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Dervişin fikri neyse,
zikri de oymuş...

»12, 13

Kahvaltıda
soydaşlarıyla
buluştu
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Zeytinburnu derneğinde, İstanbul’da
yaşayan soydaşlarıyla kahvaltılı
toplantıda buluştu. »15

SKAİ televizyon kanalında 21 Şubat Salı gecesi yayınlanan haber
programında Türk – Yunan ilişkilerini değerlendiren Dışişleri
Bakanı Kocias, Batı Trakya’daki azınlık konusunda ilginç
açıklamalarda bulundu.
Kocias, “Roman ve Pomakların büyük bir bölümü artık Yunan

milli kimlik bilincine sahip. Bu da Türkleri rahatsız ediyor”
ifadelerini kullandı. Kocias, Trakya’nın ekonomik ve sosyal olarak
kalkınmasını sağlamak amacıyla Başbakan Çipras’ın kendisini bir
düşünce kuruluşu oluşturmak için görevlendirdiğini söyledi. »6

Türkçemiz, varlık sebebimiz
Pilot
uygulama
başlıyor!

BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ), “Dünya Ana
Dili Günü” nedeniyle 21 Şubat Salı
günü bir etkinlik düzenledi. Gümülcine
Türk Gençler Birliği lokalinde
gerçekleşen etkinlik çerçevesinde,
“Türkçemiz Varlık Sebebimiz” konulu
söyleşi ve “Geçmişe Vefa Plaket Töreni”
yapıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan
BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
uluslararası anlaşmalar ve ülke
yasalarının azınlığa verdiği özel hakları
olduğunu hatırlattı. Galip, “Maalesef
azınlık olarak 1923 yılından beri bu
hakları elde etmek için mücadelemiz
bitmek bilmiyor.” dedi. » 7, 8, 9

EĞİTİM Politikaları
Enstitüsü tarafından
açıklanan program,
Yunanistan’daki yüksek
öğretim kurumlarından
mezun, her iki dili bilen bir
azınlık üyesinin, anaokul
sınıfında görevli öğretmenle
birlikte çalışmasını
öngörüyor. » 22

dünya

19’da

bilim
Cenevre 4
görüşmeleri
başladı

11’de

ekonomi
HyperX Alloy
FPS
klavye

20’de

spor
Turist sayısı
arttı,
gelir düştü

23’te

Fenerbahçe
Avrupa’ya
veda etti

Toplanan
yardımlar
teslim edildi
Türkiye’deki şehit aileleri ve Suriyeli
mülteciler için Batı Trakya çapında
toplanan yardımlar, BTTADK
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete tarafından Keşan'daki Kızılay
yetkililerine teslim edildi. » 17

Nisanda
tamamlanacak
Yıllar süren ertelemelerin ardından
yapımına başlanan caminin 2 ay
içinde tamamlanması bekleniyor.
yaklaşık 850 metrekare
büyüklüğünde ve 350 kişi kapasiteli
caminin minaresi olmayacak. »3
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Haşmet Ahmet’in adı, DEB Partisi
toplantı salonuna verildi
ALMANYA’daki Lippstadt
Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin
kurucu Başkanı
ve merhum Dr.
Sadık Ahmet’in
yakın dava
arkadaşı
Haşmet Ahmet’i
adı, DEB Partisi
genel
merkezindeki
toplantı
salonuna
verildi.
DEB Partisi
Genel Başkanı
Mustafa Ali
Çavuş, genel
merkezde
düzenlenen
toplantıda,
Haşmet
Ahmet’in
çocuklarını
ağırlamaktan
duyduğu
mutluluğu dile
getirdi. Ali
Çavuş, Dr. Sadık
Ahmet’in dava
arkadaşı
Haşmet
Ahmet’in hatırasını ilelebet
yaşatmak için DEB Partisi genel
merkezinde yer alan toplantı
salonuna onun ismini
verdiklerini söyledi. Ali Çavuş,

amaçlarının Batı Trakya Türk
azınlığının hakları için verilen
mücadelede büyük emeği geçen
Haşmet Ahmet’i
unutmamak ve
unutturmamak
olduğunu
belirtti.
Lippstadt
Dernek Başkanı
ve rahmetli
Haşmet
Ahmet’in oğlu
Alpay Ahmet de,
babalarının
isminin DEB
Partisi çatısı
altında
yaşatılmak
istenmesinden
duydukları
gururu dile
getirerek
teşekkür etti.
Lippstadt
Derneği Yönetim
Kurulu üyesi
Alper Ahmet de
babalarının vefat
edinceye kadar
davaya olan
inancından hiç
ayrılmadığını,
kendilerini de bu
şekilde yetiştirdiğini söyledi.
Alper Ahmet, “Dün hangi
noktada isek bugün de
yerimizdeyiz.” dedi.

Mustafa Ali
Çavuş,
amaçlarının
Batı Trakya
Türk
azınlığının
hakları için
verilen
mücadelede
büyük emeği
geçen Haşmet
Ahmet’i
unutmamak ve
unutturmamak
olduğunu
söyledi.

Nöroloji uzmanı İrfan Mehmet
muayenehanesini açtı
GÜMÜLCİNELİ Nöroloji
(Sinir Hastalıkları) uzmanı Dr.
İrfan Mehmet
muayenehanesini açtı.
1978 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen İrfan Mehmet,
ilkokulu Gümülcine Yenice
Mahalle Türk Azınlık
İlkokulu’nda tamamlandı.
Gümülcine İkinci Ortaokulu ve
Gümülcine Birinci Genel
Lisesi’ndeki eğitiminden sonra
İrfan Mehmet, 1996 yılında
Türkiye’de Kayseri Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
kazandı.
2003 yılında mezun olan
İrfan Mehmet, 2005 yılında
tamamladığı askerlik görevinin
ardından, 2006 yılında denklik
sınavını verdi. Zorunlu
hizmetini 2007 – 2008 yılları
arasında Gümülcine’ye bağlı
Mehrikoz Sağlık Merkezi’nde
tamamlayan Mehmet,
uzmanlığını da 2010 - 2016
yılları arasında Dedeağaç
Üniversitesi Hastanesi’nde
tamamladı.
Dr. Mehmet, 2010 – 2012

yılları arasasında ise
Dedeağaç’ta bulunan Sosyal
Psikiyatri ve Ruh Sağlığı
Merkezi’nde uzman doktor
olarak görev yaptı.
Nöroloji Uzmanı Dr. İrfan
Mehmet, geçtiğimiz günlerde
muayenehanesini hizmete açtı.
Mehmet’in muayenehanesi,
Gümülcine’de V. Pavlu caddesi
(Sultantepe) 23 numarada,
(Kamelya binası) beşinci katta
bulunuyor.
Gümülcineli Öznur Hoca
Hüseyin ile evli olan Dr. İrfan
Mehmet iki çocuk babası.

Traktör ehliyet sınavlarının dördüncü ayağı
Kozlukebir köyünde gerçekleştirildi
DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı’nın Rodop ilinde düzenlediği
traktör ehliyet sınavlarının dördüncü ayağı 21
Şubat Salı günü Kozlukebir köyünde
gerçekleştirildi.
Sınavlar sırasında Rodop İlinden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Önder Mümin, Doğu Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyeleri Ahmet İbram, Mustafa
Katrancı ve Tarkan Multaza hazır bulundular.
Kozlukebir Belediyesi meclis salonunda
gerçekleştirilen traktör ehliyeti sınavlarına 38
kişi katıldı. Uygulamalı traktör kurslarını, tüm
katılımcılar başarıyla tamamlayarak traktör
ehliyeti almaya hak kazandılar.
Bölgede yaşayan toplumunun yapısını göz
önünde bulundurduklarında, tarıma dayalı bir
toplum yapısıyla karşılaştıklarını kaydeden
Eyalet Başkan Yardımcısı Çalikidis, bu tür
faaliyetlerin bölge halkı için son derece önemli
olduğunun altını çizdi. Ahmet İbram da, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanlığı olarak
bu tür çalışmalara önem verdiklerini ifade
ederek, bundan sonra da bölge halkının
yararına olabilecek çalışmaları hayata
geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Eyalet meclis üyesi Ahmet İbram
öncülüğünde Kozlukebir köyünde
gerçekleştirilen traktör ehliyet sınavlarının
Rodop il genelinde devam edeceği ifade edildi.
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Atina’daki cami
inşaatı nisanda
tamamlanacak

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Yıllar süren ertelemelerin ardından yapımına
başlanan caminin 2 ay içinde tamamlanması
bekleniyor. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde
ve 350 kişi kapasiteli caminin minaresi
olmayacak.

BAŞKENT Atina’da inşasına başlanan
caminin, nisan ayı sonunda bitirilerek teslim
edilmesi bekleniyor.
Planlamaya uygun gittiği belirtilen
çalışmalarda, caminin metal iskeletinin
imarında sona gelindi. Yaklaşık bir hafta içinde
iç yapı ve elektrik tesisatına geçilmesi
öngörülüyor.
Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na ait atıl bir yerleşkede devam
eden inşaat, ağustosta meclis tarafından alınan
kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum
tarafından üstlenilmiş ve kasım ayında
başlamıştı.

MİNARESİ OLMAYACAK
Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350
kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak.
Plana göre, camide bir çocuk parkı ve
şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe
ise 887 bin euro.
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Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan tek
başkenti Atina’daki cami yapımına, alınan
kararlara rağmen bürokratik süreçlerin
uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ
kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı.
Mevcut plana göre cami için karar ilk olarak
2006’da alınmıştı.
İnşaatın tamamlanmasının ardından
caminin yönetimi, Yunanistan Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı’nca belirlenecek ve iki devlet
görevlisiyle belediye çalışanının yanı sıra
Müslüman cemaatlerden temsilcilerin
bulunduğu bir kurula devredilecek.
Atina’da Müslümanlar, ibadetlerini kendi
imkanlarıyla kurdukları yeraltı mescitlerinde
yerine getiriyor.
Caminin açılışının ardından kentteki
yaklaşık 70 mescidin hizmet vermeye devam
edebilmesi için ruhsat alınması zorunlu
olacak.

Uyuşturucu
yüklü kamyonu
bırakıp kaçtı
ARNAVUTLUK sınır kapısında, bir kamyon kasasında ülkeye
sokulmak istenen bir tondan fazla esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü
aracını bırakarak Arnavutluk tarafına kaçtı.
Yerel medyaya göre, Kakavia sınır kapısında Yunan
gümrükçülerin ülkeye giriş yapan Arnavutluk plakalı bir kamyonda
arama yapmak istemesi üzerine kamyonun şoförü aracını bırakarak
Arnavutluk tarafına kaçtı. Terk edilen kamyonda yapılan aramada,
özel bölümlere gizlenmiş bir tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
Bunun, Yunanistan – Arnavutluk sınırında tek seferde ele
geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu madde olduğu belirtilirken
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fikir, zikir meselesi…
ışişleri Bakanı Nikos Kocias,
geçtiğimiz günlerde gazeteci
Aleksis Papahelas’ın Türk –
Yunan ilişkileri konusundaki
sorularını yanıtladı. Skai televizyon
kanalında yayınlanan bu röportaj,
Kocias’ın kullandığı sivri dil nedeniyle
epey tartışılacağa benziyor.
Nikos Kocias gerek diplomatik
üslubu, gerekse vücut diliyle sert
bulduğum bir dışişleri bakanı.
Papahelas’ın sorularını yanıtlarken
seçtiği kelimeler, bu kelimelere yüz
ifadesiyle kattığı anlamlar beni bir kez
daha rahatsız etti.
Tabii ki bu benim kişisel görüşüm.
Benim bir dışişleri bakanından
beklediğim bu değil.
Nikos Kocias, ekonomi eğitimi
almış, aynı zamanda Harvard, Oxford
gibi dünyaca ünlü eğitim
kurumlarında ders vermiş bir
akademisyen. Ancak siyasi kimliği de
akademik kimliğinin gölgesinde kalır
nitelikte değil. KKE içerisinde sivrilen
Kocias, partinin İdeoloji Kurulu’nun
başında yer almış biri. Hatta “KKE’nin
teorisyeni” lakabıyla anılıyormuş.
Dışişleri Bakanlığı’yla olan ilişkisi
de eskiye dayanıyor. Bakanlık
sınavlarını kazanarak uzman olarak
bakanlığa giren Kocias, 2008 yılında
buradan büyükelçi ünvanıyla ayrıldı.
Yorgo Papandreu’nun Dışişleri
Bakanlığı döneminde de en ön
saflarda yer alan Kocias, SİRİZA’yı
destekleyen Pratto hareketinin de
kurucusu. Hatta, Aleksis Çipras’ın
2012 seçimlerinden çok önce dış
politika konularında danışmanı
olduğu görülüyor.
Papahelas’a yaptığı açıklamalarla
ilgili olumsuz görüşümü besleyen,
Kocias’ın kullandığı dilin çok gerilerde
kalmasını arzuladığım Yunan dış
politika dili olması. Bir başka deyişle,
Türk –Yunan ilişkilerinde soğuk
rüzgarların estiği dönemi bana
anımsatan bir üslup içerisinde.
Eeeh, Türk – Yunan ilişkileri
konuşulacak da Batı Trakya Türk
azınlığı konusu açılmayacak, doğal
olarak mümkün değil. İşte bu konuda
da Dışişleri Bakanı Kocias’ın
söylediklerine, söyleyiş biçimine
itirazlarım var.
“Roman ve Pomakların büyük bir
bölümü artık Yunan milli kimlik
bilincine sahip. Bu da Türkleri
rahatsız ediyor.” diyen Kocias’ın
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yüzündeki galip kumandan edası,
Atina’nın azınlığa bakış açısında
değişikliğin emaresinin bile
olmadığını gösteriyor. Yani devleti
tatmin eden, azınlığın Yunan bilincine
sahip olması.
Demokratik bir devlet anlayışı
değil bu.
Tabii, azınlığın milli bilincinin ne
olduğu tartışmasına girmeyeceğim.
Azınlık ne olduğunu biliyor. Azınlık
konusunu takip edenler de…
Kocias’ın, “Çok sayıda genç yurt
dışına kaçıyor. Bu insanların kadınları
iyi yaşamıyor. Azınlık üyelerinin
ailelerinde içeriye kapalı bir
şekildeler. Uyuşturucu yaygın bir
şekilde var.” ifadelerini de çok irite
edici bulduğumu itiraf etmeliyim.
Düşünsenize, Batı Trakya’yı hiç
bilmeyen, azınlıktan hiç kimseyle
tanışmamış bir Yunanlının kafasında,
bu sözlerden sonra nasıl bir azınlık
toplumu canlanabilir. Bende direkt
Amerikan filmlerinde sıkça
rastladığımız, siyahilerin yaşadığı
kenar mahalle çağrışımı yapıyor bu
sözler. Uyuşturucunun kol gezdiği,
kadınların şiddet gördüğü hazin bir
tablo.
Kocias’ın azınlığı daha yakından
tanıması gerektiğini düşünüyorum.
Azınlığın bugün içinde bulunduğu
sosyo – ekonomik problemlerin
nereden kaynaklandığı, hangi siyasi
politikaların azınlığı geri bıraktığını
düşünmesi gerektiği inancındayım.
Siyasi kimliğinin yanı sıra taşıdığı
akademik kimliğin de bu neden –
sonuç ilişkilerini irdelemesinde ona
çok yardımcı olacağı şüphesiz.
“Dışişleri Bakanı olarak değil de,
hükümetin bir üyesi olarak”
Başbakan Çipras’ın kendisini azınlığın
ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi
için bir düşünce kuruluşu
oluşturulması konusunda
görevlendirdiğini söyleyen Kocias’ın
benzer bir düşünce kuruluşunun da
azınlığın kimliği, dernekleşme
özgürlüğü, din ve ifade özgürlüğü
konularında geliştirmesi ne kadar iyi
olurdu. Objektif tartışmaların
yapılacağı, bunlara azınlıktan
temsilcilerin de katılacağı bir
platform.
Dervişin fikri ne ise zikri de odur.
Azınlık meselesi bu şekilde
yürütülemez. Azınlığı önce anlamak
ve doğru anlatmak gerek.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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SİRİZA’nın Atina’daki genel merkezine molotoflu saldırı
Başkent Atina’da, SİRİZA Partisi genel
merkezine kimliği belirsiz kişiler
tarafından molotoflu saldırı düzenlendi.
Koalisyon hükümetinin büyük ortağı
SİRİZA’nın, Atina’nın Kumunduru
Meydanı’ndaki bürolarına karnaval
kıyafeti giymiş yüzleri maskeli yaklaşık 30
kişilik bir grup tarafından molotof kokteyli
atıldı.
Saldırıda yaralanan olmazken, parti
bürolarının bulunduğu binanın giriş
kısmında ve caddede park halindeki iki
otomobilde hasar meydana geldi.
SİRİZA’dan yapılan açıklamada,
saldırının ülke demokrasisine karşı darbe
niteliği taşıdığı belirtilerek, faillerin hiçbir
ideoloji ile ilgisi bulunmayan, toplum
tarafından dışlanmış kişiler olduğu ifade
edildi.

Cumhurbaşkanı
Yunanistan’dan
Pavlopulos,
Almanya’ya “Akıl Dışı
Suudi Arabistan'da Talep” çağrısı
Pavlopulos, Kral Selman ile Riyad'da bir
araya geldi. İki ülke arasında uydu
sistemleri ve uygulamaları ile bilimsel
ve teknik alanlarda iş birliği mutabakat
zaptı imzalandı.

CUMHURBAŞKANI Prokopis
Pavlopulos, Suudi Arabistan ziyareti
kapsamında başkent Riyad'da Kral
Selman bin Abdülaziz ile bir araya
geldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı
SPA'da yer alan habere göre,
Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir
araya gelen Pavlopulos ile Kral
Selman, iki ülke arasındaki iş birliği
alanları ve bu alanların
geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve
uluslararası konuları ele aldı.
Görüşmenin ardından Pavlopulos,
Kral Selman'a Yunanistan'ın en
yüksek devlet nişanını tevdi ederken,
Kral Selman ise Yunanistan
Cumhurbaşkanına, Suudi Arabistan'ın
devlet nişanı olan "Kral Abdulaziz"

nişanını takdim etti.
Devlet nişanlarının tevdi töreni
sonrasında iki ülke arasında uydu
sistemleri ve uygulamaları ile bilimsel
ve teknik alanlarda iş birliği
mutabakat zaptı imzalandı.
Görüşme ve ikili anlaşma imza
töreninde Suudi Arabistan tarafından
veliaht prens Muhammed bin Nayif,
Dışişleri Bakanı Adil bin Cubeyr, Riyad
Emiri Faysal bin Bender bin
Abdulaziz, Ulusal Muhafızlar Bakanı
Emir Mutab bin Abdullah bin
Abdulaziz yer alırken, Yunanistan
tarafından ise Dışişleri bakanı Nikos
Kocias, Tarım Kalkınma Bakanı
Vangelis Apostolu, Turizmden
Sorumlu Bakan Elena Kundura ve üst
düzey yetkililer katıldı.

HÜKÜMET Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, kreditörlerle uzlaşmazlıklar
nedeniyle tamamlanamayan kurtarma
paketi reform müzakerelerine ilişkin,
Almanya’nın “akıl dışı” 10 yıllık yüzde 3,5
faiz dışı bütçe fazlası talebinden
vazgeçmesini beklediklerini bildirdi.
Canakopulos, Yunanistan ve ülkenin
uluslararası kreditörleriyle gecikmeli
şekilde devam eden müzakereler ve 20
Şubat Pazartesi günü gerçekleşen Euro
Grubu toplantısına ilişkin açıklamalarda
bulundu.
Euro Grubu maliye bakanları
toplantısında müzakereler için devam
kararı alınmasının önemine işaret eden
Canakopulos, kreditörlerin temsilcileri ve
teknik heyetlerin müzakereler için gelecek
hafta Atina'ya döneceğini bildirdi.
Canakopulos, “Müzakerelerin
tamamlanması için belirlenmiş bir tarih
yok.” ifadesini kullandı.
Toplantıda tüm tarafların geri adım
attığını ve gerçekçi olması gerektiğini
vurgulayan Canakopulos, “Şimdi Almanya
Maliye Bakanlığı'nın akıl dışı 10 yıllık
yüzde 3,5 faiz dışı bütçe fazlası talebinden
vazgeçmesini bekliyoruz.” dedi.
Canakopulos, kreditörlerle kurtarma

paketi programının biteceği 2018'den
sonrası için vergi muafiyeti üst sınırının
düşürülmesi ve emeklilik maaşlarında
daha fazla kesintinin de olduğu ek kemer
sıkma tedbirlerinin olacağını, mali
hedeflere ulaşılsa dahi bu tedbirlerin
uygulanacağını söyledi.

