdır. Çocuktan
kendi yetenek ve zeka düzeyinin
üzerinde beklentilerin olması,
aile ve çocuk arasındaki
ilişkilerde uçurumların
oluşmasına neden olabilir. Aile
istedikçe, çocuk da beklentilere
cevap veremediği sürece, her iki
taraf da mutsuz olacaktır.
Dolayısıyla anne bababın
çocuklarını mutlu edebilmeleri
için, kendisine vermeleri
gereken en önemli şey,
kuşkusuz sevgi ve güvendir.
Sevgi, çocuğa verilirken, bunun
koşulsuz olduğu çocuğa
hissettirilebilmelidir. Çocuk ne
kadar yaramaz ya da derslerinde

başarısız da olsa, kendisini her
zaman çok sevdiğimizi bilmeli
ve buna inanmalıdır. Çünkü
sevgi, çocuğun özgüveninin
gelişmesi ve kendi ayakları
üzerinde durabilmesi açısından
şarttır. Çocukları için
kaygılanmak elbette ki her anne
babanın normal bir davranışıdır.
Ancak kendisini tamamen
çocuğuna adamış olan ve sürekli
“senin yüzünden kendi hayatımı
yaşayamıyorum, kendimi hep
sana göre programlıyorum” gibi
sözler çocuğu üzer ve çocuk
sevilmediğini düşünerek
suçluluk duymaya başlar. Bu da
onun ruh sağlığının
bozulmasına ve çocukta
davranış bozukluklarının ortaya
çıkmasına yol açabilir. Burada
yapılması doğru olan, çocuğa
sevgimizi verirken, ona ne kadar
çok güvendiğimizi de
gösterebilmektir. Sevgi güven
ortamında büyüyen çocuk, her
zaman daha başarılıdır.
Derslerinde de öncelik alıp, çok
iyi çalışmamış bile olsa, sınıfta
katılımını gösterir ve her zaman
parmak kaldrımaya çalışır. Fakat
sevgi ve güvenin eksik olduğu
bir ortamda büyüyen çocuk,
derslerine çok iyi hazırlanmış
bile olsa sınıfta cesaretini
toparlayıp öne çıkamaz, her
zaman sessiz ve pasif kalmayı
tercih eder. Bunun sonucunda
da başarısız ve mutsuz olur.

Dolayısıyla, çocuklarımızın
başarılı, girgin, özgüveni
gelişmiş kişiler olarak
yetişmesini istiyorsak, her
şeyden önce onları koşulsuz
sevdiğimizi, onlara
güvendiğimizi, hatalar yapsalar
bile her zaman kendilerinin
arkalarında olduğumuzu
hissettirebilmeliyiz. Onlara
baskı yapmadan, eleştirmeden,
hoşgörü ve sevgiyle her zaman
yaklaşabilmemiz, son derece
önemlidir. “Şunu yaparsan seni
sevmem, ama bunu yaparsan
seni daha fazla severim” gibi
şartlı sözler, çocuk eğitiminde
yeri olmayan yanlış
davranışlardır. Çocuklarımıza
her zaman sımsıcak davranarak
kendilerini ne kadar çok
sevdiğimizi söyleyip
hissettirebilmek çok önemlidir.

Çocuklarınızla sevgi dolu bir
hafta geçirmenizi dilerim.

22 27 Mayıs 2016

Ali Çavuş “19 Mayıs 
Cebel Direniş Günü” 
törenine katıldı

BURSA’da yaşayan Batı
Trakyalı Türkler tarafından
oluşturulan “Batı Trakyalı
Dostlar Grubu” aralarındaki
kaynaşmayı ve dayanışmayı
artırmaya yönelik etkinliklerini
sürdürüyor. Grup üyeleri, eşleri
ve çocukları ile birlikte 22 Mayıs
Pazar günü Bursa Orhaneli yolu
üzerindeki Haneden
Restorant’ta düzenlenen
kahvaltıda bir araya geldi.

Batı Trakyalı Dostlar Grubu
kurucularından gazeteci Hasan
Ali Çavuş, toplantıya
ilgilerinden dolayı katılımcılara
teşekkür etti. Grup üyelerinin
çalışmalar nedeniyle bazen
ailelerine daha az zaman
ayırmak zorunda kaldıklarını
belirten Ali Çavuş, “Bu noktada
gösterdikleri anlayıştan dolayı
hanımefendiler ve çocuklarına
özel bir teşekkürü borç
biliyoruz. Ayrıca dün gece
kutladığımız Berat Kandili’nin
Türkiye ve Batı Trakya başta
olmak üzere tüm dünyaya
hayırlar getirmesini diliyoruz”
dedi. 