"MÜZAKERELERDEKİ
KRİTİK KONULAR
ORTA VADELİ TEDBİRLER
VE MALİ HEDEFLER"
Dimitris Canakopulos, ek tedbirleri
dengeleyecek karşı tedbirlerin de
alınacağını ifade ederek, orta vadeli
tedbirler ve mali hedefleri müzakerelerdeki
"kritik konular" olarak niteledi.
Meclise getirilecek kemer sıkma
önlemleri için muhalefet partilerine "evet"
oyu çağrısında bulunan Canakopulos,
hükümetin, tedbirlerin onaylanması için
nitelikli çoğunluk arama niyetinde
olmadığını söyledi. Canakopulos,
hükümetin 2018 yılından sonra yeni
kurtarma paketine muhtaç olmadan
sermaye piyasalarına tekrar ulaşmayı ve
Avrupa Merkez Bankası'nın parasal
genişleme programına dahil olmayı
hedeflediğini kaydetti.
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Kocias’ın gördüğü azınlık
u hafta başka bir konuyu yazmaya
hazırlanıyordum ki; Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias’ın röportajı
yayınlandı. Kocias, Salı gecesi Skai TV’de
Aleksis Papahelas’ın programına çıktı.
Konu; Türkiye ile ilişkiler. Belli ki Dışişleri
Bakanı Türk – Yunan ilişkilerinde bazı
mesajlar vermek istiyor. Oldukça uzun bir
röportaj oldu. Türkiye ile ilişkiler
konuşulur da Batı Trakya bunun dışında
kalabilir mi? Tabii ki kalmaz. Bunda da
öyle oldu.
Bizim de üzerinde durmak istediğimiz
konu bu. Dışişleri Bakanı Kocias
konuşmasının bir bölümünü Batı
Trakya’ya ve azınlık meselesine ayırdı.
Söyledikleri, aslında güdülen politikanın
ve azınlıkla ilgili varılmak istenen hedefin
de ipuçlarını veriyor. Gazeteci Papahelas
“Trakya’daki durum sizi endişelendiriyor
mu?” diye sorunca bakan Kocias’ın ilk
cümleleri Trakya’nın, yani Batı Trakya’nın
Yunanistan toprağı olduğu, oluyor. Sayın
Kocias’ın neden herkesin bildiğini, bu
konuda sanki tereddüt varmış gibi
davranıp, bu konudaki olası endişeleri
gidermeye çalışırcasına, böyle bir
hatırlatmaya gitmesi gerçekten de merak
konusu. Eğer, Dışişleri Bakanlığı’nda
böyle bir kanı varsa, bunun hiç de doğru
bir şey olmadığını düşündüğümü

B

söylemek isterim. Zira, böyle bir izlenim
veya algı, Batı Trakya’daki azınlık
meseleleriyle ilgili doğru, düzgün karar
alınmasına mani olacaktır. Eğer böyle bir
psikoloji varsa, bundan kurtulmak
gerekir.
Sayın bakanın ikinci söylediği şey ise
“Burada tüm kanunları uygulamak
durumundayız” oldu. Bu da uzunca bir
zamandır devlette hakim olan bir
düşünce. Yani “burada devlet var ve
devletin kanunlarını uygulayacağız,
herkes de bu kanunlara uyacak” şeklinde
bir anlayış. Buradan da şu anlam çıkıyor;
azınlık kanunlara uymuyor, illegal şeyler
yapıyor ve bu uslanmaz azınlığı hizaya
getirmeye çalışan bir devlet sözkonusu.
Fakat burada azınlığa uluslararası
hukukun verdiği kazanılmış haklarını
vermemek ve bu hakları
kullandırmamakla kimin hukuku
çiğnediği de iyi anlaşılması ve görülmesi
lazım.
Dışişleri Bakanı Kocias, Batı Trakya’da
bir durum tespitinde bulunuyor
konuşmasında ve bölgemiz ve
azınlığımızla ilgili analizinde. Bölgede
yani Batı Trakya’daki azınlığı ilk önce üç
ayrı etnik gruba bölüyor; Türkçe
kökenliler, Pomaklar ve Romanlar. Ve
Pomaklarla, Romanların eskiye oranla
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artık önemli ölçüde Yunan milli kimlik
bilincine sahip olduklarını iddia ediyor.
Bu durumun da Türkleri, yani burada
Türkiye’yi kastettiği açık, rahatsız ettiğini
öne sürüyor. Bir; azınlığın Türk milli
kimliğini inkar ederek, çelişkili bir şekilde
azınlığı üç ayrı etnik parçaya bölme
politikası aynen devam ediyor. İki; bu alt
etnik kimliklerden Pomak ve Romanların,
Yunan milli kimlik bilincine daha yakın
olduğu tezini sürdürüyor. Bu tez oldukça
eski bir tezdir ve son yıllarda devletin bu
tezden vazgeçmese bile, bunu arka plana
ittiği izlenimi vardı. Şimdi bunun böyle
olmadığını anlıyoruz. Üç; devletin azınlığı
milli kimlik açısından bölmeye devam
edeceğini ve Türk kimliğinden ayrı olarak
gördüğü ve bu şekilde değerlendirdiği
kendine göre diğer alt kimlik ve kültürleri
destekleyeceği anlaşılıyor.
Batı Trakya’da yaşayan yaklaşık 150
bin kişilik bir Müslüman Türk Azınlığı var.
Bu toplumun çok büyük bir çoğunluğu,
neredeyse tamamına yakını kimlik ve
kültür açısından kendini Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı olarak tanımlar.
Bu benimsenmiştir. Bu tarihi ve sosyal bir
gerçektir. Her ne kadar inkar edilse de
yadsınması mümkün değildir. Azınlığın
kendi içindeki kültürel farklılıklarını
kaşıyarak, bunlarla oynayarak farklı ve
yeni “kimlikçikler” yaratmak bugüne
kadar pek bir sonuç vermemiştir. Bundan
sonra da verebilmesi pek mümkün
değildir. Bunun için uğraşanlar yok mu?
Tabii ki var. Fakat devletimizin modası
çoktan geçmiş böyle bir politikadan
medet umması gerçekten üzücü. Şunu da
ifade etmek gerekir ki; nasıl ki
İstanbul’da, Gökçeada ve Bozcaada’ya
yaşayan Rum azınlığın veya
Arnavutluk’taki Rum azınlığın
anavatanları Yunanistan’la ilişkilerini
ortadan kaldırmak imkansız ise, Batı
Trakya Türklerinin de anavatan Türkiye ile

ilişkilerini silmek, bitirmek mümkün
değildir. Ülkelerin bu tür beyhude bir
gayret içine girmesi ve enerji tüketmesi
de boşadır. Bir de tabii ki bir insan hakkı
olan milli kimlik ve kültürü ifade etme ve
yaşayabilme hakkımıza yapılan bir gasp,
bir yasak sözkonusudur.
Kendi anlattıklarından, Başbakanın
kendisini bölgemizin ekonomik ve sosyal
kalkınmasını sağlayacak bir kuruluşu
oluşturma görevini verdiğini öğrenmiş
olduk. Hatta bunun için tüm siyasi
partilere birer temsilci vermeleri için
mektup gönderdiğini de söyledi. Bunun
için azınlığın da temsil edilmesi
gerektiğini unutmaz inşallah. Hatta
mektup gönderdiği partilere DEB
Partisi’ni de eklerse yerinde bir hareket
olur.
Dışişleri Bakanı Kocias’ın Batı Trakya
ile ilgili bu türden açıklamaları ilk değil.
Benzer açıklamalarda ve azınlığın milli
kimliğiyle ilgili açıklamalarda daha önce
de bulunmuştu. İnşallah yanılırım, ama
bunun son olmayacağı anlaşılıyor. Ne
yazık ki sayın Kocias bu açıklamalarıyla
azınlık insanındaki hayal kırıklıklarına bir
yenisini daha ekledi. Bizim kimliğimizi,
kültürümüzü tanımak istemediğini, inkar
ettiğini bir kez daha söyledi.
Söyledikleriyle, Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu’na bünyede bulunan
“yabancı” bir unsur gibi baktığını
göstermiş oldu bir anlamda.
Halbuki, devletin azınlık toplmuyla
arasındaki ilişkiye bir güven kazandırması
gerekiyor. Sayın Kocias’a Yunus Emre’nin
şu güzel sözlerini ithaf etmek isterim;
Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz
sevgi için.
Dostun evi gönüllerdir, gönüller
yapmaya geldik.
Gönülleri kırmakla bir yere
varılamayacağını anlamak gerekiyor.
Hepinize mutlu haftalar...

“Hükümetin çiftçiye sırt dönmesini
Adnan Selim yeni
değil, yardım eli uzatmasını bekliyoruz” mağazasına taşındı
DEMOKRATİK İttifak Partisi Rodop ili Milletvekili
İlhan Ahmet, genç çiftçilere destek programı
hakkında Tarım Bakanlığı’nın AB teşvik ve
yardımlarından sorumlu müsteşarlığını ziyaret etti.
Rodop ili ve Trakya eyaleti genelinde AB destekli
programın seyriyle ilgili bilgi alan Milletvekili Ahmet,
uygulanmanın kapsamı hakkında görüş ve
önerilerini sundu.
Milletvekili olduğu Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde söz konusu programa çoğu azınlık
mensubu 1.556 genç çiftçinin başvurduğunu belirten
İlhan Ahmet, tüm başvuru sahipleri için gerekli olan
29 milyon euroluk fonun
eyalete aktarılmasını
hükümetten talep etti.

“TRAKYA’YA
5 MİLYON
EURO DAHA
AKTARILMASINI
İSTİYORUZ”
Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet
görüşmede, “Program
dahilinde, ülke

genelindeki genç çiftçiler için ayrılan 241 milyon
euroluk fonun 23, 4 milyon eurosu eyaletimize
ayrılmıştır. Ancak eyaletimizde başvuru yapan ve
çoğunluğu azınlık mensuvu olan 1556 genç çiftçinin
tamamının programdan yararlanabilmesi için toplam
29 milyon euroya ihtiyaç vardır. Bu durumda ihtiyaç
olan 5 milyon euronun daha hükümet tarafından
eyaletimize aktarılması gerekmektedir.” diye
konuştu.
“Ülkenin ve AB’nin en fakir ve geri kalmış bölgesi
olan Doğu Makedonya - Trakya eyaletinin bu
durumunu ve acil ihtiyaçlarını göz önüne alarak,
bakanlık ve hükümetten bölgemize ayrılacak fonun
miktarının arttırılmasını talep ediyorum” diyen
milletvekili, “Her fırsatta bölgemize ve çiftçimize
sırtını dönen SİRİZA - ANEL hükümetinden bu kez de
aynı tutumu sergilememesini ve 1.556 genç Trakya
çiftçisinin tamamı için gerekli fonun eyaletimize
aktarılmasını bekliyoruz.” görüşlerine yer verdi.

“TARIM ARAÇLARI TEMİNİ
İÇİN YENİ DESTEK
PROGRAMI PLANLANIYOR”
Tarım Bakanlığı müsteşarı, genç çiftçiler destek
programına girmeye hak kazananların listesinin
Mayıs ayına kadar ilan edileceğini ifade etti.
Ayrıca, ilanın ardından belirlenen hak
sahiplerinin, “iyileştirme planları” (sxedia veltiosis)
adı altında tarım araçları (su deposu, traktör vb)
alımına imkan sağlamak için açılması planlanan
başka bir destek programına da başvurabilecekleri
kaydedildi.

GÜMÜLCİNE’de 25 yıldan bu yana hizmet veren Adnan
Selim, avcılık malzemeleri mağazasını Çukur Kahve’nin
bitişiğindeki yeni adresine taşıdı.
Kanari 19 adresindeki yeni mağaza 150 metrekarelik bir
alana yayılıyor. Yeni mağazada her türlü avcılık ve
balıkçılık malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca av silahları
bakımı, anahtar yaptırma gibi hizmetler de veriliyor.
Uzun yıllar Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanlığı
görevinde bulunan Adnan Selim’in yeni mağazasında
geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
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Dervişin fikri neyse, zikri de oymuş...
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Batı
Trakya’daki azınlıkla ilgili ilginç
açıklamalarda bulundu. Kocias
Trakya’da Pomak ve Romanların
büyük bölümünün Yunan milli
kimlik bilincine sahip olduğunu
iddia etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Kocias,
“Roman ve Pomakların büyük
bir bölümü artık Yunan milli
kimlik bilincine sahip. Bu da
Türkleri rahatsız ediyor”
ifadelerini kullandı. Kocias,
Trakya’nın ekonomik ve sosyal
olarak kalkınmasını sağlamak
amacıyla Başbakan Çipras’ın
kendisini bir düşünce kuruluşu
oluşturmak için
görevlendirdiğini söyledi. “Bu
milli ve ülkenin geleceğini
ilgilendiren sorunu çözmek
amacıyla tüm Yunan siyasi
partilerine yazı yazarak
temsilci istedim.” diyen
Dışişleri Bakanı, tüm partilerin
bu çağrıya henüz cevap
vermediğini sözlerine ekledi.
Skai televizyon kanalında 21
Şubat Salı gecesi yayınlanan
haber programında Türk –
Yunan ilişkilerini
değerlendiren Kocias, Batı
Trakya’daki azınlık konusunda
da değindi.

“TÜRKLERİ RAHATSIZ
EDEN OLAY; ROMAN VE
POMAKLARIN ESKİYE
GÖRE DAHA FAZLA YUNAN
MİLLİ KİMLİK BİLİNCİNE
SAHİP OLMALARIDIR”
Papahelas’ın, “Trakya’da
yaşananlar sizi
endileşendiriyor mu?”
sorusuna yanıt veren Kocias,
Trakya’nın Yunanistan toprağı
olduğunu ve kanunların
uygulanmasının sağlanmasının
gerektiğini belirtti. Kocias şöyle
devam etti: “Bugün Türkleri
rahatsız eden olay; eskiye
oranla Roman ve Pomakların
büyük bir bölümünün Yunan
milli kimlik bilincine sahip
olmaları ve kendini Türk
kökenli olarak tanımlayan
kesime göre farklılık duygusu
içinde olmalarıdır. İkinci olarak
ise; bu Türk kökenliler
arasında bir cadı avı
başlamıştır. Bazı Gülencileri
keşfetmişler. Ben bunları
bilmiyordum. Hatta bildiğiniz
gibi; Müslüman çocuklara
yönelik ve özellikle de Türk
kökenlilere yönelik bir okulda
görev yapan bir eğitimciyi
kanunsuz bir şekilde
uzaklaştırmak istemeleri söz
konusuydu. Türkiye’nin iç
çekişmelerinin Yunanistan’a
taşınması iyi değil. Öte yandan
azınlık içinde bir bütün
olduğuna inanılan, Türkiye ile
ilişkileri olan ve Gümülcine
Başkonsolosluğu tarafından
yönlendirildiğine inanılan

kesimin hiç de öyle olmadığı
ortaya çıkıyor. Farklılıklar var.
Her toplumsal yapı gibi
farklılıklar ve farklı amaçlar
var.”

“BAŞBAKAN TRAKYA
KONUSUNDA BENİ
GÖREVLENDİRDİ”
Başbakan Aleksis Çipras’ın
kendisine Trakya’nın ekonomik
ve sosyal açıdan kalkınması
için görev verdiğini ifade eden
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
“Benim için Trakya’da önemli
olan; Başbakanın
kararlaştırdığı ve bana Dışişleri
Bakanı olarak değil,
hükümetin bir üyesi olarak
hayata geçirmek üzere
görevlendirdiği Trakya’nın
ekonomik ve sosyal açıdan
gelişmesini sağlayacak bir
düşünce kuruluşunun, bir
politik kuruluşun
oluşturulmasıdır. Büyük sorun
budur. Bölge bu sorundan çok
çekiyor. Toplumun bu alanda
kaybı büyük. Çok sayıda genç
yurt dışına kaçıyor. Bu
insanların kadınları iyi
yaşamıyor. Azınlık üyelerinin
ailelerinde içeriye kapalı bir
şekildeler. Uyuşturucu yaygın
bir şekilde var. Bu olumsuz
toplumsal sorunlar bana göre,
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun etkili
olmasından veya
olmamasından çok daha
önemli. Çünkü üçüncü güçler,
eğer toplumda sorunlar varsa
etkili olabilir. Eğer ekonomik ve
sosyal kalkınmayı
sağlayabilirsek, buraya
yatırımların gelmesini
sağlayabilirsek, diğer olaylar ve
provokasyonlar azalacaktır.”
dedi.

“PARTİLERDEN
BU İŞ İÇİN TEMSİLCİ
VERMELERİNİ İSTEDİM”
Yunan siyasi partilerden bu
konuları değerlendirmek ve ele
almak üzere birer temsilci
istediğini ifade eden Dışişleri
Bakanı Kocias, “Bu sorunların
çözümünü sağlamak,
ülkemizin geleceğini ve
hepimizi ilgilendiren milli bir
sorun olarak ele almak
amacıyla tüm Yunan siyasi
partilerine yazı yazdım. Bu iş
için birer temsilci vermelerini
istedim. Şu ana kadar partilerin
tamamı bu talebe cevap
vermedi. Yakın gelecekte bunu
yapacaklarını ümit ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

Kocias’dan Türkiye hakkında
sert açıklamalar
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias, ulasal yayın
yapan Skai televizyon kanalına verdiği
röportajda Türkiye hakkında sert açıklamalarda
bulundu. Son dönemde Türkiye ile Yunanistan
arasındaki yaşanan gerginliği değerlendiren
Kocias, “Türkiye kırmızı çizgiye basmaya
yaklaştı; eğer devam ederse çok sert bir şekilde
cevap vereceğiz.” dedi.
“İstories” programında gazeteci Aleksis
Papahelas’ın sorularını yanıtlayan Kocias,
Yunanistan’a kaçan darbeci askerler, Kıbrıs ve
Ege sorunu, mülteciler, geri kabul anlaşması
konularında açıklamalarda bulundu.

“BİZ SURİYE VEYA IRAK DEĞİLİZ”
17 Şubat tarihinde Farmakonisi adasında Türk
savaş gemisinin yaptığı atışla ilgili yaşanan olay
hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Bakan
Kocias şunları söyledi: “Birbuçuk yıldan beri
Türkiye’yi asabi bir güç olarak tanımladım.
Aynen 19. yüzyılda çevresinde dengeleri
tutamayan Almanya’nın asabi olduğu gibi.
Türkiye’de birileri, Yunanistan’ın Irak veya
Suriye olacağını zannediyor. Farmakonisi’de
yaşanan olay oyun değil. Uluslararası hukukun
ciddi bir ihlalidir ve şunu bilmeleri gerekir ki;
her zaman tahammülümüz ve verdiğimiz yanıt
sadece bu olmayacak, çok daha sert olacak.
Ağzın söylediğini kulak işitir. Umarım kulakları
temizdir.”

“ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN
GEÇMİŞE ORANLA DAHA ÇOK
ÖZEN GÖSTERİYORUZ”
Ülke olarak her zaman uluslararası hukuktan
yana olduklarını söyleyen Kocias, “Biz dünya
üzerinde tüm uluslararası kuruluşları
bilgilendirdik. Tabii ki kara sularımızın ihlali ve
davranışlarından dolayı Türkiye’ye karşı da
gerekli girişimleri yaptık. Uluslararası hukuk
terk etmeyeceğimiz araçtır. Ancak yeniden
belirtmek isterim ki, elimizdeki araç sadece bu
değil. Tahrip edilmiş ne bir Suriye’yiz, ne de
düzeni bozulmuş bir Irak.” diye konuştu.

“KAMMENOS CEVAP
VERMEMEKLE İYİ YAPTI”
Türk yetkililerin, Savunma Bakanı Panos
Kammenos hakkında yaptığı açıklamalara da
değinen Nikos Kocias, “Savunma Bakanı

Kammenos, önceki hafta Türkiye tarafından
şahsına yönelik yapılan saldırılara cevap
vermedi. Türkler şunu iyi anlamalıdır; şahsi
saldırılar ve bir bakanın küçük düşürülmesini
kimse ciddiye almaz. Uluslararası ilişkilerde,
Yunan Savunma Bakanı’na Türklerin konuştuğu
şekilde konuşmuyorlar. Savunma Bakanı da
cevap vermemekle iyi etti.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK GENELKURMAY BAŞKANI İSTESE
BİLE ADAYA ÇIKAMAZDI”
Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın
Kardak adasına gitmesini de değerlendiren
Kocias, "İstese bile adaya çıkamazdı, çünkü biz
önlemlerimizi almıştık. Biz Yunan bölgelerini
eskisinden daha çok koruyoruz ve Türkiye hata
yapıyor. Ekonomik krizde olduğumuz için
ülkemizin güvenliği konusunda zafiyetlerimiz
olduğumuzu düşünüyor. Bu büyük bir hata.
Ekonomik sorunlarımız olduğundan, ülkemizin
güvenliği ve ulusal topraklarımızın korunması
eskisinden daha da fazla olacak." ifadelerini
kullandı.

"DARBECİ ASKERLERİN KİMLİKLERİ
BİLİNSEYDİ İZİN VERİLMEZDİ"
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye’deki 15
Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra
Yunanistan'a sığınan sekiz darbeci askerle ilgili
yaptığı açıklamada, "O gün helikopterin içinde
bulunanların kim oldukları bilinseydi, yetkili
makamlarımız ülkeye geçişlerine izin
vermezdi." dedi. Kocias, "Türk tarafı bu
askerlerin darbeye karıştıklarını belirtiyor. Bizim
tutumumuz net. Siyasi olarak her tür darbe
teşebbüsüne karşıyız ve sol görüşlü olarak
herhangi bir askeri darbeyi kabul etmemiz
mümkün değil. Öbür taraftan kimin darbeci
olduğuna, kimin darbe teşebbüsüne karıştığına,
kimin Türkiye'de adil yargılanıp
yargılanmayacağına Yunan adaleti karar verir.
Darbenin siyasi olarak kınanması, darbeye
karıştığı söylenen her Türk vatandaşının Yunan
adaleti tarafından da darbeci olarak görüleceği
anlamına gelmez. İki farklı kuvvetten
bahsediyoruz. Siyasi kuvvet ve adli kuvvet ve
bunun karşı taraftan da daha iyi anlaşılacağını
ümit ediyorum" diye konuştu.
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Türkçemiz, varlık sebebimiz
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ), “Dünya Ana Dili Günü”
nedeniyle 21 Şubat Salı günü bir etkinlik
düzenledi. Gümülcine Türk Gençler
Birliği lokalinde gerçekleşen etkinlik
çerçevesinde, “Türkçemiz Varlık
Sebebimiz” konulu söyleşi ve “Geçmişe
Vefa Plaket Töreni” yapıldı.
“Dünya Ana Dili Günü” etkinliğinin
oturum başkanlığını gazeteci Ozan
Ahmetoğlu yaptı. Etkinliğin başında kısa
bir konuşma yapan Ozan Ahmetoğlu,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
Türkçe eğitim hakkı ile Türkçe’yi
kullanma hakkının uluslararası hukuk
tarafından garanti altına alındığını
söyledi. Geçen eğitim yılında azınlık
okullarına gönderilen ve Türkçe’ye
kısıtlama getiren ancak tepkiler üzerine
geri çekilen genelgeyi hatırlatan
Ahmetoğlu, bu tür antidemokratik
uygulamaların kabul edilmesinin
mümkün olmadığını belirtti.
BAKEŞ’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar
arasında Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu’nu temsilen Muavin
Konsolos Osman Şahin, Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Başkanı Ercan Ahmet, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı
Sami Toraman, Rodop – Meriç İlleri
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet, İskeçe İli SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı, Gümülcine Türk Gençler
Birliği (GTGB) Başkanı Koray Hasan,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, BTMMMM Cemiyeti Başkanı
Asım Çavuşoğlu, Gümülcine Belediye
meclis üyesi Sibel Mustafaoğlu, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık ve soydaşlar yer
aldı.

GALİP GALİP
Etkinliğin açılış konuşmasını BAKEŞ
Başkanı Galip Galip yaptı. Uluslararası
anlaşmalar ve ülke yasalarının azınlığa

verdiği özel hakları olduğunu hatırlatan
Galip, “Maalesef azınlık olarak 1923
yılından beri bu hakları elde etmek için
mücadelemiz bitmek bilmiyor. Çünkü
biraz haklarımızı elde ettiğimiz anda
tekrar bu haklarımızı yitirmeye ve
zorluklarla karşılaşmaya başlıyoruz. O
bakımdan da bu mücadelemize devam
etmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi
de ana dilimizi çok güzel bir şekilde
öğrenmektir ve tabii ki çocuklarımıza
bunun eğitimini verebilmektir.” diye
konuştu.
BAKEŞ olarak amaçlarının çocuklara
en iyi şekilde ana dilini öğretmek
olduğunun altını çizen Galip Galip
sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne
kadar bir çok engellerle karşılaştık. Bir
toplum ne kadar bilinçlenirse, o kadar
topluma da yararlı olacaktır. Bizim
toplumumuz hiç bir zaman saygısız bir
şekilde mücadele vermemiştir. Daima
ülkemizin yasalarına ve uluslararası
yasalara saygı gösteren bir milletiz. Bu
mücadelemiz devam edecektir. Yapılan
çeşitli engellemelere hep birlikte göğüs
gerelim.”
Sekiz yıl milletvekili olarak görev
yaptığını hatırlatan Gali Galip, bu süre
içerisinde Eğitim Komisyonu’nda görev
aldığını ve azınlık eğitimi problemlerini
bütün platformlarda dile getirmeye
çalıştığını kaydetti.

MUAVİN KONSOLOS OSMAN ŞAHİN
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Osman Şahin tüm
katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosumuz sayın Ali
Rıza Akıncı Beyefendi’nin, Türkçe
sevdalılarına selam ve sevgilerini
getirdim. Tarih sayfasından silinmiş olan
milletlerin yaptığı en büyük hata,
dillerine önem vermemiş olmalarıdır.
Dile önem vermeyen milletler bugün
tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.
Onun için çok değer verelim. Türkçemiz
çeşitli bakımlardan dünyanın sayılı

dillerinden biridir. Çünkü çeşitli
medeniyetler kurmuş olan bizim
milletimiz, imparatorluk sürecinde
ceşitlik ırkların kültürlerinden kendi dil
yapısına uygun olan kelimeleri toplamış
ve zengin bir kültür dili oluşturmuştur.
Bugün dilimiz içerisinde Arapça, Farsça,
Yunanca gibi kelimeler var. Türkçe
dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyada
kullanılan, konuşulan ve çok zengin
olan bir dildir.” ifadelerini kullandı.

“DİLİMİZİ AYNEN NAMUSUMUZ
GİBİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”
“Dilimizi yabancı kültür saldırılarına
karşı korumalıyız” diyen Konsolos Şahin
sözlerine şöyle devam etti: “Dilimiz,
Türkçemiz bizim kimliğimizdir, varlık
sebebimizdir. Türkçemiz
namusumuzdur. Dilimizi aynen
namusumuz gibi korumak zorundayız.
Ülkemizde her yıl Türkçe şenlikleri
düzenlenmektedir. Her yıl bir çok
dernekler bugünü kutlamaktadır ve
bireysel ölçekte Türkçeyi güzel
kullananlara ödüller verilmektedir. Bu
geleneğin BAKEŞ tarafından Batı
Trakya’da da düzenlenmiş olması,
takdire şayan bir harekettir. Bu vesileyle
BAKEŞ Başkanı ve emeği geçenleri
kutluyorum.”

“İSTABUL LEHÇESİNE
EN YAKIN OLAN DİL
BATI TRAKYA LEHÇESİDİR”
Türkçenin dünya sıralamasında beşinci
dil olduğunu ve dünyanın çeşitli
bölgelerinde çeşitli aksanlarla
konuşulduğunu söyleyen Şahin, “Ancak
bu akraba toplulukları arasında bir
derecelendirme yapılacak olursa, İstabul
lehçesine en yakın olan dil Batı Trakya
lehçesidir.” ifadelerini kullandı.

MÜMİN MÜMİN
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Yönetim Kurulu üyesi
ve Türkçe öğretmeni Mümin Mümin

konuşmasında, “Bildiğiniz gibi bugün
dünya ‘Ana Dil’ günü. Bizler de Lozan
Antlaşması ile Yunanistan’a emanet
edilen Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı olarak antlaşmanın imzalandığı
tarihten itibaren ana dilimiz Türkçemizi
korumaya, yaşatmaya çalışan bir
azınlığız. 23 Temmuz 1923 Lozan
Antlaşması’nın imzanladığı tarihten
bugüne kadar 93 yıl geçti. Bizler ana
dilimiz Türkçemizin varlığını, dönem
dönem yapılan kısıtlama ve engelleme
çalışmalarına rağmen, yaşatmaya
çalıştık ve azınlığımız var olduğu sürece
de Türkçemiz bu topraklarda
yaşayacaktır.” dedi.

“DİLDE BOZUKLUK VARSA,
SÖYLENEN ŞEY, SÖYLENMEK
İSTENENİ ANLATMAZ”
Mümin, Çinli filozof Konfüçyüs’ün “Dil
düzensiz olursa, sözler düşünceyi iyi
anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa
insanlar arasında anlaşmazlık çıkar,
anlaşmazlık fitne ve terör meydana
getirir. Bunlar da devletin yıkılmasına
sebep olur. İşte onun için hiçbir şey dil
kadar önemli değildir.” sözlerini
hatırlattı.

“DİL İLE DÜŞÜNCE ARASINDA SIKI
BİR İLİŞKİ BULUNMAKTADIR”
“Dil canlı bir varlıktır, kullanıldığı sürece
gelişimini sürdürdüğü gibi
kullanılmadığı zaman da yok olmaya
mahkumdur” diyen Mümin, “Bununla
beraber dil ile düşünce arasında sıkı bir
ilişki bulunmaktadır. Düşüncelerin
geliştirilmesinde, aktarılmasında önemli
bir yere sahiptir. Dil insanın
toplumsallaşmasında, kimlik
kazanmasında, toplumsal kuralların
öğrenmesinde, kültürel değerleri
içselleştirmesinde, toplumun tüm
üyelerini bir arada tutmada önemli bir
işleve sahiptir. Çünkü insan konuştuğu
dilde düşünür, üretir ve düşündüğü gibi
davranır.
Devamı 8. sayfada
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Bernard Shaw bu konu
hakkında şöyle demiştir: ‘Kendi
dilini tam bilmeyen, başka bir
dil de öğrenemez’. Dil bireyin
doğumuyla beraber kazandığı
bir haktır. Bireyin ailede
öğrendiği ilk dil ana dilidir.
Sonradan öğrenilen, kazanılan
dil ikinci bir dil konumundadır.
Bu bağlamda bireyin almış
olduğu dil eğitimi ne kadar iyi
ve sağlam bir temele dayanırsa,
birey o oranda kendini iyi ifade
eder. Bu ifade ana dilde
eğitimin çocuğun kimlik, zihin
ve kültürel gelişimi açısından
ne derece önemli olduğu
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.”
görüşlerine yer verdi.

“ANADİL İNSANIN DIŞ
DÜNYA İLE BAĞINI KURAR”
Türkçe öğretmeni Mümin
Mümin sözlerini şöyle
tamamladı: “Ana dili ile ilgili
yasakların en ağırı, hiç kuşku
yok ki, ana dilinde eğitimin
yasaklanmasıdır. Çünkü ana dili
insanın dış dünya ile ilk iletişim
kurduğu, dünyayı tanımaya ve
algılamaya başladığı, kimlik
gelişiminin ilk adımlarını içinde
yaşadığı dildir. Konuya ilişkin
bilimsel çalışmalar kişinin
düşünsel gelişimi açısından
olduğu kadar ruhsal ve
kimliksel gelişimi açısından da
ana dilinde eğitimin önemini
ortaya koyar. Ömer Seyfettin’in
bir sözü ile bitirmek isterim.
Mademki Türk’üz, o halde bir
Türk gibi görür, bir Türk gibi
düşünür, bir Türk gibi
davranırız ve bir Türk gibi
yazarız.”

SAMİ TORAMAN
Etkinliğin ikinci konuşmacısı
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Sami
Toraman sözlerine, “1936
yılından 1983 yılına kadar aktif
görev yapmış ve 1983 yılında
isminde Türk kelimesi olduğu
için bundan rahatsızlık duyan
çevrelerce illegal ilan edilmiş,
ama ana dilindeki eğitimi ve
ana dilindeki yazı dilini Batı
Trakya’ya en güzel şekilde veren
bir kurumun üyesi olmaktan ve
bu kurumun başkanlığını
yapmaktan onur duyuyorum.”
diyerek başladı.

“İNSANLARIN İNANÇLARINI
DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ.
AMA AİDİYETLERİNİ
DEĞİŞTİRMENİZ
MÜMKÜN DEĞİLDİR”
BTTÖB’nin Batı Trakya Türk
azınlığına yönetici kadrolar
yetiştirdiğini belirten Toraman,
“Ana dili bir kimlik ve aidiyettir.
İnsanların inançlarını
değiştirebilirsiniz. Ama
aidiyetlerini değiştirmeniz
mümkün değildir. Bu yalnız
Bulgaristan’da yapıldı ve bu da
ters tepki gördü. Dünyada ilk
Türk Cumhuriyeti bu
topraklarda kurulmuştur.
Dolayısıyla biz ana dilimiz

Türkçe’yi ses bayrağımız olarak
görmekteyiz. Çocuğun
anasından öğrendiği dile bizler
‘Ana dili’ diyoruz. Çocuk ana
dilini anasından öğrenirken,
bunun içerisinde anasının
çocuğuna söylediği ninniler
vardır. Ninniler bizim
özümüzdür. Çocuk Türkçe’nin
ve konuşma dilinin
sistematiğini buradan alır. Dilin
sistematiğini alan çocuk, ‘Artık
ben ana dilimi öğrendim’
diyebilir.” dedi.
Ana dilinin demokratik
olabilmesinin üç kuralı
olduğunu söyleyen Toraman,
“Bunlardan birincisi eğitimde
fırsat eşitliğinin sağlanması;
ikincisi eğitim programlarının
belirlenmesi ve buna
eğitimcilerin dahil edilmesi;
üçüncüsü de eğitim
programlarının bilime bağlı
olması ve laik olmasıdır.” diye
konuştu.
GTGB Başkanı Toraman
konuşmasını, Rıfat Ilgaz ve
Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan
okuduğu şiirlerle tamamladı.

SALİH AHMET
Etkinliğin diğer konuşmacısı
Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet sözlerine,
“Öncelikle, 1999 yılında
UNESCO tarafından Dünya Ana
Dili günü olarak kabul edilen 21
Şubat’ın toplumumuzca da
kutlanmasına vesile olan
BAKEŞ’i ve yönetim kurulunu
kutluyorum.” diyerek başladı.

“ÇOCUKLARIMIZA
ANADİLLERİNİ İYİ
ÖĞRENMELERİNİ
SAĞLAYACAK ORTAMLARIN
OLUŞTURULMASI,
ÖNCELİKLE DEVLETİN
GÖREVİ OLMALIDIR”
“Bulunduğumuz ülkede meslek
sahibi olmak, yükselmek,
kariyer yapmak ve hakkımızı
savunabilmek için Yunancayı
iyi bilmemiz şarttır.” diyen
dernek başkanı Ahmet şunları
kaydetti: “Öte yandan, bizim
burada göçmen olmadığımız,
bu ülkenin yerlisi olduğumuz
gerçeği vardır. Bizden sonraki
nesiller de burada yaşamaya
devam edeceğine göre, ‘biz’
olarak kalabilmemiz için, kendi
dilimiz olan Türkçe’yi de
öğrenmek ve öğretmek
zorundayız. Bu noktada azınlık
okulunun varlığı önemlidir.
Çünkü bu okullarda
çocuklarımızın, hem Türk dilini,
hem de ülkelerinin dilini
öğrenme şansları vardır. Bir
takım sıkıntılar olsa da,
çocuklarımıza ana dilini en iyi
öğretecek müesseseler azınlık
okullarıdır. Devlet, eğitimci, aile
ve toplum görevlerini tam
yaptıklarında bunun
gerçekleşmesi mümkündür.
Burada devletten beklenen, iyi
niyet ve siyasi iradedir.
Çocuklarımıza ana dillerini iyi
öğrenmelerini sağlayacak
ortamların oluşturulması,
öncelikle devletin görevi

olmalıdır.”

“İKİ DİLLİ ANAOKULLARIN
KURULMASI ZARURİ”
Ana dilinin öğretilmesinde okul
öncesi eğitimin rolünün büyük
olduğunu vurgulayan Ahmet,
“Biliyorsunuz ki bölgemizde
anaokullarında sadece Yunanca
eğitim yapılmaktadır. Bu
okullarda Türkçe’ye yer
verilmemesi büyük bir
eksikliktir. Ana dili Türkçe olan
bir çocuk, önce Türkçe’yi ve
Türkçe düşünmesini iyi
öğrenmelidir. Diğer dillerin bu
temel üzerine inşa edilmesi
daha sağlıklı olacaktır. Nobel
ödüllü İrlandalı yazar Bernard
Shaw’ın da dediği gibi: ‘Kendi
dilini tam bilmeyen, başka bir
dili de öğrenemez.’ Bu aynı
zamanda bilimsel bir gerçektir.
Ülkemizde mecburi eğitime
dahil olan okul öncesi
eğitiminde Türkçeye mutlaka
yer verilmesi ve bir an önce
azınlık ilkokul modelinde iki
dilli anaokullarının kurulması
zaruridir. Azınlık okulları
Türkçe müfredatı
öğretmenlerinin Türkçe eğitimi
konusunda hassasiyet
kazanmaları ve okullarımızda
eğitimin iyileştirilmesi
noktasında derneğimizin
mücadelesi devam edecektir.”
diye konuştu.

ASIM ÇAVUŞOĞLU
Batı Trakya Medrese Mezunu
Müslüman Muallimler Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu da
yaptığı konuşmada, “Bir
insanın hiç bir eğitime tabii
tutulmaksızın, ailesi, çevresi ve
toplumu aracılığıyla ile
öğrendiği dil, ana dili olarak
tanımlanmaktadır. Ana dili
kişinin kimliğidir. Dil olmazsa
kültür olmaz. Kültür olmazsa
kimlik olmaz. Bireylerin kendi
ana dilinde eğitim almasının
engellenmesi, zaman zaman
kamusal alanda ana dilinde
meram anlatılmasına getirilen
yasaklar, en büyük insan
hakları ihlallerinden biri olarak
kabul edilmektedir. ”
görüşlerine yer verdi.
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“SONRADAN ÖĞRENİLEN
DİLLER, ANA DİLLERİ
GİBİ OLMAZ”
Çavuşoğlu sözlerine şöyle
devam etti: “Azınlığımızın
eğitim biliminin temel ilkesini
oluşturan ana dilinde eğitim
taleplerinin bir seferinde
azınlığımızı potansiyel tehdit ve
tehlike olarak değerlendiren
ilgili makamlar tarafından
olumsuz karşılanması
manidardır. Bilinmelidir ki
bireylerin ana dilleri dışından
sonradan öğrendikleri dilleri,
başkalarıyla iletişim
sağlayabilseler bile asla kendi
ana dilleri gibi olamaz. Bir
toplumun sosyal ve kültürel
hayatı dil üzerinden
gelişmiyorsa, o toplumun
dilinin hayat ile bağları
kopmuş, kültürü de kendi
özüne yabancılaşmış demektir.”
Lozan Antlaşması’nda Batı
Trakya Türk azınlığının ilkokul
öncesi eğitim kurumları
açmasına engel teşkil edici bir
hükmün bulunmadığını
hatırlatan Çavuşoğlu, azınlığın
kültürel kimliğini
geliştirebilmek için kendi ana
dilini kullanma, bu dilde eğitim
yapma ve hatta ana dilini
kullanarak yargı önünde
kendini savunma hakkına sahip
olduğunu söyledi.

“DİL, BİR MİLLETİN EN
KUTSAL HAZİNESİDİR,
VARLIK SEBEBİDİR”
“Devlet politikası çizgisinde
hareket eden Atina
hükümetleri, azınlığın
anaokulları açmalarını ve bu
okullarda azınlık mensubu
öğretmenler ile kendi ana
dilleriyle eğitim yapmalarını
engellemektedir.” diyen
Çavuşoğlu sözlerini şöyle
tamamladı: “Buradan şunu
söylemek istiyorum;
eğitimcilerimiz hangi ders
öğretmeni olursa olsunlar,
çocuklara her şeyden çok
Türkçeyi öğretmelidirler. Ana
dilde eğitim vazgeçilmez temel
insan haklarından birisidir.
Toplumların tarihsel ve kültürel
birikimleri, ana dilleri
aracılığıyla sonraki kuşaklara
aktarılır. Bir başka ifadeyle dil,

bir milletin en kutsal
hazinesidir. Varlık sebebidir.
Kişi dil aracılığı ile çevresiyle
ilişki kurar, kendi töresini,
dinini, tarihini tanır. Kısaca kim
olduğunu bilir.”

NURETTİN KIYICI
Etkinliğin diğer konuşmacısı
İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı ise sözlerine
şöyle başladı: “UNESCO
tarafından çok dilliliği ve
kültürlülüğü desteklemek ve
dilleri korumak ve gelişmelerine
katkı sağlamak amacıyla ilan
edilen bugün Batı Trakya’da
yaşayan Müslüman Türk
azınlığımıza varlık sebebimiz
olan Türkçemizin önemini ve
korunmasını dile getirmek için
önemli bir vesiledir. Bu
toplantıyı gerçekleştiren Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi’ne teşekkürlerimi sunar
ve tebrik ederim.” diyerek
başladı.

“TÜRKÇEMİZ KORUNDUĞU
VE GELİŞTİĞİ SÜRECE
AZINLIK TOPLUMU OLARAK
AYAKTA KALABİLİRİZ”
“Ana dili denilince ana
sütümüz, vatan toprağımız,
kültürümüz, kimliğimiz akla
gelmektedir.” diyen Başkan
Kıyıcı sözlerine şöyle devam
etti: “Özellikle ana dili bizim
gibi azınlık toplumları için var
olma, ayakta kalma sebebidir.
Ana dili kadar hiç bir dil güzel
ve zevkli değildir. Ana dilimizde
dinimizi, kültürümüzü
kimliğimizi hayatımızı
öğreniyoruz. Ana dili insan
hayatında ve kişilik gelişiminde
çok büyük önem taşımaktadır.
Dil olmadan bir toplum ayakta
duramaz hiç bir kültür var
olamaz. Her kültür ancak kendi
dili ile vardır ve bu şekilde
hayatta kalmaktadır. İnsanlar
ana diline ne kadar önem
verirlerse, o kadar ana dillerini
geliştirirler ve yabancı bir dil
öğrendiklerinde de ana dillerini
o kadar korurlar. Ana dilini
kaybetmiş bir insan kendi
kültürünü ve kimliğini de
kaybetmiş demektir.
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“Anadilde eğitim hakkı
çeşitli uygulamalarla
engelleniyor”
Bir insanın ana dilinden kopması
ailesinden, milletinden ve kültüründen
kopması demektir. Dolayısıyla Batı Trakya
azınlık toplumu için hem ana dilimiz, hem
eğitim dilimiz olan Türkçemiz varlık
sebebimizdir. Türkçemiz korunduğu ve
geliştiği sürece azınlık toplumu ayakta
kalacaktır ve ilelebet varlığını
sürdürecektir.”

“ÜLKEMİZİN AZINLIK OKULLARIMIZIN
YANINDA
ÇİFT DİLLİ ANAOKULLARININ
AÇILMASINA DERHAL İZİN
VERMESİ BİR ZARURETTİR”
Yunanistan’ın azınlık tarihi boyunca
Türkçe’nin konuşulmasına, okutulmasına,
korunmasına ve geliştirilmesine sürekli
engeller çıkardığını ve engeller çıkarmaya
devam ettiğini kaydeden Kıyıcı, “20 yıldan
beri Batı Trakya’da azınlık okullarında
faaliyet gösteren Frangudaki programının
sadece Yunanca müfredat programını
desteklemesi,Türkçe kitaplar üzerinde
öğretmenlerimize tek bir Türkçe seminerin
yapılmaması ve azınlık çocuklarımız için çift
dilli anaokullarının açılmasına izin
verilmemesi bunun en basit
örneklerindendir. Batı Trakya’da azınlık
çocuklarımıza anaokullarında ana dilinde
eğitim verilmediği için eğitimleri yetersiz
kalmakta ve bu nedenle de toplumla
bütünleşmemektedirler. Bu eksikliğin
giderilmesi için ülkemiz Yunanistan azınlık
okullarımızın yanında çift dilli
anaokullarının açılmasına derhal izin
vermesi bir zarurettir. Bunu istemek bizim
en doğal hakkımızdır. Bizler hem
Yunanca’yı hem Türkçe’yi çok iyi bilmek
zorundayız. Zaten toplumumuz da bunu
istemektedir. Her iki dili gerektiği kadar
bilmemek toplum olarak ayakta kalma
şansımızı azaltmaktadır ve yakın gelecekte
dilimizi de, dinimizi de, kültürümüzü de
kaybetmiş oluruz. Bizler iki SÖPA derneği
olarak bakanlıklara resmi yollarla
gönderdiğimiz talep mektuplarında sürekli
çift dilli anaokullarının açılmasını,
öğretmenlere Türkçe kitapların yazarları
tarafından Türkçe seminerlerin yapılmasını
ısrarla talep ettik ve bu konuda hep ısrar

edeceğiz. Ancak bu yeterli değildir. Batı
Trakya’da diğer resmi kurum ve kuruluşların
da resmi yollarla bunu sürekli ısrarla talep
etmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın
derslerinde başarılı olabilmesinin en büyük
etkeni ana dilini biliyor ve konuşuyor
olmasıdır. Türkçe; Yunanca öğrenmeye bir
engel değildir, tam tersine Yunanca’yı daha
iyi anlamakta ve derslerinde daha başarılı
olmaktadırlar. Bu bilimsel bir gerçektir,
ancak bu gerçeği beğenmeyen ve hala kabul
etmek istemeyen insanlar bulunmaktadır.
Bir çocuk kendi ana dilinde ne kadar iyi ise
bir diğer dili de o derecede iyi ve doğru
öğrenir. Çocuğun kendi kültürüne bağlılığı
kendi ana dilini güzel öğrenmekle ve
konuşmakla mümkündür. Her toplumun
veya bireyin ana dilini kullanmaya ve ana
diliyle eğitim görmeye hakkı vardır.
Uluslararası sözleşmelerle bu hak güvence
altına alınmıştır.” diye konuştu.