Anavatan Türkiye’nin terörle,

Batı Trakya’nın ise ekonomik
kriz ve Atina’nın Türk azınlığa
yönelik baskıları ile mücadele
ettiğini dile getiren Ali Çavuş,
bu durumun değişmesi
yönünde atılacak her adımda
sorumluluk almaya hazır
olduklarını ifade etti. Batı
Trakya için ellerini taşın altına
koymaya devam edeceklerinin
altını çizen Hasan Ali Çavuş, şu
anda grup içinde devam eden
çok önemli bir kampanyayı

önümüzdeki günlerde genele
yayacaklarını açıkladı. 

Grubun Dönem Sözcüsü
İsmail Hayat da, “İlkelerimiz
doğrultusunda çalışmalarımızı
kararlılıkla sürdürmeye devam
edeceğiz. Bir yandan da bu gibi
etkinliklere imza atacağız.
Yaklaşan Ramazan ayında bir
iftar programında hayırlı
haberlerle buluşmak dileğiyle.”
diye konuştu.

“Batı Trakyalı Dostlar” 
kahvaltıda buluştu

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 19 Mayıs Perşembe
günü Bulgaristan’daki Cebel Belediyesi’nin
davetlisi olarak “19 Mayıs Cebel Direniş Günü”
etkinliklerine katıldı.

Tören öncesi konukları makamında ağırlayan
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, DEB Partisi
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’a plaket sundu.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer yaptığı
konuşmada, Dostluk Eşitlik Barış Partisi kurucu
Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet’in kendileriyle
samimi bir dayanışma içerisinde olduğunu ve
kendisini her zaman rahmetle andıklarını belirtti.

Ömer, bugün için de aynı samimiyeti ve
dayanışmayı Mustafa Ali Çavuş’tan gördüklerini,
bundan da son derece mutlu olduklarını ifade
etti.

DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş da
salondaki konukları selamlayarak başladığı
konuşmasında, Rodopların iki yakasındaki
kardeşlerin benzer sorunlarla mücadele
ettiklerini, aynı milletin ve aynı kültürün
insanlarının dayanışma içinde olmasından daha
doğal bir şeyin olmayacağını belirtti. Ali Çavuş
tüm katılımcıların “19 Mayıs Cebel Direniş
Günü”nü tebrik etti.
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Milli motorsikletçi Kenan
Sofuoğlu, Kawasaki'nin
yeni modeliyle 391 km hız
yaparak dünya rekoru kırdı.

Dünya Supersport
Şampiyonası'nda kazandığı
zaferler ve
şampiyonluklarla Türkiye’yi
dünya arenasında başarılı
şekilde temsil eden Kenan
Sofuoğlu, 391 km/s hız
yaparak dünya rekoru kırdı.

KAWASAKI'NİN YENİ
MODELİYLE YARIŞTI
Türkiye’nin en başarılı
sporcularından birisi olan,
Dünya Supersport
Şampiyonası'nda elde
ettiği birincilikler ve
şampiyonluklarla Türkiye'yi
temsil eden Kenan
Sofuoğlu dünya rekoru
kırdı. Kawasaki Puccetti
takımı adına yarışan Kenan
Sofuoğlu, geçtiğimiz yıl
Supersport'ta Japon
temsilcisine şampiyonluk
kazandırmıştı.
Kawasaki'nin yeni ürettiği
ve en hızlı model olan
Kawasaki H2R modeline
sahip olan Sofuoğlu,
motosikletiyle 391 km/s
hız yaparak dünya
rekorunun sahibi oldu.

EN YÜKSEK SÜRATE
ULAŞAN İSİM
Trafiğe kapalı alanda hız
denemesi yapan Sofuoğlu,
son hızının 400 km/s
üzerinde olduğu tahmin
edilen motorla, her bir
testte limitleri biraz daha
zorlayarak rekor kırmaya
çalıştı. İlk testlerde arka
lastiklerde bazı ufak
sorunlar yaşayan Sofuoğlu,
son olarak saatte 391 km
hıza ulaşarak dünya
rekorunu kırdı. Sofuoğlu,
H2R ile dünya üzerinde en
yüksek sürate ulaşan isim
oldu.

Kenan
Sofuoğlu'ndan
dünya rekoru!