“TÜRKÇE BİZİM VARLIK
SEBEBİMİZDİR”
“Devletimizden, çocuklarımızın en iyi
şekilde hem Türkçe, hem Yunanca’yı
öğrenmelerini sağlayacak kanunlar ve
düzenlemeler yapmasını istiyoruz” diyen
Kıyıcı sözlerini şöyle tamamladı: “Buradan
tüm velilerimize de seslenmek istiyorum;
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı
azınlık okullarında okutmalıdırlar. Türkçe’yi
de Yunanca’yı da öğrenmeleri için gereken
yardımı ve desteği vermelidirler. Artık şunu
herkesin gayet iyi anlaması ve hiç
unutmaması gerekir. Evet, Türkçe bizim
varlık sebebimizdir. Herkesin Uluslararası
Ana Dili Günü’nü kutluyor, bugünün
Türkçemizin korunmasına ve gelişmesine
vesile olmasını diliyorum.”

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, “21 Şubat Uluslararası
Anadil Günü” nedeniyle yaptığı
açıklamada, Batı Trakya Türkleri’nin
anadilde eğitim hakkının çeşitli
uygulamalarla engellendiğini
vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından
ilan edilen ve 21 Şubat tarihinde
kutlanan “Uluslararası Anadil Günü”
nedeniyle yaptığı açıklamada
Habipoğlu, “Anadilimiz Türkçe,
azınlığımızın kimliğini
sürdürmesinin temel koşulu, onun
varlık sebebidir. Bu yıl UNESCO,
sürdürülebilir bir gelecek için
toplumlardaki çok dilli eğitimin
önemine vurgu yapıyor. Ancak
bunun tam aksi bir şekilde ülkemiz
Yunanistan’da, azınlığımızın
anadilde eğitim hakkı çeşitli
uygulamalar ile ihlal edilmeye devam
ediyor.” dedi.
Azınlık çocuklarının Yunanca
dilinde eğitim yapan devlat

anaokullarına gitmek zorunda
bırakıldığını hatırlatan Habipoğlu,
“Eğitim özerkliğine sahip
azınlığımıza ait ilkokullar, Yunan
devleti tarafından azınlığımıza
danışılmadan her yıl birer birer
kapatılıyor ya da birleştiriliyor. Tüm
dünyada coşkuyla kutlanan
Uluslararası Anadil Günü’nde,
ülkemiz Yunanistan’dan
azınlığımızın anadilde eğitim
hakkına mutlak saygı göstermesini ve
azınlığımız mensubu çocukların
anadilleri Türkçe ile birlikte Yunanca
dilinde eğitim alabileceği iki dilli
azınlık anaokullarının açılmasına
izin vermesini talep ediyoruz.”
Anadil öğreniminin önemini
savunan ve çok dilliliği teşvik eden
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından
1999 yılında ilan edilen 21 Şubat
Uluslararası Anadil Günü’nün bu
yılki teması ise “Çok Dilli Eğitim
Aracılığıyla Sürdürülebilir
Geleceklere Doğru” olarak belirlendi.

AZINLIK DERNEKLERİ
Etkinliğin son bölümünde Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, İskeçe
Türk Birliği Başkanı adına Asbaşkan İsmet
Tüccar ve BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet söz
alarak Ana Dili Günü’yle ilgili düşüncelerini
ve görüşlerini aktardılar.
Etkinlik sonunda katılımcılara Türkçe
eğitimine katkılarından dolayı plaket
sunuldu.

Gençlerden
Bursa’ya gezi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu Şubesi
Gençlik Kolları üyeleri, Bursa’ya üç
günlük bir kültür gezisi düzenledi.
Uludağ oteller bölgesini ziyaret
eden katılımcılar, kayak yapma
imkanı buldu. Ayrıca Bursa’nın bir
çok tarihi mekanlarını da gezen
grup, UNESCO Dünya Kültür

Mirasları listesinde yer alan
Cumalıkızık köyünü ziyaret etti.
Son olarak BTTDD Bursa
Şubesi’ni ziyaret eden BTTDD
Zeytinburnu Şubesi Gençlik Kolları
üyeleri, BTTDD Bursa Şubesi Genel
Sekreteri İsmail Hayat ve Bursa
Şubesi Gençlik Kolları üyeleri
tarafından ağırlandılar.

gundem_1007_Layout 1 27.02.2017 18:14 Page 10

10

GÜNDEMhaber

VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

24 Şubat 2017

Kırcaali’de “Anadili
Günü” etkinliği

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Salmonella tehditleri
anatlı Salmonellozisi,
Salmonella cinsindeki
etkenlerden ileri gelen
kanatlıların büyük bir
çoğunluğunda önemli hastalık
tablolarına neden olan bir
enfeksiyondur. Ayrıca kanatlı
Salmonella türlerinin bazılarının
insanda da enfeksiyon yapması
nedeniyle Salmonellozis,
kanatlılardan bulaşabilen
önemli zoonoz enfeksiyon
olarak değerlendirilmektedir.
Tüm dünya ülkelerinde genel
olarak sinsi bir şekilde yayılıp
ortaya çıkması ve hastalık
görülmesi problemlere, çok
yönlü ciddi ekonomik kayıplara
(sürülerde ölüm, verim kaybı,
yoğun antibiyotik kullanımı,
damızlıklardan vertikal bulaşma
nedeni ile sağlıksız ticari
sürüler, gıda zehirleri ) sebep
olmaktadır. Bu nedenle uzun
yıllardan beri tavuk ve hindi
kümeslerinde dünya çapında
pullorum hastalığı ve tavuk
tifosu ile ilgili kontrol çalışmaları
yapılmaktadır. Bu hastalıklarda
en basit uygulamalar, damızlık
kümeslerin Salmonella
gallinarum ve Salmonella
pullorum'dan arınmış olarak
yetiştirilmesi ve bu sürülerden
elde edilen civcivlerin indirekt
ve direkt olarak bu
organizmalarla temasının
önlenmesi esasına
dayanmaktadır.
-Salmonellalar düz
çomakcıklar şeklinde yaklaşık
olarak 0.7-1.5x2.0-5.0 nm
boyutlarında, iki türü hariç
(Salmonella gallinarum,
Salmonella pullorum ) peritrik
flagellaları (kamçı) aracılığı ile
hareketli, sporsuz, kapsülsüz,
Gram negatif bakterilerdir.
Salmonellalarda Dirençlilik
- Salmonella’lar ısıya
dayanıklı değillerdir, 55 oC’de
20 dk da tahrip olurlar. Ancak
düşük ısıya oldukça
dirençlidirler.
- Özellikle soğukta saklanan
yiyeceklerde uzun süre canlı
kalmaları nedeniyle
Salmonella’lardan ileri gelen
zehirlenmelerde bu dirençlilik
unutulmamalıdır.
- Antiseptiklere ve
antibiyotiklere oldukça
duyarlıdırlar. Güneşte ve
gölgede birkaç gün, oda
sıcaklığında 228 gün, yumurta
kabuğunda 23 gün, gaitada 1 ay,
durgun suda 5 ay, altlıklarda 2-9
ay, kümeslerde 5-6 ay canlı
kalabilmektedirler
- Salmonellalar oda
sıcaklığında depolanan süt

K

tozlarında 12 ay, süt ve bitter
çikolatalarda ise 18 ay sonra bile
izole edilebilmektedir.
- S. typhimurium ve S.
enteritidis’in 23oC de 7 yıl
süreyle depolanan
dondurmalardan izole edildiği
bildirilmektedir.
- S.gallinarum fenol(1:1000),
biklorür de merkür (1:20 000),
Potasyum permanganant (1:100)
ve formolde (1:50) 3 dk içinde
inaktive olur.
- Son 15 yıldır artmakta olan
Salmonellozis, uluslararası halk
sağlığı ve ekonomileri tehdit
eden önemli bir enfeksiyon
olmuştur.
- İnsan ve hayvanlar
Salmonella’nın en önemli iki
kaynağını oluştururlar.
Salmonella bakterileri
homoterm (insan ve memeli
canlılar) grubu canlıların
intestinal florasında normal bir
flora üyesi olarak bulunmazlar.
- Fakat kuşlar, kaplumbağa
ve reptillerin (sürüngenler)
genellikle normal florasında
bulunurlar.
- Epidemiyolojik analizler
enfeksiyonun ana kaynağının
kontamine olmuş (hastalık
bulaşmış) tavuk eti, yumurta ve
yumurta ürünleri olduğunu
göstermekteyse de
primer(öncelikli) kaynak hasta
insan ve omurgalı hayvanların
bağırsaklarıdır. Dışkı ile dışarı
atılan Salmonella’lar uzun süre
canlılıklarını korumaktadırlar.
- Bu Salmonella kaynaklarına
ait dışkı veya lağım suları
yoluyla çevresel kirlenme ve bu
yolla su ve gıda kaynaklarının
kontaminasyonu söz konusu
olduğu gibi, hayvansal gıdaların
enfekte olmuş hayvanlardan
doğrudan kontaminasyonu
(bulaşması) da söz konusudur.
- Diğer taraftan gıda
üretiminin her aşamasında
önemli bir yeri olan insan,
Salmonella bulaşmasında
önemli bir faktör olarak yer
almaktadır
- Çiftlik hayvanlarında
enfeksiyon, yedikleri kontamine
yemlerden, meralardan, su
kaynaklarından
kaynaklanabileceği gibi çiftlikte
taşıma sırasında veya hayvan
pazarlarında, mezbahalarda
hayvandan hayvana veya
insandan hayvana temas
yoluyla da
gerçekleşebilmektedir.
Bu tür salmonella
tehditlerinden korunmada
hijyen kuralları büyük önem
arzetmektedir.

BULGARİSTAN’daki Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği ve
Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği (GBTÖD),
“21 Şubat Uluslararası Anadili
Günü” nedeniyle bir etkinlik
düzenlendi.
Kırcaali’deki Ömer Lütfi
Kültür Derneği salonunda
gerçekleştirilen etkinliğe bölge
halkı yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe bölgede faaliyet
gösteren kurum ve kuruluş
temsilcilerinin yanı sıra
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani de katıldı. Batı
Trakya’dan, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB)
Başkanı Sami Toraman ve
Rodop Rüzgarı Dergisi sahibi
İbrahim Baltalı da etkinlikte yer
aldı.
“ANA SÜTÜ EN BESLEYİCİ
GIDADIR; TEMİZDİR, HELALDİR.
ANA DİLİMİZ DE ÖYLE”
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani yaptığı
konuşmada, “Bu dil ağzımda
anamın ak sütüdür, der Üsküplü
büyük şair Yahya Kemal. Çünkü
ana sütü en besleyici gıdadır,
temizdir, helaldir; ana dilimiz de
öyle. Bir toplumun kültürü,
sanatı ana dille beslenir. En
büyük edebiyat ustaları
başyapıtlarını ana dillerinde
vermişlerdir. Çünkü bir insan
duygu ve düşüncelerini
doğduğu andan itibaren
annesinden duyarak öğrendiği
dilde ifade edebilir. Bu vesileyle
ana dilimiz Türkçe’yi ilk kez
resmi dil ilan eden Karamanoğlu
Mehmet Bey’i de burada anmak
isterim. Pek çoğunuzun ataları
Karaman’dan buraya göç ettiler,
yerleştiler. Sizler de kendi
deyimiyle, divanda, dergahta,
bergâhta ana dilinizi konuşarak
vasiyetini yerine getirmek
suretiyle Karamanoğlu Mehmet
Bey’i onurlandırdınız.” dedi.
Farklı dil ve kültürlerin bir
toplumun rengi ve zenginliği
olduğunu dile getiren Ergani
sözlerini şöyle tamamladı:
“Homojen bir toplum yaratma

çalışmaları her zaman beyhude
bir çaba olmuştur. Herkes aynı
dili konuştuğu, aynı kalıplarla
düşündüğünü, yaşadığını, aynı
kıyafetleri giydiği bir dünyanın
çok sıkıcı olacağını
düşünüyorum. Biz de ayrıca, ‘Bir
lisan, bir insandır’ diye ayrı bir
söz daha vardır. Farklı lisanlar
öğrenmenin önemini
vurgulayan bir sözdür. Bizler
farklı diller de öğrenip
konuşacağız. Sizler burada
Bulgaristan vatandaşları olarak
yaşarken Bulgarca’yı da en iyi
şekilde konuşacaksınız.
Günümüzde artık iki dilli olmak
yetmiyor, başka diller de
öğreneceksiniz; ama en güzel
ana dilinizi konuşacaksınız.
Konuşma yetmez, tüm
inceliklerini öğrenip en güzel
eserlerinizi ana dilinizde
vereceksiniz. Bu vesileyle
Kaşgarlı Mahmut’u burada
anmak gerekir. Kendisi Türkçe’yi
tüm lehçeleriyle araştırıp Divanü Lugati’t Türk’te bir araya
getiren ilk dil bilimcidir.”
“DİLLERİNİ KAYBETMİŞ
MİLLETLERİN AYAKTA
KALABİLMELERİ
İMKANSIZDIR”
Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği’nin
(GBTÖD) Başkanı Harun Bekir,
“Ana dilini yitirmiş bir kişi öz
kültürünü ve kimliğini de
yitirmiş demektir.” diyerek
konuşmasına başladı. Bekir,
“Dil, bir halkın aynası,
kimliğinin ve kültürünün
yansımasıdır. Bir insanın ana
dilinden kopması veya
koparılması, onun yalnız ailesi,
milletiyle bağlarının kopması
değil, aynı zamanda dünya ile
bağlarının kopması demektir.
Dillerini kaybetmiş milletlerin
millet olarak ayakta
kalabilmeleri imkansızdır.
Yetkililerden ana dili
yasaklarından,
engellemelerinden vazgeçerek,
tam aksine desteklemelerini
diliyor, bekliyoruz. Velilerden
çocuklarının ana dillerini

öğrenme konusunda daha
hassas ve duyarlı olmalarını,
ana dillerine sahip çıkmalarını
ve bilinçlendirmelerini
bekliyoruz. Çocukların ana
dillerini doğru öğrenmelerini,
doğru kullanmalarını,
sevmelerini, benimsemelerini
hedefliyoruz.” dedi.
“ÖĞRETMENİN OLMADIĞI
YERDE ANA DİLİNİN
KAZANILMASINDA
GÜÇLÜKLER VARDIR”
Etkinliğe Batı Trakya’dan katılan
BTTÖB Başkanı Sami Toraman,
“Türkçe’miz ana dilimiz bizim
ses bayrağımızdır. Ana dilinin
kazanılmasında en büyük rolü
anadan sonra toplum,
toplumdan sonra da
öğretmenler alır. Öğretmensiz,
öğretmenin olmadığı yerde ana
dilinin kazanılmasında
güçlükler, sıkıntılar vardır.” diye
konuştu.
Balkanlar’da Türk
azınlıklarının ana dili gününü
kutlamasının, gelecek nesillere
aktarılmasının boyun borcu
olduğunu kaydeden Toraman,
“Ana dilinde eğitim kazanılmış
bir haktır, bunu göz ardı
etmeyelim.” çağrısında
bulundu.
Toraman, Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani’ye, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nin
yayınladığı ve İbrahim
Baltalı’nın 27 öğretmen ile
yaptığı röportajlara yer veren
“Bir Efsane Sona Ererken” isimli
kitabı ve Fevzi Ali’nin bir ebru
tablosunu hediye etti.
Etkinlikte ayrıca öğrencilerin
katıldığı bir şiir dinletisi yer aldı.
Dinletide Bulgaristanlı Türk
şairlerin eserlerine yer verildi.
Etkinlikte yer alan çocuklara
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani tarafından kitap
hediye edildi.
Gecede sahne alan Ömer Lütfi
Kültür Derneği’nin genç
solistlerinden Aysun Ahmet de
seslendirdiği şarkı ve türkülerle
programa ayrı bir renk kattı.
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HyperX Alloy FPS klavye
MEKANİK tuşlu klavyelere
iyi bir örnek olan HyperX Alloy
FPS ne kadar iyi? İşte inceleme
notumuz!
HyperX ailesi, artık iyiden
iyiye ünlü bir Kingston markası
olmuş durumda. Bu ailede
oyuncular için geniş ürün
yelpazesi sunan Kingston, bu
defa da HyperX Alloy FPS ile
mekanik klavye isteyenlere özel
bir ürün geliştirmiş.
Diğer mekanik oyuncu
klavyelerine daha kompakt bir
çözüm getiren HyperX Alloy
FPS, mekanik yapısı bir yana,
ışıklı zemini, CHERRY MX
switch'leri ve özelleştirilebilir
tasarımıyla dikkat çekiyor. Her
zaman olduğu gibi klavyenin
tüm detaylarından
bahsedeceğiz. Ama önce ilk
durağımız tasarım olacak.
HyperX Alloy FPS,
tasarımıyla fazlasıyla dikkat
çekici bir model. Tuşların
etrafında herhangi bir çerçeve
yerleştirmeyerek oldukça
kompakt yapıda bir tasarımı
gözeten Kingston, böylece dar
masa üstü alanlarını da
hedeflemiş. SteelSeries Apex
M500 ile bu anlamda benzer
hatları gözeten HyperX Alloy
FPS, farklı olarak klavyeden
ayrılabilir örgülü kablosuyla çok
daha kompakt olmayı başarmış
doğrusu. Evet, HyperX Alloy
FPS'de kablo sökülebilir yapıda.
Bu sayede daha rahat
taşınabilen klavye, ek olarak bir
de güzel taşıma çantasıyla
geliyor.
Klavyenin tasarımı fazlasıyla
güçlü duruyor. Bunda kuşkusuz

ışıklandırmanın önemi büyük. 5
farklı ışık seviyesine sahip olan
klavye, ayrıca 6 farklı efektte
özelleştirilebilir LED ışık
opsiyonu da sunuyor. Ancak
klavyede RGB aydınlatma yer
almıyor. Yani ışıklandırmayı
daha detaylı olarak
özelleştiremiyorsunuz.
HyperX Alloy FPS'in en
önemli özelliklerinden biri
WASD ve 1234 tuşlarına ayrıca
tuş başlığı getirmesi.
Oyuncuların en sık kullandığı
bu tuşları özeleştiren klavye,
kırmızı renkli 1234 başlıklarıyla
fark yarattığı gibi, WASD
başlıklarını dokulu zeminle
işleyerek oyuncuların bu tuşları
parmak uçlarından
kaçırmamasını sağlıyor. Bu,
büyük avantaj yaratıyor.
Klavye çerçevesi sert çelikten
inşa edilmiş. Bu sayede sert
oyuncular aradıklarını HyperX
Alloy FPS'de bulacaklar. Öte
yandan CHERRY MX tuşlar da
50 milyon basmaya karşı test
edilerek geldiği için, bu klavyeyi
uzun yıllar boyunca
kullanabileceğinize kuşku yok
doğrusu.
HyperX Alloy FPS, mekanik
tuşlarıyla tam performans
gösteriyor. Öte yandan az önce
bahsettiğimiz özelleştirilen
WASD tuşlarıyla da oyunda
rahat bir kullanım sağlıyor.
Elbette kompakt yapıda olması
nedeniyle klavyede makro
tuşları ve bir palm rest bölgesi
bulunmuyor. Eğer bu ikisi sizin
için önemliyse, HyperX Alloy
FPS size hitap etmiyor. Elbette
HyperX Alloy FPS'yi her oyun

tipinde kullanabilirsiniz, ancak
bu klavye özellikle FPS
oyuncularının ilgi alanına
giriyor desek yanılmış olmayız.
HyperX Alloy FPS'in
çıkartılabilir USB kablo girişinin
hemen yanında bir USB yuvası
daha bulunuyor. Bu USB
yuvasıyla akıllı telefonunuzu
şarj edebiliyorsunuz. Bu da
oyun süresince telefonunuzu
rahat rahat şarj edebileceğiniz
anlamına geliyor.
HyperX Alloy FPS'e ilişkin
önemli bir diğer detay da sol alt
köşede Windows tuşu
bulundurması. Ancak bu tuşun
kullanımını, oyunları kesintiye
uğratmaması için F12 tuşuyla
kapatabiliyorsunuz. Açıkçası bu
kullanım şeklini beğendik. Zira
her ne kadar oyuncu klavyesi
olsa da, sol tarafta yer alan
Windows tuşu klasik kullanıma
katkıda bulunduğu için
zeminde bizce yer almalı. Bu

BULMACA
SOLDANSAĞA

GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Nefes,
Marka 2) Ova, Abes, Ar
3) Ehram, Start 4) Al,
AA, Dam 5) Mamaliga
6) Leva, Aks 7) Aha,
Acar, El 8) Pankras,
Ama 9) Ur, Ay, Taç 10)
Feragat, Ba 11) Pt, Arife
12) Ate, Çiy, Udi 13)
Diya, Lastik 14) Enişte,
Nara.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Noel, Tapu, Sade 2)
Evham, Harf, Tin 3) Far,
Alan, Epeyi 4) Amme,
Kart, Aş 5) Sam, Avarya
6) Alaca, Gaile 7)
Mesai, Astarya 8) Ast,
Gar, Ati, Sn 9) Adak, Aç,
Futa 10) Kara, Sem,
Bedir 11) Artma, Lapa,
İka.

1)Erimek – Olağandan hacimli 2) Camide yapılan
dini konuşma – Cansız, miskin 3) Lorentiyum’un
simgesi – Kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir
ağaççık 4) Güzel kokulu madde – Açık, ortada,
herkesin içinde yapılan 5) Çoğalma – Bunama,
ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 6) (halk
dili) Yetişkin – Gece bekçisi – Bir nota 7) Sevimli,
neşeli – Belirli bir konudan iyi anlayan kimse 8)
Binek hayvanı – Yeşile çalar toprak rengi – Namus,
haya 9) Otelde özel bölüm – Bilim 10) At
yarışlarında seyirci tribune – Takdim 11) Sara
hastalığı 12) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif
tekne – Hitit – Neptünyum’un simgesi 13) Hemen
hemen, sanki – Boğa güreşi alanı 14) Elma, armut
Kurusu – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı – Duyu.
YUKARIDANAŞAĞIYA

1) Daha iyi, yeğ – Başlıca, asal – (halk dili) Akarsu
yatağı 2) (matematik) İnç – İnsan ve hayvan derisi
üzerinde bulunan ince kıl – Çevresi suyla kaplı
kara 3) Radyum’un simgesi – Bir tür yapay mermer
– Piston 4) Büyüklük, yücelik – Bir mürekkep
balığı türü 5) Donanma – Nikel’in simgesi –
(kısaca) Anadolu Ajansı 6) Kudret, iktidar –
Arsenik’in simgesi – İnsan topluluğu 7) Nakış ipliği
yumağı – Topluluk, cemaat – Aşama, merhale 8)
Kısacası – Erzurum iline bağlı ilçelerden biri 9)
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu – Büyük
sözlük – ünlem 10) Rutenyum’un simgesi – Er –
Küçük çocuk türküsü 11) Kalabalıkta yığılma –
Altın’ın simgesi – Demir kiri.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

gibi ek anahtarlarla oyun içi
erişiminin kesilmesi -yabancı
olmasak da- akıllıca bir yöntem.
Son olarak HyperX Alloy
FPS'in kompakt yapısını
destekleyen bir diğer özellik ise,
klavyenin herhangi bir yazılıma
ihtiyaç duymaması. Bu sayede
tak – kullan kullanım şeklini
gözeten klavye, elbette öte
yandan çeşitli kullanım
profilleri yaratabileceğiniz bir
yazılıma sahip olmamasıyla da
"dezavantaj" yaratıyor. Evet, bu
her ne kadar dezavantaj gibi
görünüyor olsa da HyperX Alloy
FPS, zaten yapısı gereği farklı
bir platformda yer alıyor.
Üzerinde makro tuşları
bulundurmaması ve ek
profillerle MMORPG türü oyun
tarzlarına hitap etmemesi, onu
daha core bir FPS oyuncusu
yapıyor. Bu bağlamda bunları,
klavyenin eksi hanesine
yazmayacağız. Ha, ama

2

3

4

5

6

özelleştirilebilir RGB
aydınlatmaya sahip olsa çok
daha güzel olabilirdi, o da ayrı.
HyperX Alloy FPS, tam
olarak core FPS oyuncularına
hitap eden bir oyuncu klavyesi.
Kompakt, hızlı ve rahat bir
kullanım sağlamak için gereken
ne varsa klavye üzerine
yerleştirmiş Kingston. Öte
yandan oyun oynamadığınız
zamanlarda da rahat bir
kullanım sağlayacağınızı
düşünüyoruz. Bu bağlamda
eğer sıkı bir FPS
oyuncusuysanız ve mekanik
klavye arıyorsanız, HyperX
Alloy FPS'i incelemeden
geçmeyin diyoruz.
HyperX Alloy FPS, özellikle
sıkı FPS oyuncularına hitap
ediyor. Şu sıralar bu tarzda
oyunlarda kullanacağınız ve
mekanik tuş takımına sahip bir
klavye arıyorsanız, HyperX
Alloy FPS'i görmeden geçmeyin.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Özgüven kendimiz,
yeteneklerimiz ve
becelerilerimiz hakkında olumlu
ve gerçekçi bir inanca sahip
olmamız anlamına gelir.
Özgüven, hayata karşı yapıcı,
olumlu bakış açısını ve kendine
inanmayı gerektirir. Özgüveni
olan bireyler, birçok sorunla ya
da durumla daha kolay baş
edebilirler.
Özgüvenimizin yerinde
olması her zaman her şeyi
mükemmel yapacağımız
anlamına gelmez. Aksine
yaşanan olumsuzlukların
hepsini kendimize mal
etmektense nedenlerini
araştırır, bundan ders çıkartır
ve bir dahaki sefere daha iyisini
yapma motivasyonuna sahip
oluruz.
Ancak özgüven
eksikliği olduğu
taktirde,
kendimizden şüphe
duyma, kolay boyun
eğebilme, aldığımız
eleştirilere karşı
toleranslı olamama,
sevilmediğimizi
hissetme ve
yalnızlık gibi
olumsuz
inançlara sahip
olmamız olasıdır.
Sanıldığının
aksine özgüven, her koşulda
sabit olan bir duygu değildir.
Yaşam olaylarımıza bağlı
olarak diğer insanlar ve olaylar
özgüvenimizin azalmasına veya
artmasına sebep olabilir. Diğer
bir deyişle, farklı durumlarda
veya çevrelerde güven ya da
güvensizlik duygusuna sahip
olabiliriz.
Öte yandan, aşırı güven
duygusu içerisinde
olduğumuzda becerilerimiz
hakkında gerçekçi olmayan
inançlara sahip olabilir ya da

Özgüven nasıl
kazanılır?

Başarılarımız ve takdir
görecek davranışlarımız
özgüvenimizi artırabilirken,
başarısızlıklarımız ve olumsuz
geri bildirimler özgüvenimizi

sınırlarımızı
bilmediğimizden
her şeyi yapabilirmişiz gibi
düşünebiliriz.
Özgüven duygusu yaşam
içerisinde sık sık değişimler
gösterebildiğinden,
başarılarımız ve takdir görecek
davranışlarımız özgüvenimizi
artırabilirken,
başarısızlıklarımız ve olumsuz
geri bildirimler özgüvenimizi
azaltabilir.
Özgüvenimizin azaldığını ya
da hiç özgüvenimiz olmadığını
hissettiğimizde şu yöntemlere
başvurmak işe yarayacaktır:
• Motive olduğumuz
aktivitelerde yer almak. Başarılı

Mem le ketimden Man za ra lar...

azaltabilir.
Özgüvenimizin azaldığını ya da
yok olduğunu hissettiğimizde
bizi motive edecek yöntemlere
başvurmalıyız.

olduğumuz, kendimizi iyi
hissettiğimiz aktivitelerde yer
aldığımız taktirde,
başarabildiğimizi
göreceğimizden özgüvenimizi
arttırmaya yardım eder.
• Kendimiz hakkında olumlu
düşünmeye başlamak, negatif
düşünceden uzaklaşmamıza
yardımcı olacaktır.
• Makul hedefler koymak.
Gerçekçi hedefler
belirlediğimizde ona ulaşmak
için olan inancımız olur,
koyduğumuz hedefi
gerçekleştirdikten sonra da yeni
hedeflerle yolumuza devam
edebiliriz.
• Bizi destekleyen kişilerle
vakit geçirmek.
• Sahip olduğumuz pozitif
özelliklerimizi hatırlamak. Bu

sayede negatifliğe
odaklanmayacağız ve
başarabilme inancımızı
hatırlayacağız.
• Deneyimlediğimiz her olay
tabii ki başarıyla
sonuçlanamayabilir. Bunlardan
ders çıkartmak ve
kaynaklarımıza kaydetmek bir
sonraki olumsuz yaşam
olaylarında hatırlamamıza ve
aşmamıza yardım eder.
• Hayır diyebilmek. Bizim için
makul olmayan isteklere hayır
demeyi başardığımız zaman
fikirlerimizi açıkça ifade
edebiliyor olacağız. Bu da
özgüvenimizin artmasına
yardımcı olacaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Beşamelli Tavuk Böreği

Malzemeler
2 hazır yufka
1 yumurta
250 gr tavuk göğüs eti
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Susam
Tuz
Karabiber

FOTO: Hasan Hasan

Hazırlanışı
Tavuk etini haşlayıp küçük
parçalara ayırın.
Soğumaya bırakın.
Tereyağını eritin.
Unu ekleyip sararıncaya kadar
kavurun. Karıştırarak sütü
ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
Tavuk etlerini, tuz ve karabiberi
ekleyip karıştırın.
Yufkaları tezgaha yayın ve 6

parçaya bölün. Geniş taraflarına tavuklu harcı yerleştirin ve
sarın.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
üzerine yumurta sarısı sürüp
susam serpiştirin.
180 derece fırında kızarıncaya
kadar pişirin.

gundem_1007_Layout 1 27.02.2017 18:14 Page 13

13

GÜNDEMbuket

24 Şubat 2017

Şişmanlıkla mücadele için ipuçları!
Günümüzde şişmanlık
"harcadığından fazla kalori almanın
kaçınılmaz sonucu" gibi görülse de
aslında bu söylem büyük bir problemi
basite indirgemektir.
Tüketilen besinlerin içindeki gizli
düşmanlar da kilo almayı sağlamakta
ve başta obezite olmak üzere birçok
hastalığın kapılarını açmaktadır.

TOKSİK YAĞLAR VÜCUTTA BİRİKİR
İnsanlığın eski düşmanı şişmanlığı,
toksik yağların olmaması gereken yerde
depolanıp vücudun tahammül
edemeyeceği miktarlara ulaşması”
şeklinde tanımlamak doğru olacaktır.
Aşırı yemek, hareketsizlik kilo almak
için elbette birer faktördür. Örneğin; bir
deney hayvanı fazla beslendiğinde ya
da tokluk merkezini kontrol eden tek bir
geni/hormonu yok edildiğinde obeziteye
yol açılabilir. Bu tablonun temelinde
"hücresel düzeyde kapasite zorlanması”
yatmaktadır. Ancak günümüz
insanındaki durum çok daha farklıdır.
Bunun nedeni tükettiğimiz gıdaların
organizmamızın tanımadığı şeker, yağ
ve amino asitlerle dolu olmasıdır.
Kısacası bunlar doğal değildir ve
problemin asıl sebebidir.

KARACİĞER KARGO GİBİ ÇALIŞIR
Sindirim yoluyla kana karışan tüm
besinler kimi kendi başına, kimi de
onları tanıyıp refakat eden özel
proteinlerce doğru karaciğere
götürülmektedir. Karaciğer bunları
ayırmakta ve gerektiğinde de işleme
tabi tutmaktadır. Bir kargo mantığı ile
çalışarak “lipoprotein” adı verilen ve
adeta kargo kutularına benzer özel
proteinlerle paketlemekte, üzerine de
içinde ne olduğunu ve nereye teslim
edileceğini gösteren bir barkod
yapıştırıp daha sonra tekrar kana
vermektedir. Hemen
göndermeyeceklerini ise
depolamaktadır. Eğer bu kargonun
içindeki madde “trans yağ, oksitlenmiş
yağ ya da vücudun tanımadığı bir şey”
ise hücreler bu kargoyu almak istemez
ve geri gönderirler. Karaciğer ise bu
iade edilen bozuk kargoyu gözden uzak
bir yere (cilt altı gibi) adeta sürgüne
göndermektedir. Basit mantıkla, toksik
maddeden kurtulmaya, adeta onları
yağ dokusu içinde izole etmeye
çalışmaktadır. Sonuç şişmanlık, yani
istenmeyen yerlerde yağların birikmesi
ve vücudun deforme olmasıdır.

KANSER KAPIYI ÇALABİLİR
Hücre içine giren toksinler hastalık
ve kansere giden yolu açmaktadır. Yağ
depolarında istiﬂenen toksinler ise;
olduğu yerdeki dolaşımı bozmakta ve
insülin, leptin, adiponektin, cinsiyet
hormonları gibi hormonlara itaat
etmemeye kadar bir dizi metabolik
probleme yol açmaktadır. Zamanla bu

durum daha da kötüleşerek kontrolden
çıkmaktadır. Giderek daha da kilo alma
ve vücudun deforme olması bir yana
cilt sağlığı bozulmuş, kırışıklıklar,
lekeler ve selülit ortaya çıkmış,
yaşlanma hızlanmıştır. Kanser, kronik
organ hasarı, beyin ve sinir sistemini
dejenere eden hastalıklar (Alzheimer
gibi) ise işin başka bir boyutudur.

tüketin.
9. Salatalarınıza elma sirkesi, nar
ekşisi koyun, uygun miktarda turşu
tüketin (cam şişede olanları tercih
edin).
10. Tiroid hormonlarınızı, insülin
düzeylerinizi

ŞİŞMANLIKTAN KORUN1.Öğünleri aceleye
getirmeyin, sakin ve
rahat bir ortamda
yemeye çalışın. İyi
çiğneyin.
2. Lokmalar arasında
birkaç yudumdan fazla
su içmeyin.
3. Günlük kalorinin
¾’ünü kahvaltı ve öğlen yemeğinde
almaya çalışın, akşam yemeği sonrası
atıştırmalardan kaçının.
4. Doğal/geleneksel yöntemlerle
beslenmiş hayvanların etini,
yumurtasını tercih edin.
Dana ve tavuk etini ızgara
yerine güveçte pişirin.
5. Sebze/meyve satın
alırken bilinçli davranın.
6. Kahvaltı dışında yemekle, meyve
tüketmeyin.
7. Pastörize günlük sütten yapılmış
yoğurt ve kefir tercih edin.

ve idrarınızın
pH’sını kontrol ettirin.
11. Konserve,
işlenmiş, hazır
gıdaları bilinçli
tüketin,
tatlandırıcıları (doğal
olsa da) hekiminize
danışmadan
kullanmayın.
12. Kaliteli uyku ve egzersizi ihmal
etmeyin, stresi nasıl yöneteceğinizi
öğrenin.
13. Güneşten yeterli derecede
faydalanın.
14. Sağlıklı bir bağırsak
ﬂorasını nasıl idame
ettireceğinizi öğrenin.
15. Ağız hijyenini
ihmal etmeyin.

8. Yağsız/light ürünleri bilinçli

Aşırı terlemeyi önleyen doğal yöntemler
Terlemek... Hepimizin korkulu rüyası. Bir de kokulu
bir teriniz varsa, hem kendinizin hem de çevrenizin
mutsuzluk kaynağı olabiliyorsunuz.
Aşırı ve kötü kokulu teri önlemek için çoğumuz
deodorantları tercih ediyoruz. Uzmanlar deodorant
kullandığımız saatlere
dikkat etmemizi
öneriyorlar.
Araştırmalara göre
deodorantlar en çok gece
etkili oluyor ve özellikle
gece duş aldıktan sonra
uygulanması gerekiyor.
Aşırı terlemeyi
önlemek için pamuk gibi
doğal kumaşlardan
yapılmış ince kıyafetleri
tercih edebilirsiniz. Dar
kıyafetler giydiğinizde
daha çok terlediğinizi
fark etmişsinizdir. Bu
yüzden mümkün
olduğunca bol kıyafetler
seçmeye dikkat
etmelisiniz.
Özellikle sıcak
havalarda baharatlı
yemeklerden kaçının. Acı biber ter üretimini hızlandırır
ve soğan, sarımsak gibi kokulu yiyecekler terinizin kötü
kokmasına neden olur. Bu nedenle özellikle bu
gıdalardan uzak durmanızda fayda var. Bunların yanı
sıra aşırı terlemeyi azaltmak için bitkisel mucizelerden
faydalanabilirsiniz. İşte terlemeyi önlemeniz için
bitkisel formüller.

ÇÖREKOTU YAĞI
Soğuk preslenmiş çörekotu yağının antibakteriyel
özelliği bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan genital
enfeksiyonlar için kullanılabilir. Genital bölgede
terlemeyi önlediği için enfeksiyon riskini de azaltır.
Duştan sonra koltuk
altlarınıza da
uygularsanız farkı
hissedebilirsiniz.
ADAÇAYI
1 çay kaşığı adaçayı
yaprağını kaynar suya
ekleyin; birkaç dakika
bekleyin ve için.
Adaçayı, aşırı terlemeyi
tedavi etmenin en iyi
yolu ve aynı zamanda
gece terlemesine de
engel olmasıyla
biliniyor. Daha iyi sonuç
için 2 haﬅa boyunca
günde 1 litre adaçayı
tüketebilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin doğal
bir deodorant olduğunu söyleyebiliriz. Koltuk altlarınızı
elma sirkesiyle yıkadığınızda, tüm gün boyunca
terlemenizi azaltabilir. Kuru bir bezi elma sirkesiyle
ıslatın ve en çok terleyen bölgelerinizi bezle silin. Bunu
terleyen ayaklarınız için de uygulayabilirsiniz. Haﬅada
iki kez 2 litre ılık suya 75 ml elma sirkesi ekleyin ve
ayaklarınızı suyun içinde 15 dakika bekletin.
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İskeçe’de ırkçılık karşıtı yürüyüş
KEERFA temsilcisi Cemali Mülazım: “Son
dönemde Altın Şafak’ın çıkarttığı olaylara
neredeyse her gün tanık oluyoruz. Ne yazık
ki azınlığımıza karşı da saldırılar arttı.”
IRKÇILIK ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi (KEERFA), “Dünya Irkçılıkla
Mücadele Günü” nedeniyle İskeçe’de
gösteri düzenliyor.
Birleşmiş Milletler tarafından 1966
yılında “Irkçılıkla Mücadele Günü” olarak
ilan 21 Mart nedeniyle, Irkçılık ve Faşist
Tehdide Karşı Birlik Hareketi, Yunanistan
genelinde gösteriler gerçekleştirecek.
Bu kapsamda İskeçe’de de “Irkçılık ve
Faşizm Karşıtı Yürüyüş” düzenleniyor.
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi’nin öncülüğünde
gerçekleştirilecek yürüyüş, 18 Mart
Cumartesi günü öğle saatlerinde
başlayacak.

“IRKÇILIKTAN RAHATSIZLIK
DUYAN HERKESİ
BU YÜRÜYÜŞE
DAVET EDİYORUZ”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi’nin (KEERFA) İskeçe’deki
temsilcilerinden Cemali Mülazım,
“Ülkemizdeki ırkçı ve yabancı
saldırılardan ve uygulamalardan
rahatsızlık duyan herkesi bu yürüyüşe
davet ediyoruz.” dedi.
Dünya genelinde Irkçılıkla Mücadele
Günü nedeniyle KEERFA’nın
Yunanistan’da birçok şehirde eylem
yapacağını anlatan Cemali Mülazım,
dünyada yükselen ırkçılık ve yabancı
düşmanlığına “hayır” diyeceklerini
vurguladı.
Yunanistan’da; Atina, Selanik, Hanya,
Midilli, Yanya ve İskeçe’de eylemler
yapılacağını belirten Cemali Mülazım şöyle
devam etti: “İskeçe’deki ırkçılık karşıtı
yürüyüş 18 Mart Cumartesi günü yapılacak
ve saat 12:00’de başlayacak. Yürüyüşe, sivil
toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler,
katılacak. Irkçılıktan, ırkçı ve faşist
saldırılardan rahatsızlık duyan herkesi bu
yürüyüşe davet ediyoruz. Ne yazık ki son
yıllarda ırkçılık ve
yabancı
düşmanlığı
artıyor. Ülkemiz
Yunanistan’da da
büyük bir tehdit
ve tehlike var.
Son dönemde
ırkçı saldırılar,
göçmenlere karşı
saldırılar arttı.
Bunları hergün
televizyonlardan,
gazetelerden
görüyoruz.
Ortadoğu’da,
Afrika’da devam
eden savaşlar
göçmen ve
mülteci sorununu
daha da arttırıyor.
Bu insanlık dramı
arttıkça da
yabancı
düşmanlığı,

İslamofobi ve ırkçı saldırılar da artıyor.
Fransa’dan örnek vermek isterim bu
noktada. Mesela Fransa’da yaşayan
Müslümanlar ciddi sorunlarla karşı karşıya
bırakıldı. Müslüman kadınlara birçok
durumda başörtüsü yasağı getirildi. Bazı
durumlarda Müslüman kadınların
giysilerinden dolayı denize girme yasağı
getirildi. Göçmenlerin durumu içler acısı.
Tüm bunlar kabul edilmesi mümkün
olmayan şeyler. Ne yazık ki Amerika’da da
Donald Trump’ın seçilmesiyle ve hemen
sonrasında bazı Müslüman ülkelerden
insanlara giriş yasağı getirmesiyle dünya
genelinde ırkçılık tırmanışa geçti. Irkçı ve
yabancı düşmanı çevreler bu olaydan
cesaret aldı. Dolayısyla ırkçılıkla, yabancı
düşmanlığıyla mücadelemiz daha büyük
önem kazanıyor. Ve bu mücadelede eğer
hep birlikte hareket edersek kazanabiliriz.”