TRABZONSPOR daha önce 2 yıllık
anlaşmaya vardığı Ersun Yanal ile 2 yıllık
sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekibin
başkanı Muharrem Usta ile yeni teknik
direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında
umutlu mesajlar verdi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile
bordo-mavili ekipte 3. kez görev alacak
Ersun Yanal, Akyazı’da yapımı devam eden
spor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Muharrem Usta, Ersun Yanal’la birlikte
yeni bir heyecanın eşiğinde olduklarını
söylerken, “Stadı gezdik. Son durumu
irdeledik. Son günlerde stat oldukça hızlı
bir şekilde yol alıyor. Takvime bakılırsa
sezona inşallah burada gireceğiz. Sıkıntılar
vardı, inşaat yavaş ilerliyordu. Sorunlar
çözüldü. Hem Gençlik Spor Bakanı hem
TOKİ başkanına hem de şehrimizin
bakanları Süleyman ve Berat bey’e çok
teşekkür ediyoruz. Kafamızda soru işaretleri
kalmadı. Yeni sezona yeni statta biraz
gecikmeli başlayacağız. 2 maçmız seyircisiz
oynanaak. Biz de burada seyircisiz
başlamak istemiyoruz.” dedi.  

Trabzonspor camiası olarak bu statla
birlikte yukarıya çıkacaklarını savunan Usta
şu ifadeleri kullandı; “Etrafı derli toplu
gezdiğimizde şunu görüyoruz. Burası
sadece bir spor kompleksi değil. Burası
nefes alabileceğiniz bir alan. Buranın
geleceğini bugünden görüyoruz. Burası hem
muhteşem bir spor tesisi hem de binlerce,
onbinlerce insanın mutlu olacağı bir
geleceğe bizi hazırlıyor.

“DİP YAPMIŞ BİR NOKTADAYIZ”
Yeni bir dönem dedik; çünkü maalesef uzun
bir süreçle birlikte hepimizin canını ciğerini

yakacak bir şekilde dip yapmış bir
noktadayız. Buradan yeniden başlamamız
gerekiyor. Her şeyiyle yeniden başlamaya
tesis bir referans olacaktır. Burası bizi
ateşleyecek unsur olacaktır. Bütün takımla,
camiayla ve yeni hocamızla birlikte
buradan yeni bir yolculuğua başlaşacağız.
Kendisine yeniden hoş geldinizi diyorum.
Burayı sahiplenmemiz gerekiyor. Sizlerle,
halkımızla taraftarımızla yeni bu dünyayı
inşa edebilmek adına yeni günlerin
arefesindeyiz. Ümit ederim ki; birlikte bu işe
sahip çıkarak gelecekte çok büyük işlere
imza atacağız. 

“ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI ÇOK SÖZ
ZAMANI DEĞİL”
Muharrem Usta’dan sonra söz alan Ersun
Yanal da, umutlu mesajlar verdi.

Trabzonspor’un tarihini ve nelere ihtiyacı
olduğunu bildiklerini kaydeden Yanal,
“Neye ihtiyacımız olduğunun farkındayım.
Trabzonspor’un değerleri, Trabzonspor’u
getirdiği nokta hepimiz için önemli.
Trabzonspor önemli bir değer. Bu camiayı
oluşturan değerleri çok iyi biliyorum. Bizim
bu yolculuktaki ihtiyacımız olan şeylerin
neler olduğunu biliyoruz. Çok fazla
zorlanacağımızı düşünmüyorum. İhtiyaçlar
belli. Yeni bir başlangıcın zemini hazır.
Başkanımızın da dediği gibi bu dip yapmış
Trabzonspor’u nereye götüreceğimizi biz
çok iyi biliyoruz. Birlikte, yürekten çalışarak
onu nereye götüreceğimizi çok iyi biliyoruz.
Şimdi çalışma zamanı, çok söz zamanı
değil.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 
Bruno Alves ile anlaştı

FENERBAHÇE, gelecek
sezonun kadro
çalışmalarına başlarken ilk
anlaşmasını Porto ile
anlaştığı iddia edilen Bruno
Alves ile yaptı.

Fenerbahçe, gelecek
sezonun kadro
çalışmalarına başladı. Sarı-
Lacivertliler sözleşmesi
sona erecek olan Portekizli
savunmacı Bruno Alves ile
yeniden anlaşmaya vardı.

Deneyimli savunmacıyı 1

sene daha kadroda tutmak
isteyen Fenerbahçe, Bruno
Alves’e 1 yıllık sözleşme
önerdi. Potekizli futbolcu
sözleşme gereği
Fenerbahçe’den 1.2 milyon
Euro garanti ücret alacak.

Alves eğer 20 resmi
maçın üzerinde oynarsa
500 Bin Euro daha alacak.

Bu sezon 41 maçta forma
giyen Bruno Alves, 1 gol
atarken 1 de asist yaptı.