“AZINLIĞA KARŞI
SALDIRILAR DA ARTTI”
Yunanistan’daki ırkçı saldırıların da son
dönemde hızlı bir şekilde arttığına dikkat
çeken KEERFA temsilcisi Cemali Mülazım,
“Son dönemde Altın Şafak’ın çıkarttığı
olaylara neredeyse her gün tanık oluyoruz.
Ne yazık ki azınlığımıza karşı da saldırılar
arttı. Altın Şafak bir yandan Atina’daki
caminin yapımını engellemeye çalışıyor,
öte yandan burada azınlığın bir kısmına
sahip çıktığını söylemeye çalışıyor. Tabii ki
bunun bir inandırıcılığı olamaz. İnsanlar
da zaten bunu görüyor ve anlıyor. İşte bu
nedenle diyoruz ki; 18 Mart Cumartesi
günü İskeçe şehir meydanına gelin hep
beraber ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına
karşı yürüyelim. Sesimizi güçlü bir şekilde
duyuralım.” diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ
ETKİNLİKLER
Düzenlenecek eylem öncesinde 10 ve 11
Mart tarihlerinde bazı etkinliklerin
gerçekleştirileceğini ifade eden Mülazım,
10 Mart Cuma günü
engelli kişilerin
eğitim hakkıyla
ilgili bir söyleşi
yapılacağını
söyledi. Cemali
Mülazım,
sözkonusu
etkinlikler
kapsamında Prof.
Yorgos Çiakalos’un
mülteci sorunu ve
avukat Kostas
Papadakis’in de
Altın Şafak
davasıyla ilgili
süreci anlatmak
üzere İskeçe’ye
geleceğini kaydetti.
Mülazım ayrıca,
Midilli’deki göçmen
kamplarının
durumunun da ele
alınacağı ifade etti.

DEB Partisi’nden
Göynüklü ziyareti
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 17 Şubat Cuma günü İskeçe
iline bağlı Göynüklü köyünü ziyaret
ederek köy halkı ile Cuma namazı
kıldı.
Cuma namazı sonrası İlhanlı
(Topiros) Belediye Başkan Yardımcısı
Sunay Hüseyinoğlu, bölge halkı adına
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve beraberindekileri
selamlayarak, DEB Partisi’nin
bölgelerine yaptığı ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Daha sonra DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş halka
seslenerek, 2014 yılındaki Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde bölge
halkının kendilerine verdiği yoğun
desteğe teşekkür etti. Azınlığın
partilerine verdiği bu destek sayesinde
Avrupa’da birçok kuruluşla iyi ilişkiler
kurduklarını belirten Ali Çavuş, bu
sayede Avrupa Parlamentosu’nda
grubu bulunan Avrupa Hür İttifakı
(EFA) çatı kuruluşuna üye olduklarını,
bu çatı kuruluşu sayesinde AP’de soru
önergesi sunabildiklerini kaydetti.
Yunanistan’a uluslararası bir antlaşma
olan Lozan Antlaşması ile
bırakıldıklarını hatırlatan Genel
Başkan, haklarını ve hukuklarını
belirleyen bu antlaşmaya Yunanistan
yönetimlerinin riayet etmediğini,
verilmeyen hakların yanı sıra mevcut

hakların da azınlığa sorulmadan
çıkartılan yasalarla ellerinden
alındığını belirtti. Atalarının yıllar
önce bu topraklara ‘’hoşgörüyü’’
getirdiğini kaydeden Ali Çavuş, ancak
kendilerinin bu hoşgörüden mahrum
edildiklerini ifade etti. Ali Çavuş,
azınlığın hakları konusunda DEB
Partisi olarak, halktan bu desteği
aldıkları müddetçe mücadeleye
yılmadan ve yorulmadan devam
edeceklerini söyledi.
DEB Partisi Genel Başkanı, parti
olarak Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının uluslararası ve ikili
anlaşmalardan doğan haklarının
iadesi için bir imza kampanyası
başlattıklarını hatırlatarak, bu
kampanyaya halkın verdiği desteğe
teşekkür etti. Ali Çavuş, imza
kampanyasının sürdüğünü, Göynüklü
ve ova bölgesinin de kampanyaya
sahip çıkmasının memnuniyet verici
olduğunu vurguladı.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’a
Göynüklü ziyaretinde, Genel Başkan
Vekili Ahmet Kara, Genel Başkan
Yardımcıları Ozan Ahmetoğlu ve
Ramadan Duban, Genel Sekreter
Aydın Ahmet, Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri Ömer Muzafferroğlu, Ali
Salihoğlu, Ahmet Mustafa ve İsmail
Salih, Gençlik Kolları Başkanı Murat
Ahmet ve Genel Başkan Danışmanı
Bahri Belço eşlik ettiler.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
P. Mavromihali 4-6 Gümülcine adresinde
bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri
önemle rica olunur.
GÜNDEM
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Mehmet Müezzinoğlu, Zeytinburnu’nda
Batı Trakyalılarla buluştu
TÜRKİYE Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu
Şubesi’nde Batı Trakyalı
soydaşlarla biraraya geldi.
Bakan Müezzinoğlu,
Zeytinburnu derneğinde,
İstanbul’da yaşayan
soydaşlarıyla kahvaltılı
toplantıda buluştu.
Mehmet Müezzinoğlu’nu,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin,
Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel, eski Genel Başkanlar
Opr. Dr. Erol Kaşifoğlu, Opr. Dr.
Mustafa Rumelili, Av. Ahmet
Uztetik ve Osman Kayışoğlu,
İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü Başkanı Hakan
Güler, eski şube başkanları,
Zeytinburnu şube yönetim,
kadın ve gençlik kurulu üyeleri
ile çok sayıda Batı Trakyalı
kapıda karşıladı.
Kahvaltı sonrası BTTDD
Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel yaptığı konuşmada,
dernek üyelerinin hemşehrileri
bakanın şubeyi ziyaret
edeceğini duyduklarında
heyecanlandıklarını söyledi.
Hacıbedel, Batı Trakya
Türklerinin anavatanlarında
yabancı muammelesi
görmekten duydukları
üzüntüyü dile getirerek, üyeleri
adına mevcut sorunlara çözüm
bulunmasını istedi.

“HEM YUNANİSTAN’DA,
HEM DE ANAVATANIMIZDA
MÜCADELESİNİ
VERİYORUZ”
İstanbul Batı Trakya Türkleri
Spor Kulübü Başkanı Hakan
Güler de, “Bizlere öğretilen,
Türkiye Cumhuriyeti'nin iki
milli davasının olduğudur.
Bunlardan biri Kıbrıs davası,
diğeri de Batı Trakya davasıdır.
Bizler Batı Trakya Türkleri
olarak hem Yunanistan'da, hem
de anavatanımızda bu
davamızın mücadelesini
veriyoruz.” diye konuştu.

NECMETTİN
HÜSEYİN
“İçimizden biri olan sayın
bakanım Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nu bu
makamlarda görmek bizler için
onur vesilesidir” diyen BTTDD
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, “Ben şanslı bir
dönemde başkanlık yaptığımı
düşünüyorum. Sorunların
mevzuat değişikliği ile tavan
yaptığı bir dönemde yüce

Rabbim bizleri sınıyor ve kalıcı
çözümleri de inşallah bizlere
nasip edecek diye
düşünüyorum. Görev süremiz
Mayıs ayında dolacak ve bu
nihai çözümleri elde etme adına
bir kez daha genel kurulda,
tabii son kez olmak üzere biz
varız diyeceğiz. 21 Mayıs’ta
genel kurulumuza, demokrasi
şölenimize şimdiden sizleri
davet ediyoruz.” dedi.

PASAPORT SÜRESİ
KADAR OTURMA
İZNİ YOLDA
Genel Başkan Hüseyin sözlerine
şöyle devam etti: “İlk müjde
kısa süreli ikametlerin bir
yıldan iki yıla çıkması olmuştu.
Aynı zamanda aile ikametleri de
3 yıla çıkarıldı. Az önce de sayın
bakanımızdan teyidini aldım;
ikamet tezkeresi süreleri 5 yıla
çıkıyor çok yakında. Bunun da
müjdesini buradan ben vermiş
olayım. Ardından sayın
bakanım açıkladı, hepiniz takip
etmişsinizdir. Türk vatandaşı
olanlar, birinci derece yakınları
için 53 Türk lirası karşılığı
sosyal güvenceye kavuşuyor. Bu
yetmedi, yine İzmit şubemizde
“çalışma izin süreci ve
bürokrasisini azaltacağız”
dediler. Yine bizler çok ön plana
çıkarmadık, ama tabii
devamında İzmit Şube
ziyaretimizde tam pasaport
süresince ikamet için de
çalışmalar son aşamada dediler.
Bunları memnuniyetle izliyoruz.
Süreç bürokraside. Takdir
edersiniz ki biraz yavaş ilerliyor,
ama inanıyorum ki sayın
bakanımız ilettiğimiz tüm
sorunlara yönelik çözümleri
kısa sürede bize
müjdeleyecektir.”

MEHMET
MÜEZZİNOĞLU
“BEN BATI TRAKYALIYIM,
TÜRK MİLLETİNİN BİR
FERDİYİM, BUNUNLA DA
GURUR DUYUYORUM”
Daha sonra Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu kürsüye gelerek,
hemşehrileriyle buluşmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. BTTDD yönetcilerine
teşekkür eden Bakan
Müezzinoğlu, “Ben Batı
Trakyalıyım, Türk milletinin bir
ferdiyim. Bununla da onur ve
gurur duyuyorum diyebilmenin
mutluluğunu yaşıyorum.
Dolayısı ile Batı Trakyalı olmak
ayrıcalıktır, zordur, ama
zenginliktir. Sizlerden biri
olmaktan da onur ve gurur
duyuyorum. Tabii bunu her bir
Batı Trakyalı gibi Balkanlar’a da
yansıtmamız lazım. Çünkü bu

büyük milletin, büyük
medeniyetinin dünyaya bir
medeniyet zenginliği olarak
sunulduğu coğrafya özü itibari
ile Balkanlar, ilim ve irfan
medeniyetinin, hak ve adalet
medeniyetinin, huzur ve
hoşgörü medeniyetinin,
dünyaya 400 yılı aşkın bir süre,
huzuru, adaleti, hoşgörüyü
getirdiği ve yansıtıldığı en
önemli topraklardır.” diye
konuştu.
Cumhuriyetin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün,
yurdun her bir köşesi işgal

edilmeye çalışıldığı dönemde
“Ya istiklal, ya ölüm” diyerek bir
bağımsızlık mücadelesini
başlattığını hatırlatan
Müezzinoğlu sözlerine şöyle
devam etti: “Bu bağımsızlık
mücadelesinin özünde, bu
millette inanmak, güvenmek ve
milletle birlikte bütün
zorlukların üstesinden
gelebileceğinin inancı vardır.
Kurduğu ve bizlere emanet
ettiği bu genç cumhuriyet de
dünya coğrafyasının neresinde
olursa olsun, hangi bayrak
altında doğmuş olursa olsun,

Türk milletinin her bir ferdine
güvence olmuştur. Bunun en
canlı örneği de 15 Temmuz
akşamı haymatloz olarak
yaşadığı ülkede gözünü
kırpmadan hain terör örgütü
mensuplarına vatan toprağı için
göğsünü siper eden kardeşimiz
Mustafa Canbaz’dır. Onun
nezdinde tüm rahmana
yürümüş, bu millet için şehit
olmuş kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum, mekanları
cennet olsun diyorum.”
Devamı 18. sayfada
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Çavuşoğlu: “Sorunların çözümü
için yoğun mesai harcıyoruz”
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte
Batı Trakya Türklerinin sorunlarının
çözümü için yoğun mesai harcadıklarını
söyledi.
Çavuşoğlu, üyesi olduğu ve daha önce
başkanlığını yaptığı Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi’nin yöneticilerini kabul etti.
Bursa Merinos Park içindeki Gönül
Dostları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen
buluşmada, Şube Başkanı Ali Eminlatif,
“Batı Trakya'ya, davamıza katkılarınızı
biliyoruz. Ankara ayağında siz, Bursa
ayağında biz hep birlikte el ele, kol kola
Batı Trakya adına iyi işler yapacağımıza
inanıyoruz.” dedi.
Milletvekili Çavuşoğlu da, “İnşallah
önümüzdeki süreçte Batı Trakya camiası
için hayırlı neticelere sebebiyet verecek
faaliyetlerle, biz de bunların destekçisi
olmak suretiyle elimizden gelen katkıyı
vermeye çalışacağız. Tabi sorunlarımız
var. İnşallah bu süreçte getireceğiniz
talepler, beklentiler doğrultusunda biz
de elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Önemli olan Batı Trakya'nın kazanması.”
ifadelerini kullandı.

"BÜROKRATİK
OLİGARŞİ ENGELİ'
Kendisi gibi Batı Trakyalı olan Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte yoğun
mesai harcadıklarının altını çizen Hakan
Çavuşoğlu şunları kaydetti: “Bir takım
yasalar ortaya çıkıyor. Malum bunlar
Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları
çerçevesinde çıktığı için biz nasıl ki Batı
Trakya'da, Yunanistan'da çıkan etnik
kimliğe dayalı birtakım düzenlemeler söz
konusu olduğunda bunlarla ilgili
kaygılarımızı dile getiriyoruz, burada da
aynı şekilde bu manada etnik kimliğe
dayalı düzenlemelerle ilgili kaygıları
ifade edenler oluyor. AB çapında olsun,
kurumsal yapılarda olsun. Bunları daha
ziyade ikincil mevzuatlarla düzenleme
imkanı oluyor. Malesef Türkiye’de 15
senelik bir iktidarımız var ama
bürokratik oligarşiyi hala hissediyoruz
biz. İnşallah Nisan itibariyle sizlerin de
desteğiyle, tüm Batı Trakya camiasının
da desteğiyle getireceğimiz anayasa
daha bir kurumsal yapıya kavuşturacak
oligarşiyi.”

YENİ DÜZENLEMELER
YOLDA
Batı Trakya Türkleri ile ilgili son
çalışmalara da değinen Çavuşoğlu şu
bilgileri verdi: “Sayın bakanımız da size
ifade etmiş sanırım, Sağlık Bakanlığı
döneminde 400 hasta kapsamıyla ilgili
bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Yurt
dışından 400 hastayı biz daha ziyade
Balkanlar için kullanıyorduk. Bir çok
kimseyi istifade ettirme imkanımız
olmuştu. Oradan bize müracaat
ediyorlardı. Biz konsolosluk
münasebetiyle o hastayı buraya
getiriyorduk. Ücretsiz tedavisini
yapabiliyorduk. Bu devam ediyor, ayrıca
yeni bir yasa çalışmamız var. İki hafta
önce Ankara'da tüm Türkiye genelinde

toplamış olduğumuz göçmen camiasıyla
bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda
birtakım neticeler hasıl oldu. Sonra
devamı İzmir'de gerçekleştirildi; ben yurt
dışındaydım. Şimdi bu toplantıların
Bursa ve İstanbul ayağı olacak. Bir irade
var şu anda. Henüz bir şey söylemek için
çok erken. Bir hafta, 10 gün içerisinde
sayın Bakanımıza bırakalım onun
açıklamasını. İnşallah iyi olur. Bu
konular bir kaç zamandır devam ediyor
ama neticeye ulaşmak zaman alıyor.”

MUSTAFA DÜNDAR’I
ZİYARET
BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Emin
Latif ve yönetim kurulu üyeleri,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı
İsmail Hakkı Edebali'yi makamlarında
ziyaret ederek Bursa Şubesi’nin 26.
olağan genel kuruluna katılımlarından
dolayı teşekkür ettiler.
Daha önce üç dönem BTTDD Bursa Şube
Başkanlığı görevinde bulunan
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, göreve gelen yönetimi
kutlayarak, “Dernekçilik, gönüllülük
esasına dayalı bir çalışma. Topluma,
millete hizmet için güzel bir araç.
İnsanların dertlerine, sorunlarına ortak
olup bunların çözümüne katkı
sağlamak” dedi.

YILDIRIM
BELEDİYESİ
BTTDD Bursa Şube yöneticilerinin
makamında ziyaret ettiği Yıldırım
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
Batı Trakya davasının milli bir dava
olduğunu belirterek, “Batı Trakyalı
kardeşlerimiz vücudumuzun bir
parçasıdır. Biz meseleye öyle bakarız.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da üzerimize ne düşüyorsa yapmaya
hazırız. Her zaman yanınızdayız” diye
konuştu.
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DİN VE TOPLUM

Toplanan yardımlar
teslim edildi

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Vakıf müessesesi ve önemi

V

GEÇTİĞİMİZ aylarda
Türkiye’deki şehit aileleri ve
Suriyeli mülteciler için Batı
Trakya çapında toplanan
yardımlar, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete
tarafından Keşan'daki Kızılay
yetkililerine teslim edildi.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
16 Şubat Perşembe günü
Türkiye’de Keşan Kızılay
şubesini ziyaret ederek
toplanan yardımları yetkililere
teslim etti.

Kızılay Keşan Şubesi
Başkanı Vedat Koyuncu, Batı
Trakya'daki soydaşların
duyarlılıklarından dolayı
kendilerine teşekkür etti.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının hem İslam
aleminin, hem de Türk
dünyasının bir parçası
olduğunu belirterek, “İslam
aleminde veya Türk
dünyasında birinin acı
çekmesi, Batı Trakya
Müslüman Türkünü de incitir,
acıtır. Sevinçleri de, bizleri

sevince boğar. Bu kapsamda
biz Suriye'de sıkıntı çeken,
mülteci durumuna düşen,
yollarda ölen o gençlerin,
yaralı olan o insanların acısına
merhem olması açısından,
ayrıca Mehmetçiğin geride
kalmış olan yetimleri ve
gazilerimiz için Müslüman Türk
azınlığı olarak yardım eli
uzatmak istedik. Bu amaçla bir
miktar para topladık. Önemli
olan onların yanında
olduğumuzu göstermektir.”
dedi.

Başkonsolos Akıncı’dan
Salmanlı ziyareti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 17 Şubat Cuma günü Rodop ilinin
Salmanlı köyünü ziyaret ederek soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ve Salmanlı köyünden
olan Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan eşlik etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek,
köyde soydaşlarla birlikte bir süre sohbet etti.
Başkonsolos Akıncı sosyal medya
hesabından, “Bu haftaki soydaş buluşmamızın
mekanı olan Salmanlı’da keyifli bir sohbet
ortamı bulduk.” paylaşımında bulundu.

akıf; kendisinden
yararlanmak mümkün ve
caiz olan bir malı, devamlı
olarak Allah’ın mülkü olmak üzere
menfaatini (gelirini), Allah rızası
için hayır işlerinde kullanılmak
üzere bağışlamaktır. Burada mal,
vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve
Allah’ın rızası için kullanılmak
üzere toplumun mülkü haline
gelir. Böyle bir malın yönetimi
artık vakıf sözleşmesindeki
şartlara ve genel esaslara göre
belirlenir.
Maddî bir karşılık beklemeden
başkalarına yardım etmek gibi ulvî
ve fevkalâde bir düşüncenin
mahsulü olan vakıf müessesesi,
yüzyıllardan beri İslâm tarihinde
büyük bir ehemmiyet kazanmış,
sosyal ve ekonomik hayat
üzerinde derin tesirler icra etmiş
olan dinî ve hukukî bir
müessesedir. İnsan fıtratında
mevcut olan yardımlaşma hissi,
şüphesiz ki insanlık tarihi kadar
eskidir. Bu his, dinî emir ve
hükümlerle birleşince daha bir
kuvvet kazanır. İslâm tarihinde
vakıfların, asırlarca büyük bir
fonksiyonu icra etmesinin
sebebini burada dinî his aramak
lâzımdır. Çünkü "insanların en
hayırlısı, insanlara faydalı olan;
malın en hayırlısı, Allah yolunda
harcanan (başka bir ifade ile
vakfedilen), vakfın en hayırlısı da
insanların en çok duydukları
ihtiyacı karşılayandır" prensibinin
manasını çok iyi bilen
Müslümanlar, bu yolda birbirleri
ile âdeta yarışırcasına vakıf
eserleri kurmuşlardır.
Vakıf müessesesi, insanlık
tarihi kadar eskidir. Bilinen en
eski vakıf, Mekke'deki Kâbe'dir.
Çünkü Kâbe, Yüce Beyan'ın:
"İbadet, yeri olarak yeryüzünde
yapılan ilk bina Mekke'deki
Kâbe'dir; o pek feyizlidir, insanlar
için hidâyet rehberidir. Orada
apaçık alâmetler ve deliller,
İbrahim'in makamı vardır..." (Âl-i
İmrân, 3/96-97) şeklindeki
ifadelerinden de anlaşılacağı gibi
yeryüzündeki ilk mabettir.
İnşasının Hz. Âdem (a.s.)’a kadar
dayandığı, bugünkü şeklinin ise
Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz.
İsmail (a.s.) tarafından verildiği
Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli ayetlerde
ifade edilmektedir. Bu yönüyle o,
insanlık tarihinin ilk ortak vakıf
malı gibidir. Dolayısıyla Kâbe'den
sonra insanlık tarihinde vakıf
kurumu, insanlığın ortak
yararlarına hizmet etmiştir.
İslâmiyet'le birlikte, özellikle
Osmanlı döneminde, bu kurum en
zirve dönemlerini yaşamıştır.
Osmanlı'da en ücra coğrafyalarda

yaşayan insanların sosyal
ihtiyaçlarını karşılamada ve hayat
standartlarını yükseltmede en
tesirli unsurlardan birisi şüphesiz
vakıf müesseseleri olmuştur.
Osmanlı döneminde vakıfların
ilk kurucusu Orhan Gazi'dir.
Orhan Gazi, İznik'te ilk Osmanlı
medresesini kurarken, onun
idaresi için, yeterince gelir
getirecek gayrimenkul
vakfetmiştir
Bu vakıfları, çeşitli konularda
kurulan diğer vakıflar izlemiştir.
Fakir, dul, öksüz ve borçlulara
para yardımı yapmak, çocukların
emzirilmesini sağlamak,
evlenecek genç kızlara çeyiz
hazırlamak, kuşlara yem vermek,
yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak,
yetimleri büyütmek, talebelere
burs, kalacak yer temin etmek,
işsizlere iş bulmak, çırak
yetiştirmek, borçlulara yardımcı
olmak, bekârları evlendirmek,
hayvanları himaye etmek, cadde
ve sokakların temiz tutulmasını
sağlamak için görevliler tayin
etmek, su kanalları, su kemerleri,
çeşmeler, medrese, hanlar,
hamamlar, camiler, yollar,
kaldırımlar, köprüler yapmak ve
bunların finansmanını sağlamak
maksadıyla çok sayıda vakıf
kurulmuştur. Ayrıca hastaneler,
vakıflar aracılığıyla hizmet vermiş,
doktorlar ücretlerini vakıflardan
almışlardır. Vakıf hastanelerinde
her din ve ırktan insan tedavi
ediliyor, gerekirse ücretsiz ilâç
veriliyor, doktor temin ediliyordu.
İmaretlerde yoksullara, yolcu ve
misafirlere her gün bir-iki öğün
yemek veriliyordu.
Vakfedilen mal, Allah’ın
rızasına uygun bir şekilde toplum
menfaatine sunulmuştur. Hiç
kimse vakıf malını kullanım
sözleşmesinin dışında gayri
meşru şekilde kullanamaz. İslâm
tarihine baktığımızda, her vakfın
bir vakfiyesi vardır. Bu
vakfiyelerde kullanım şartlarını
belirtir ve sonunda vakfı yapan
hayır sahipleri için dua ile biter.
Birçok vakfiyede de en son gayri
meşru yollarda Allah’ın rızasına
uygun olmayan tarzda
kullanılması takdirde beddua
edilir. Bu bedduada "Allah'ın,
peygamberlerin, meleklerin,
insanların ve bütün mahlûkatın
lanetinin, vakfı değiştiren üzerine
olması" istenir. Bu sebepledir ki
vakfiyelerin sonuna bakıldığı
zaman böyle bir beddua kısmı
görülür ki bu, daha sonra gelen
insanlar için manevi bir tehdit
olmaktadır. Gerçekten, inanan ve
Allah’a bağlı olanlar böyle bir
bedduaya maruz kalmak istemez.
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Να σεβαστούμε την Μειονότητα
για να προχωρήσουμε μπροστά!
ια να τελειώνουμε μια και καλή
με την φιλολογία και τις
ατέρμονες συζητήσεις και
δηλώσεις γύρω από την Μειονότητα, που
εντάθηκε και πάλι τον τελευταίο καιρό,
οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα
πράγματα.
Οι πολίτες της Μειονότητας
αποζητούν πρόοδο και ευημερία γιατί
βιώνουν έντονα τα σημάδια της κρίσης,
της φτώχειας και της υστέρησης, χωρίς
να βλέπουν ορατά σημάδια εξόδου από
τα σημερινά αδιέξοδα.
Θέλουν δουλειές για τα παιδιά τους
και τις οικογένειές τους ώστε να μην
είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύουν
εκτός Ελλάδας και να βλέπουν τους
κόπους και τις θυσίες τους για ένα
καλύτερο μέλλον και μια ποιοτικότερη
ζωή να πηγαίνουν στράφι.
Θέλουν το ενδιαφέρον της πολιτείας
να μην είναι ευκαιριακό, προσχηματικό
και ψηφοθηρικό, αλλά να είναι

Γ

ενταγμένο σε μια μόνιμη λογική ισότιμης
αντιμετώπισης όλων των πολιτών
ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου,
θρησκεύματος ή κουλτούρας.
Η Μειονότητα ζητά όμως παράλληλα,
να της αναγνωρίζεται και το δικαίωμα να
διεκδικεί και να επιδιώκει με κάθε νόμιμο
μέσο και τρόπο που διαθέτει, την
κατοχύρωση και την αναγνώριση των
μειονοτικών της και ανθρώπινων
δικαιωμάτων, όπως αυτά απορρέουν
από τις διεθνείς συνθήκες και τα
πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί εδώ
και δεκαετίες.
Να μην ποινικοποιούνται το φρόνημα
και οι αγώνες της. Να μην στιγματίζεται
το δικαίωμά στην ελεύθερη έκφραση και
διεκδίκηση της ταυτότητάς της. Να
μπορεί να διαθέτει ισχυρούς και
νόμιμους συλλόγους που λειτουργούν
σύμφωνα με το ελληνικό Αστικό Δίκαιο
και αναγνωρίζονται από τα διεθνή
δικαστήρια, χωρίς να υφίστανται διώξεις
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και παράλογες απαγορεύσεις.
Να μπορεί να έχει λόγο στην
διαχείριση της βακουφικής περιουσίας
και στην επιλογή των θρησκευτικών της
ηγεσιών.
Να διαθέτει ένα εκπαιδευτικό
σύστημα εφάμιλλο και ισόκυρο με την
δημόσια εκπαίδευση, που θα δρα
προωθητικά για την μόρφωση του
μαθητών και μαθητριών, χωρίς
πολιτικές και εθνικές σκοπιμότητες που
σε κάθε περίπτωση λειτουργούν
ανασταλτικά για την πρόοδό τους και
την μετέπειτα ένταξή τους στην
ελληνική κοινωνία.
Η Μειονότητα αποζητά, επιδιώκει
και διεκδικεί την ισοτιμία και την
ισοπολιτεία αλλά ταυτόχρονα και τις
θετικές διακρίσεις, που μπορούν να
αντισταθμίσουν τις αδικίες και τα
δυσμενή μέτρα που ίσχυσαν επί
δεκαετίες σε βάρος της και άφησαν
ανοιχτές και ανεξίτηλες πληγές στην
ψυχή και την συνείδηση των μελών της.
Η Μειονότητα είναι και παραμένει
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας
μας, που δεν εχθρεύεται αυτόν τον τόπο
αλλά λειτουργεί προωθητικά για την
πρόοδο και την ανάπτυξή του,
μετέχοντας ειρηνικά στην καθημερινή
ζωή αλλά και στην ζώσα τοπική
πραγματικότητα της Θράκης.
Η Μειονότητα είναι αυτή που
διαθέτει πλέον χιλιάδες επιστήμονες
αποφοίτους από ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια, που κρατά στα χέρια της
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τοπικής
μας οικονομίας, που αναπτύσσει

καθημερινά και με όρους συνύπαρξης
τις σχέσεις της με τους πολίτες της
Πλειονότητας, που θέλει και μπορεί να
έχει ρόλο πρωταγωνιστικό σε όλα τα
βάθρα του δημοσίου βίου. Αρκεί να μην
αντιμετωπίζεται με καχυποψία και να
μην στιγματίζονται οι προθέσεις των
ανθρώπων της, όταν θέλουν,
επιδιώκουν και διεκδικούν το δικαίωμα
στην διαφορετικότητά τους. Στην
καταγωγή τους, την ιστορία τους, την
γλώσσα, τον πολιτισμό τους, τα στοιχεία
δηλαδή που συνθέτουν και συνέχουν
την ταυτότητά τους.
Συνεπώς, η οικοδόμηση μιας
ανοιχτής κοινωνίας στην Θράκη, με
σεβασμό στην διαφορετικότητα και τα
αναγνωρισμένα μειονοτικά δικαιώματα
καθώς και η εξασφάλιση της ισοτιμίας
για όλους χωρίς εθνικούς και
θρησκευτικούς αστερίσκους, αποτελούν
τα απολύτως απαραίτητα υλικά για
μελλοντικές κοινωνίες που θα είναι
καλύτερες από τις σημερινές.
Οδηγός μας σε αυτό τον δρόμο δεν
μπορεί και δεν πρέπει να είναι τα
αρνητικά παραδείγματα άλλων λαών
και άλλων κοινωνιών που δεν μπόρεσαν
να λειτουργήσουν συνθετικά και να
συμβιβάσουν τις κάθε λογής διαφορές
τους.
Αντιθέτως, με εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες αυτής της κοινωνίας και
την δύναμη της συνύπαρξης που
απορρέει από τα όσα πετύχαμε μέχρι
σήμερα, μπορούμε να κοιτάξουμε
μπροστά, αφήνοντας πίσω μας τους
εφιάλτες του κακού παρελθόντος.

Müezzinoğlu, Batı Trakyalılarla
kahvaltıda buluştu
15. sayfanın devamı
BALKAN DERNEKLERİ İLE ÇALIŞTAY
3 Mart’ta Balkan dernekleriyle yapılacak olan çalıştaya
da değinen Müezzinoğlu, konuşmasında şunları
kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde Ankara ve İzmir’de iki
tane Balkan coğrafyasının sorunları için çalıştay
gerçekleştirdik. 3 Mart’ta da kısmetse Anadolu
yakasında İzmit, Adapazarı bölgesindeki Balkan
coğrafyası dernekleri ile birlikte bir çalıştay
gerçekleştireceğiz. Sevgili genel başkanım buraya YÖK
Başkanı da katılacak ve orada az önce dile getirdiğiniz
denklik ve üniversite harç sorunu ile sınav sorunu da

masaya yatırılır. Burada önemli olan sorunu karşı
tarafa doğru şekilde anlatabilmek, hissettirebilmek ve
istisnaları doğru şekilde şekillendirebilmektir. Ama
Türkiye özellikle Avrupa Birliği sürecinde çıkardığı tüm
yasaları uluslararası hukuk ile entegrasyonu
merkezine alıyorsunuz, sonra da istisnaları kendi
dinamikleri ile şekillendirmek gibi bir görevimiz var. O
istisnaları kendi dinamikleri ile şekillendirme
sürecinde zafiyet veya eksiklikler olduğu zaman
insanımız sıkıntılar çekiyor, sorunlar yaşıyor. Yoksa
kimsenin bizim insanımıza sıkıntı yaşatmak gibi bir
kastı söz konusu değildir. Tabii şimdi Türkiye
Cumhuriyeti’ne dünya coğrafyasının her bir
tarafından, 100’ün üzerinde ülkeden yabancılar
geliyor. Bunları hep birlikte devlet olarak
değerlendirmek zorunda kalınınca da kaderi bu
milletle birlikte çizilmiş olan Batı Trakyalı’nın kalbi
incinmiş, duyguları ile oynanmış oluyor haklı olarak.
Yoksa kimsenin uluslararası düzenlemeler ile ilgili
derdi yok, burada ana konu istisnaları iyi oturtmaktır.”
ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI
15 GÜNDE SONUÇLANACAK
İkamet tezkerelerinin pasaport süresince geçerli olması
için çalıştıklarını ifade eden Müezzinoğlu, “Sosyal
güvence ile ilgili sıkıntıları da inşallah önümüzdeki
hafta içinde parlamentoda görüşüp çözümleyeceğiz.
Yani ipin ucundan tuttuk, ipin ucundan tutunca da
arkası gelir. Bu arada çalışma izinleri konusunda
talimat verdim. Batı Trakyalı hemşehrilerimin çalışma
izni başvuruları 15 gün içinde sonuçlanacak. Eğer
sonuçlanmaz ise genel başkanımız ile irtibata geçin, o
bana iletir ve sonuçlanmayan o dosya 16. gün benim
önüme gelir ve dosyanın takibini bizzat ben
yapacağım.”
Son olarak Mehmet Müezzinoğlu, en kısa zamanda
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile
görüşerek, halı saha ile dernek ve spor kulübünün yeni
mekan projesi hakkında ve bunların hızlı bir şekilde
çözümlenmesi için temaslarının olacağının altını çizdi.

Orman haritaları
ilan edildi
RODOP, Evros, İskeçe, Kavala ve Drama illerinde
orman arazileriyle ilgili haritalar açıklandı. Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanlığı’ndan yapılan
duyuruda, vatandaşlardan, tarım beyanlarında sorun
yaşamamaları için ilan edilen haritaları incelemeleri
istendi.
Vatandaşların; internetteki
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Pag
e.aspx adresine başvurarak ilan edilen haritaları
inceleyebilecekleri ve sahip oldukları gayri menkullerin
orman arazisi olarak görünüp görünmediğini tespit
edebilecekleri ifade edildi.
İlan edilen orman haritalarına itirazı olanların,
illerdeki orman müdürlüklerinde oluşturulan ilgili
birime başvurabilecekleri kaydedildi. İtirazların, 60 gün
içinde yapılması gerektiği vurgulandı.
Beş ildeki orman arazileriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak
isteyenlerin tapu kadastro müdürlüğünün
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Pa
ge.aspx internet adresine başvurabileceği ifade edildi.
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Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri başladı
İsviçre'nin Cenevre kentinde BM
gözetiminde 4. turu düzenlenen Suriye
konulu görüşmeler, ikili toplantılarla
başladı.
İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 4.
turu düzenlenen Suriye konulu
görüşmeler, ikili toplantılarla başladı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de
Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet
heyetiyle BM binasında ayrı ayrı bir araya
geldi.
Mistura önce, rejimin BM Daimi
Temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki
heyetle görüştü. Yaklaşık yarım saat süren
görüşmenin ardından Mistura, muhalefet
heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmeye muhalifler adına heyet
başkanı Nasır Hariri, Müzakere Yüksek
Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya
Kadamani ve başmüzakereci Muhammed
Sabra katıldı.
BM'deki açılış oturumuna, muhalefet
ve Beşşar Esed rejimi heyetlerinin yanı
sıra, Rusya, Türkiye, İran ve ABD'nin de
içinde olduğu Uluslararası Destek Grubu
üyelerinin temsilcilerinin katılıyor.
Görüşmelerde Türkiye'yi temsilen
Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve
beraberindeki heyet yer alıyor.
ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi Michael
Ratney, Rusya'yı BM Cenevre Daimi
Temsilcisi Aleksey Borodavkin temsil
ediyor.
Mistura, görüşmelerin çerçevesinin BM
Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı
olduğunu duyurmuştu.
Söz konusu karar, muhalefet ve rejim
heyetlerinin müzakereleri

sonuçlandırmasının ardından, geçiş
yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni
yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa
hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi
gerekiyor.

“EL BAB’IN TAMAMINA
YAKINI KONTORL ALTINDA”
Bu arada, Türkiye Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık, "El Bab'a girileli çok oldu
biliyorsunuz ama bugün şunu
söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını
artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine
de girildi. Şu anda büyük oranda arama
tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama
tarama faaliyetleri bittiğinde 'El Bab
tamamen DEAŞ unsurlarından
temizlenmiştir' diyeceğiz. Artık fazla bir
zamana ihtiyaç kalmadı." yanıtını verdi.
Rakka Operasyonu konusundaki
planlarla ilgili soru üzerine Işık,
Türkiye'nin bu konudaki tavrının baştan
bu yana net olduğunu, ilkesel olarak bir
terör örgütüne yapılacak operasyonda
başka bir terör örgütünü kullanmaya karşı
olduklarına dikkati çekti.
Işık, Rakka Operasyonu'nun bölgedeki
istikrarı ileride tehlikeye atmayacak
şekilde, doğru unsurlarla yapılmasının
gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bizim Rakka'yla ilgili temel
anlayışımız, Rakka'nın ve diğer bölgelerin
özellikle başka bir terör örgütü
kullanılarak kurtarılması, DEAŞ'tan
temizlenmesi değil o bölge insanlarından

oluşan, ileride 'demografik yapı
değişecek' endişesini doğurmayacak
doğru unsurlarla bu operasyonun
yapılması.
Türkiye'nin tutumu baştan beri açık ve
net. Bunu başta ABD olmak üzere tüm
koalisyon güçleriyle paylaşıyoruz.
İstediğimiz, Rakka Operasyonu'nun
PYD/YPG terör unsurlarıyla değil Özgür
Suriye Ordusu ve Rakka'nın kendi meskun
insanlarından oluşan güçle yapılması.
Rakka'nın yüzde 90'ından fazlası Arap
nüfusu. Kurtaracak gücün de Araplar'dan
ve bölge halkından oluşması gerekiyor.
Türkiye olarak böyle bir operasyon
durumunda koalisyon güçleriyle birlikte
gereken desteği vereceğimizi ifade
ediyoruz."

Bosna Hersek soykırım
davası başvurusunu yaptı
Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım
davasının açılması için Hollanda'nın Lahey
şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı’na resmi
başvuruda bulundu.
Bosna Hersek'i temsilen Lahey'e giden Prof. Dr.
Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen,
Bosna Hersek'in, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım
davası açılmasına ilişkin başvurusunu Uluslararası
Adalet Divanı’na teslim etti.
Başvurunun Lahey'de kabul edilmesinin ardından
belirlenen maddelerin davanın ilgili tarafı Sırbistan'a
gönderileceği öğrenildi.

BOSNA HERSEK’TE GERGİNLİK DEVAM EDİYOR
Bu arada, başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi’nce Sırbistan'a karşı
yeniden soykırım davasının görüşülmesi
üzerine düzenlenen olağanüstü oturum,
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi
Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic'in
görüşmeyi terketmesiyle yarıda kesildi.
Konsey oturumunun yarıda
kesilmesinin ardından basın toplantısı
düzenleyen İzetbegovic, soykırım
davası sürecinin 25 yıl önce
başladığını anımsatarak, o günden
bugüne değişen bir durumun
olmadığını vurguladı.

İzetbegovic, soykırım davası açılması kararının
ülkede son günlerde gerginlik yarattığına işaret
ederek, "Kararı geri
çekmediğimiz için kriz
çıkarmakla
suçlanıyoruz. Asıl kriz
çıkaranlar işledikleri
soykırımı inkar
edenler, savaş
suçlularını övenler ve
öğrenci yurtlarına
savaş suçlularının adını
verenlerdir." diye
konuştu.

20 milyon kişi için açlık alarmı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Antonio
Guterres, Güney Sudan,
Somali, Nijerya ve Yemen'e
yönelik örgütün hafta
başından bu yana yaptığı
çağrıyı yineledi. Guterres, bu
dört ülkede yeterli gıda
maddesi bulunmadığına
dikkat çekerek daha fazla
eylem ve daha fazla paraya
ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Gutterres, "Bu dört ülkede
farklı krizler mevcut ancak
hepsinin ortak noktası,
krizlerin engellenebilecek
olması” şeklinde konuştu.
BM Genel Sekreteri "Bu bir
trajedi ve bunun bir felakete
dönüşmesini engellemeliyiz”
dedi. Guterres, bu ülkelere

yardım ulaştırmanın
önündeki en büyük engelin,
finansal sorunlar olduğuna
dikkat çekerek, "sadece
Güney Sudan, Somali, yemen
ve Nijerya'ya bu yıl içinde
destek verebilmek için 5
milyar 600 milyon doların
üzerinde paraya ihtiyaç
duyulduğunu, durumun
aciliyeti bakımından Mart ayı
sonuna kadar ise en az 4
milyar 400 milyon dolar
gerekli olduğunun ifade etti.
BM Genel Sekreteri
şimdiye kadar ancak 90
milyon dolar toplandığına
dikkat çekti. Guterres, "Bu
yılın başındayız, ancak bu
rakamlar beni yine de
endişelendiriyor” dedi.
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Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
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2015

Turist sayısı arttı,
gelir düştü...

Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

Ülkede 2016 yılında turist sayısı yüzde 5,1’lik artışla 24 milyon 799
bin oldu. Aynı dönemde turizm gelirleri ise yıllık bazda yüzde 6,4
oranında düşerek, 13 milyar 220 milyon euroya geriledi.
YUNANİSTAN’da 2016 yılında bir önceki yıla göre turist
sayısı artarken turizm gelirleri düştü.
Yunanistan Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre,
geçen yıl turist sayısı yıllık bazda yüzde 5,1 oranında arttı.
Söz konusu dönemde turizm gelirlerinde ise yüzde 6,4’lük
düşüş gerçekleşti.
Geçen yıl ülkedeki turizm geliri 906 milyon euro
azalışla 13 milyar 220 milyon euroya geriledi. Ortalama
seyahat başı harcamada ise yüzde 11,3 oranında düşüş
kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen turistlerden elde
edilen gelir yüzde 3 oranında düşüş gösterirken, AB dışı
ülkelerden gelen turizm gelirlerinde ise düşüş oranı yüzde
15 oldu.
Geçen yıl önemli beklentinin olduğu Rus turistlerden
gelirde yükseliş ise yüzde 3,4 ile sınırlı kaldı. ABD’li
turistlerin bıraktığı gelirde ise yüzde 22,8 oranında artış
yaşandı.

24 MİLYON 799 BİN TURİST

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

Ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı ise 2015’te 23 milyon 600
binden 24 milyon 799 bine ulaştı. Turist sayısında artış
yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.
AB ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 15’lik artışla 17
milyon 217 bine ulaşırken, AB dışı ülkelerden gelen turist
sayısında yüzde 12,1’lik düşüşle 7 milyon 583 bine geriledi.
Turist sayısında en yüksek paya sahip Alman ziyaretçi
sayısı ise yüzde 11,7 artışla 3 milyon 139 bine çıktı. Rus
turist sayısında artış oranı ise yüzde 16,1 oranında artarak
596 bin oldu.
Yunanistan’a gelen turistlerde havayolunu tercih
edenlerin sayısında ise yüzde 9 oranında yükseliş
görüldü. Karayoluyla gelişlerde ise yüzde 4,7 oranında
düştü.
Turizm, ekonomik darboğazdaki 11 milyon nüfuslu
ülkenin milli gelirinde yaklaşık yüzde 19 gibi önemli bir
orana sahip.

Yunan özel sektöründe
16 yılın en kötü istihdamı
OCAK ayında özel sektörde işten
çıkarmalarla işe alımlar arasındaki
fark son 16 yılın en kötü seviyesine
ulaştı.
Çalışma Bakanlığı tarafından
açıklanan verilere göre, 2017 yılı
Ocak ayında 156 bin 318 kişi işsiz
kalırken, işe alınanların sayısı 126
bin 501'de kaldı. Toplam 29 bin 817
kişilik istihdam açığıyla veri, son 16
yılda görülen en yüksek seviyeye
çıkmış oldu.
Açıklamada, işten çıkan 73 bin
609 kişinin ise gönüllü olarak
ayrıldığı belirtildi. Öte yandan, en

yüksek işten çıkarılmanın
görüldüğü sektör, 10 bin ile lokanta
sektörü oldu. Bunu, 5 bin 895 ile
perakende satış takip etti.
Yunanistan yüzde 23 ile Avrupa
ülkeleri arasında en yüksek işsizlik
oranına sahip ülke konumunda.
Ülkenin kreditörleriyle
gerçekleştirdiği müzakerelerde,
toplu işten çıkarmaları
kolaylaştıracak istihdam piyasası
reformu da üzerinde anlaşılamayan
konulardan birisi olarak masada
duruyor.