Ersun Yanal 
Trabzonspor’a imzayı attı
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“Üç Ülke, Üç Ressam”

“Üç Ülke, Üç Ressam”  karma resim
sergisinin açılışında konuşan BTTÖB
Başkanı Sami Toraman, derneklerinin
her zaman ilkleri gerçekleştirdiğini
söyledi. Toraman, “Bu projeyi
geliştirirken üç ülke ve üç ressam
seçtik. Niçin diğer ressamlarımız yok
diye bazıları sorabilir. Bunlar üçü de
azınlık insanı. İnşallah bu tür
etkinlikleri daha da genişletiriz. Bu
oluşum Türkiye, Bulgaristan ve
Yunanistan Türklerinin ortak kültürü
değil, aynı kültürün insanları
olduğundan bu şekilde düzenledik.
BTTÖB yıllardır azınlığa kültür hizmeti
verirken ilklere imza atmış bir kurum
oldu.” ifadelerini kullanı. 

Sergiye eserleriyle katılan
Gümülcineli ressam Fevzi Ali yaptığı
konuşmada, çocuk yaşlarda resim
çizmeye başladığını, fakat ailesi
tarımla uğraştığı için ilk resimlerini
toprağa çizerek başladığını belirtti.
Resimlerinin daha çok insan ağırlıklı
olduğunu ifade eden Ali, üç ressamı
bir araya getiren BTTÖB’ye teşekkür
etti. 

Bulgaristan’dan sergiye katılan
Kamber Kamber de Mestanlı’dan selam
getirdiğini ifade ederek başladığı
konuşmasında, böyle bir etkinliğe
katılmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. 

Sergiye Türkiye’den katılan Vahit
Akan ise yaptığı konuşmada, Rumelili
bir ailenin çocuğu olduğunu ifade

ederek, bundan sonra yapacağı
sergiler hakkında bilgi verdi.

BTTÖB’deki etkinliğe katılan
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Murat Ertaş, etkinliği
düzenleyenleri tebrik etti. Ertaş, “Bazı
kavramlar vardır sınırları aşar;
ülkeleri, bulunduğu coğrafyayı aşar.
Bilim gibi, sanat gibi, spor gibi.
Bunların bir arada bulunması lazımdır,
birleşmesi lazımdır. O yüzden zaten
Olimpiyatlar ve büyük organizasyonlar
yapılıyor. Bu da sınırları aşan bir
organizasyon. Üç ülkenin güzide
ressamlarının bir araya getirilmiş
olması, eserlerinin böyle güzel bir
mekanda güzel bir şekilde sergilenmiş
olması takdire şayan bir olaydır.
İnşallah bu birincisidir, ama çok daha
büyüyerek sonraki senelerde başka
ülkelerin, başka kişilerin daha büyük
katılımlarla gerçekleşebileceği
organizasyonlar olur.” dedi.

BAKEŞ Başkanı Galip Galip de
resmin insanlığın var oluşundan beri
mevcut olduğunu söyledi. Galip,
“Resim, teknolojinin gelişmesiyle artık
farklı bir anlam kazanmıştır. Resim,
sanatçının ruh durumunu renklerle ve
şekillerle ortaya sergilemesi anlamına
geliyor. Soyut resimlerle güzel şeyler
ortaya çıkıyor. Aramızda bulunan
ressamları kutluyorum.” dedi. 

Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu da

etkinliğe katılmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, duyguları
bu kadar güzel ifade eden insanların
eserlerini görebilmenin bir şans
olduğunu ifade etti.

Mustafaoğlu, “BTTÖB yaklaşık bir
ay önce başka güzel bir etkinliğe daha
imza atmış ve hikaye yazan
sanatçılarımızı buraya getirmişti. Bu
etkinliğe kardeşlerin buluşması
denmişti. Bugün de yine kardeşlerin
buluşmasını yaşıyoruz.
Bulgaristan’dan gelen Türk sanatçımız,

Anavatanımız Türkiye’den gelen Türk
sanatçımız ve saygıdeğer Fevzi Ali
hocamızın eserlerini birarada izleme
şansına sahibiz. İnşallah BTTÖB bu
buluşmaların devamını getirir.”
görüşlerini dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Muavin
Konsoloslar Murat Ertaş, İrfan Çetin ve
Canay Kavuncu tarafından sanatçılara
çiçek verildi. 

Katılımcılar daha sonra üç ressamın
eserlerinden oluşan sergiyi gezdi. 

Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin düzenlediği “Üç
Ülke, Üç Ressam” karma resim
sergisi, 23 Mayıs Pazartesi
Gümülcine’de Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nde
(BTTÖB) gerçekleşti. Sergide
Bulgaristan’ın Mestanlı
kasabasından Kamber
Kamber, Türkiye’den Vahit
Akan ve Gümülcine’den Fevzi
Ali resimleriyle yer aldılar.
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