ÖZÜR
Teknik bir aksaklık sonucu, geçen haftaki ekonomi
sayfamız bir önceki sayımızda yer alan haberlerle
yayınlanmıştır. Bu hata nedeniyle okuyucularımızdan
özür dileriz.
GÜNDEM GAZETESİ
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Haftanın Sohbeti

BİR SOHBETİN ARDINDAN

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
29 Ocakları anma münasebetiyle yapılmış olan bir sohbeti her
halde siz de bizim gibi yazılı basından okudunuz. Yazının ilk
cümlesindeki “Batı Trakya’da 1023 yılından 1955 yılına kadar
önemli ölçüde bir devlet müdahalesi olmadığı” cümlesini çok sığı
hatta olgunlaşmamış bir meyveye benzetiyoruz.
Niçin mi?
27 Aralık 1924 tarihli ve 41 No lu ilk yazılı sesimiz olan “YENİ
ZİYA” gazetesinin baş yazarı, kalem mücahidimiz kitlesinin,
yoksulun ve işçinin, hakkını ve hukukunu koruduğu için Mehmet
HİLMİ 22 yaşında hiç mahkemeye gitmeden sürgüne gitmiştir.
“1923’ten 1955 yılına kadar önemli ölçüde bir devlet müdahalesi
olmamıştır” diyeni bu olay yalancı çıkarıyor.
Evet, bayan ve baylar geçmiş tarihimizden bahsederken biraz
daha dikkatli olmak gerekir. Yoksa çok genç yaşta tam 22 yaşında
iken İskeçe kaymakamının emri üzerine sürgüne gönderilen bu
değerli büyüğümüzün yüzüne yarın mahşerde nasıl bakarız.
Muhterem hemşehrilerim;
Bu sohbetle ilgili olarak bazı tarihi vakaları sizlerle paylaşmak
üzere hazırlandık. Ümit ediyoruz ki bütün Batı Trakyalılar bunları
okuyarak tarihlerini doğru bir şekilde öğreneceklerdir.
Son söz mü?
Vah zavallı Cumhuriyet, “vah zavallı adalet. Ne kadar büyük
manalar ifade ettiğiniz halde, ne kadar na ehiller eline
düşmüşsünüz” diyor
Mehmet HİLMİ 27- Aralık 1924 YENİ ZİYA GAZETESİ
****

Cümle-1

Cümle-2

Cümle-3

Cümle-4

Cümle-5

Cümle-6

Cümle-7

Cümle-8

Cümle-9

Yukarıda sizlerle paylaştığımız 9 cümle bir konuşma esnasında söylenmiştir. Biz bir
basın organımızda okuduk. Fikren ve ruhen yukarıda söylediğimiz gibi Batı Trakya
Türklerinin bir asrı aşan azınlık tarihimize uygun görmediğimiz için cümle cümle
gelecek süreç içinde tarihimizin kaynaklarından alıntılarla hem bu söylelenleri
düzeltmeye, hem de zenginleştirmeye çalışacağımızı söylemek isteriz. Tabii ki
sizlerin de görüşlerinizi bekliyoruz.

21
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet
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Altı anaokulunda pilot
uygulama başlıyor...

Serkeşlik Dönemi : 2,5 Yaş
ki buçuk yaş çocuk
gelişiminde özel bir
dönem olarak kabul
edildiği için, bu dönemin
özelliklerini sizlerle paylaşmak
istedim.

İ

Serkeşlik evresi ya da
Nativizm dönemi de denilen
bu dönemde çocuk dengesiz,
kararsız, olumsuz, inatçı ve
isyankardır. Büyüklerin
sözünü dinlemez, hatta
denilenin aksini yapar. Her
şeyi kendi yapmak ister,
çevresinden yardım kabul
etmez. Hareketlidir, her şeye
dokunmak ister. Bu dönem
her çocukta görülebilen doğal
bir geçiş dönemidir. Çocuk
bebeklikten çocukluğa
geçmektedir. Bazı uzmanlar
bu dönemi “İlk ergenlik
dönemi” diye adlandırırlar.
Anne baba çocuğun bu
dengesiz davranışlarına karşı
çıktığında, çocuktaki
olumsuzluk ve inatçılık daha
da artabilir.
2,5 yaş bir dönüm
noktasıdır. Çocukta kas ve
sinir gelişimi henüz
tamamlanmamıştır. Bunun için
de ne yapmak istediğini
bilemez ve sinirlenerek
isyankar davranışlar
sergileyebilir. Bir şeyi elde
edebilmek için saatlerce ağlar,
elde ettikten sonra da tatmin
olmayarak ağlamaya devam
edebilir. Çok acıktığını söyler,
fakat en sevdiği şeyi bile
yemeyi reddedebilir. Ne
istediğini tam olarak bilemez.
Huzursuzdur. Sık sık “niçin?”
sorusunu sorar. En sık
kullandığı kelimeler de “hayır”
ve “yapmayacağım”,
“istemiyorum” gibi olumsuz
kelimelerdir. Çocuk tam bir
bunalım içerisindedir.
Ailenin çocuğa yardımcı
olabilmesi için bu dönemin
özelliklerini iyi bilmesi gerekir.
Çocuk kendisine uygulanacak
olan disipline karşı
koyabileceği için, onun bu
olumsuz davranışlarını
görmezden gelmek gerekir.
Çocuğumuz öfke nöbetleri
geçirirken de onunla
ilgilenmeden ve tartışmadan

ilgisini başka şeylere
çekebilmek gerekir. Ya da
çocuk öfke krizine girdiğinde,
anne babanın sakin ve sabırla
onun gözlerine bakarak, ciddi
bir ifadeyle kendisini
anladıklarını göstererek ona
yaklaşmak ve onunla diyalog
kurmaya çalışmak, başka bir
çözüm şekli olabilir. Bu iki
çözümden birini kullanarak
kendisine yaklaşmak, onun
sakinleşmesine yardımcı
olabilecektir. Ayrıca da bu
yaştaki çocuğun hatalarını
görmezden gelerek, daha çok
başarılarını övmek, mesela
yaptığı bir resmin ne kadar
güzel olduğunu söylemek, ya
da yaptığı yap – boz
oyunlarında ne kadar başarılı
olduğunu söyleyerek onu
takdir etmek, çocukta özgüven
gelişimini destekleyecektir.
2,5 yaşındaki çocuğun
gelişiminde bazı oyun ve
oyuncaklar da önemli yer
tutar. Çocuğun paylaşmayı
öğrenebilmesi için,
başkalarına bir şeyler
vermesini gerektiren oyunlar
oynaması uygundur. Ayrıca
kas ve sinir sistemini
geliştirebilecek, vurmalı,
basmalı, üflemeli oyuncaklar,
müzik aletleri, enerjisini
boşaltabileceği zıplama,
koşma, ayak ucunda yürüme,
tek ayak üzerinde yürüme, top
oyunları gibi oyunlar
oynaması da çok faydalı
olacaktır. Bu oyun ve
oyuncaklar, onun gerginliğini
alarak, sakinleşmesini
sağlayacaktır. Ayrıca çok
parçalı oyun setleri, resim
yapma, boyama çalışmaları,
sayı oyunları, bu yaşta
çocuğun gelişimine katkı
sağlayan oyunlardır.
Son olarak, çocuğu dışarıya
çıkartıp dolaştırmak, bahçede,
parkta oynamasına fırsat
vermek de onu
sakinleştirecektir. Geçici bir
dönemdir, çocuğa destek
olmak gerekir.
Çocuklarınızla güzel
diyaloglar içinde mutlu bir
hafta dilerim.

EĞİTİM Bakanlığı’na bağlı Eğitim Politikaları
Enstitüsü, Batı Trakya’daki azınlık üyelerinin
yaşadığı bölgelerdeki anaokullarda pilot bir
uygulamaya geçileceğini açıkladı.
Eğitim Politikaları Enstitüsü, azınlık
üyelerinin yaşadığı yerleşim bölgelerindeki
anaokullarında, okul öncesi eğitim çerçevesinde,
pilot bir program uygulamayı hayata geçirmeyi
üstlendi. Konuyla ilgili olarak Eğitim Politikaları
Enstitüsü’nden yazılı açıklama yapıldı.
Program, Yunanistan’daki yüksek öğretim
kurumlarından mezun, her iki dili bilen bir
azınlık üyesinin, anaokul sınıfında görevli
öğretmenle birlikte çalışmasını öngörüyor. Pilot
uygulama, azınlık üyesi anaokulu öğrencilerinin

okul öncesi eğitim sürecine uyumunun
sağlanması, Yunanca’nın daha iyi öğrenilmesi,
dengeli dilsel ve zihinsel gelişimlerinin
sağlanması ve öğrencilerin ilkokulun ilk
sınıflarına daha iyi hazırlanmalarını amaçlıyor.
Program, bu eğitim yılının geri kalan
bölümünde, Batı Trakya’daki altı anaokulunda
uygulamaya girecek. Pilot uygulama
önümüzdeki eğitim yılında 12 anaokuluna
yayılacaktır. Program, eğitim yılı sonunda
değerlendirilip, elde edilecek sonuçlar Eğitim
Bakanlığı’na sunulacak.
Pilot uygulama, azınlığın iki dilli anaokulları
açılması talebini Atina’nın dikkate almadığı
şeklinde yorumlandı.

Sığınmacı çocuklara cinsel
istismardan tutuklandı
BİR Fransız vatandaşı, iki
sığınmacı çocuğa cinsel
istismarda bulunmak ve
uyuşturucu madde
bulundurmak suçundan
tutuklandı.
Yunan Emniyet Müdürlüğü,
Selanik’te 14 ve 17 yaşlarında
Pakistan uyruklu iki sığınmacı
çocuğun ihbarı üzerine 52
yaşındaki bir Fransız
vatandaşının 21 Şubat Salı
günü gözaltına alındığını ertesi
gün de çıkartıldığı mahkemece
cinsel istismar ve uyuşturucu
madde bulundurmak
suçlamasıyla tutuklandığını
açıkladı.
Açıklamada, çocukların
ihbarı sonrasında Katolik
Kilisesine bağlı bir sivil toplum
kuruluşu için gönüllü
çalıştığını iddia eden şahsın
evinde inceleme yapıldığını,
arama sonucunda evde

uyuşturucu madde ve çok
sayıda harici bellek bulunduğu
kaydedildi.
Avrupa ülkelerinin
sınırlarını kapatmasının

ardından Yunanistan’da toplam
60 bin civarında sığınmacı
bulunuyor. Bu sığınmacıların
yarıya yakınını 18 yaş altındaki
çocuklar oluşturuyor.
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Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti
FERBAHÇE, ilk maçta 1-0
yenildiği Krasnodar ile evinde 11 berabere kalarak UEFA Avrupa
Ligi'ne son 32 turunda veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu
rövanş maçında Fenerbahçe,
İstanbul'da Rus temsilcisi
Krasnodar'ı konuk etti. İlk maçı
Rusya'da Krasnodar 1-0
kazanmıştı.

F.BAHÇE HIZLI BAŞLADI
KRASNODAR GOLÜ ATTI
Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla
maça çok hızlı başladı ancak
savunmanın arkasına atılan
topla gole engel olamadı. 7.
dakikada Skrtel'in yaptığı pas
hatası sonrası kaleciyle karşı
karşıya kalan Smolov topu
ağlara gönderdi.
Bu golden sonra Fenerbahçe
oyunun kontrolünü yeniden
eline aldı ama savunmada eksik
yakalandı. Böyle bir pozisyonda
2'ye 1 gelen Krasnodar, Volkan
Demirel'i geçemedi.

BASKI BERABERLİK GETİRDİ
Fenerbahçe'nin baskısı sonuç
verdi, 41. dakikada kullanılan
serbest vuruşta ceza sahasında
topa son dokunan Skertel skora
dengeyi getiren oyuncu oldu.

Çin'de Mesut Özil
sevgisi

Maçın ilk yarısı karşılıklı
gollerle 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI
ATAKLARLA BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısında
iki takım da çok net gol
pozisyonlarından
faydalanamadı. Önce Krasnodar
49. Dakikada Ramirez ile
ardından Fenerbahçe 51.
dakikada Alper Potuk ile gole
çok yaklaştı ama sonuç
alamadı.

VOLKAN DEMİREL
SAKATLANDI
Fenerbahçe'de karşılaşmanın
70. dakikasında Volkan Demirel
sakatlandı. Krasnodarlı
oyuncuyla girdiği ikili mücadele
sonrası arka adalesini tutan
Volkan, bir süre saha içinde
tedavi edildi ancak maça devam
edemedi. Volkan Demirel yerini
Fabiano'ya bıraktı.

KADIKÖY'DE YÖNETİM
İSTİFA SESLERİ
Maçın son bölümünde

Fenerbahçeli taraftarlar
'Yönetim istifa' sloganları attı.
Ayrıca sarı-lacivertli futbolcuları
da ıslıkladılar.

AVRUPA'YA VEDA
Karşılaşmanın kalan
bölümünde gol olmadı ve
Fenerbahçe, ilk maçta 1-0
yenildiği Krasnodar ile
İstanbul'da 1-1 berabere kalarak
Avrupa Ligi'ne son 32 turunda
veda etti. Krasnodar ise UEFA
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna
yükseldi.

FIBA Şampiyonlar
Ligi'nde rakipler
belli oldu

Çin'de en çok sevilen
Avrupalı futbolcular
arasında Arsenal'in Türk
asıllı Alman futbolcusu
Mesut Özil de yer alıyor.
Avrupa'nın önde gelen 53
takımının Çin futbolu
üzerindeki etkilerini ve
popülaritesini sosyal
medyada inceleyen Red Card
adlı organizasyon tarafından
yapılan araştırmanın
sonuçları yayımlandı. Son
yıllarda Avrupa'nın önde
gelen liglerinden yapılan
yıldız transferlerle dikkati
çeken Çin'de en sevilen
futbolcu, Real Madrid'in
Portekizli yıldızı Cristiano
Ronaldo olurken, ikinci
sırada ise Arsenal'in orta
saha oyuncusu Mesut Özil
yer aldı.
Listenin üçüncü sırasına
Real Madrid'in Galli yıldızı
Gareth Bale girerken,
Manchester United'ta forma
giyen oyunculardan Wayne
Rooney ile Anthony Martial
ise ilk 5'e adını yazdırdı.
Çin'de en çok takip edilen üç
Avrupa takımı ise sırasıyla
Manchester United, Bayern
Münih ve Arsenal oldu.

Schumacher ile ilgili gerçek
mahkemede ortaya çıktı
BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçlarının
tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki
Türk temsilcisi Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka’nın
karşılaşacağı son 16 turunda, Banvit ise Almanya’nın EWE Baskets
ekibiyle mücadele edecek.
Pınar Karşıyaka, play-off’ta Almanya’nın Fraport Skyliners
ekibini eleyerek doğrudan son 16 turuna kalan Beşiktaş Sompo
Japan’ın rakibi olmaya hak kazandı. Play-off’ta Rusya’nın Avtodor
takımını saf dışı bırakan Alman ekibi EWE Baskets de son 16 turuna
direkt katılan diğer Türk temsilcisi Banvit ile eşleşme hakkı elde etti.
Son 16 turu ilk maçlarının 28 Şubat ve 1 Mart, rövanşlarının 7-8
Mart’ta oynanacağı turnuvada eşleşmeler şöyle:
EWE Baskets (Almanya) - Banvit (Türkiye)
Aris (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)
Dinamo Sassari (İtalya) - Le Mans (Fransa)
MHP Riesen (Almanya) - Neptunas (Litvanya)
Umana Reyer Venezia (İtalya) - Sidigas Avellino (İtalya)
PAOK (Yunanistan) - Iberostar Tenerife (İspanya)
AEK (Yunanistan) - Monaco (Fransa)
Pınar Karşıyaka (Türkiye) - Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye)

MİCHAEL Schumacher ile
ilgili somut ve resmi bilgiler
ortaya çıktı. Gerçekler, ailenin
Bunte isimli dergiyi
mahkemeye vermesiyle gün
yüzüne çıktı.
Efsane pilotun tekrar
yürüyebileceğini iddia eden
habere karşı Schumacher
ailesi dava açtı, özel hayatın
gizliliğini ihlalden dolayı
tazminat talep etti.

AVUKATIN İFADESİYLE
ORTAYA ÇIKTI
Ailenin avukatı Felix Damm
duruşmada, derginin ortaya
attığı iddiayı yalanladı
,"Schumacher yürüyemiyor"
diyerek hâlâ yürüyemediğini
ekledi. Bunte dergisi adına
katılan yayın yönetmeni Tanja

May de dayanaklarını
mahkeme heyetine sundu.

DİNLEYİCİLERE KAPATILDI
Hamburg'da görülen
duruşmada, yine sırların
ortaya çıkmasını önlemek
adına hamleler yapıldı. Hakim
Simone Kafer duruşmayı
dinleyicilere kapattı, 'hastanın
sağlık durumu'nu gerekçe
gösterdi.
Formula 1'in efsane pilotu
olan Michael Schumacher,
2013 yılının son günlerinde bir
kayak kazası geçirmişti.
Alpler'de başını kayaya çarpan
ve ardından komaya giren
Schumi, bir dizi operasyonun
ardından hayatta kalsa da, ne
durumda olduğu o tarihten bu
yana gizleniyordu.

Fenerbahçe'ye Volkan
Demirel şoku!
Fenerbahçe'nin tecrübeli file
bekçisi Volkan Demirel'in,
Krasnodar maçında yaşadığı
sakatlıktan dolayı
sahalardan 2 ay uzak
kalacağı öğrenildi. Mart
ayını kesinlikle pas geçmesi
beklenen Volkan'ın 16
Nisan'daki Galatasaray
derbisine de yetişmesi
beklenmiyor.
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Şahinli kadınlardan ‘Okutan
Anne Projesi’ne büyük destek
Okutan Anne Projesi ekibi,
projeye en büyük desteği veren
İskeçe iline bağlı Şahin köyü
kadınlarıyla kahvaltıda biraraya
geldi.
BATI Trakya Türk
kadınlarının örnek
çalışmalarından biri olan
Okutan Anne Projesi
çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor.
Okutan Anne Projesi ekibi 19
Şubat Pazar günü, projeye en
büyük desteği veren İskeçe iline
bağlı Şahin köyü kadınlarıyla
kahvaltıda biraraya geldi. Şahin
köyündeki bir mekanda
gerçekleşen kahvaltıya 172
kadın katıldı. Etkinliğe
katılanlar hem hoş vakit geçirdi,
hem geleceğe dair faaliyet ve
projeler konusunda fikir
alışverişinde bulundu.
Okutan Anne Projesi

sorumlularından Sevtap Hint
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “Bugün
günlerden ŞAHİN’di. Okutan
Anne Projesi, Şahin’de projeye
destek veren bayanlarla
kahvaltıda buluştu.172 bayanın
katıldığı kahvaltı sıcak ve çok
keyifli bir ortamda gerçekleşti.
OKAP ekibi olarak
düzenlediğimiz kahvaltıda
başta T.C. Gümülcine
Başkonsolosumuzun değerli
eşleri Sn. Hülya Akıncı olmak
üzere bizimle birlikte olan tüm
bayanlarımıza sonsuz
teşekkürler.” ifadelerine yer
verdi.

Kadın Platformu’nda
görev değişikliği
BATI Trakya Kadın
Platformu’nun yeni sözcüsü
Sibel Osmanoğlu oldu. Çeşitli
azınlık kurum ve
kuruluşlarından 62 kadının
katıldığı toplantı, İskeçe iline
bağlı Sakarkaya köyünde
gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk konuşmayı
Batı Trakya Kadın
Platformu’nın eski sözcüsü
Fatma Saliemin yaptı. Yıllık
faaliyet raporunu üyelere
aktaran Saliemin, daha sonra
görevi yeni sözcü Sibel
Osmanoğlu’na devretti.
Böylece Platform sözcülüğü
Kırköy Kültür, Eğitim ve Spor
Derneği Ova Kadınlar
Kolu’ndan, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Kadınlar
Kolu’na geçmiş oldu.
Platformun
kurucuları ve eski
sözcüler de söz
alarak, platformun

kurulduğu günden bugüne
yaptığı faaliyetler ve anlamlı
etkinlikler sayesinde birlik ve
beraberliğin sağlandığını dile
getirdiler.
Gecenin onur konuğu ise
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı
oldu. Hülya Akıncı iyi niyet ve
çalışma azmi olduğu sürece
platform ailesinin daha bir çok
güzel ve anlamlı etkinlikler
gerçekleştirebileceğini
vurguladı.

“Kemer sıkma” karşıtı gösteri
Başkent Atina’da toplanan yaklaşık 10 bin gösterici
hükümeti ve ülkenin kreditörlerini protesto etti.
BAŞKENT Atina’da binlerce
gösterici, hükümetin ekonomi
politikalarını ve kreditörlerin
talep ettiği “kemer sıkma”
önlemlerini protesto etti.
Mücadeleci İşçi Cephesi’nin
(PAME) çağrısıyla bir araya
gelen yaklaşık 10 bin kişi,
meclisin bulunduğu Sintagma
Meydanı’na yürüdü.
Yunanistan gündemiyle
geçen Pazartesi günü
gerçekleşen Euro Grubu
toplantısından sonra yapılan
gösteride, Radikal Sol İttifak
Partisi (SYRIZA) - Bağımsız
Yunanlar (ANEL) hükümetiyle
kreditörler arasındaki
müzakereler de protesto edildi.
Aralarında işçi, esnaf ve
öğrencilerin de bulunduğu
grup, “Korku yok, boyun eğmek
yok, onurlu yaşam için
mücadeleye devam”
şeklinde slogan attı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin
alındığı yaklaşık iki saat süren
gösteri sebebiyle kent
merkezindeki yollar araç
trafiğine kapatıldı.
Benzer bir gösteri de
Selanik’te gerçekleştirildi.

DAHA İYİ ÇALIŞMA
KOŞULLARI İÇİN GÖSTERİ
Bu arada, aralarında polis, sahil
güvenlik ve itfaiyecilerin
bulunduğu kamu çalışanları
daha iyi çalışma şartları için
gösteri düzenledi.
Sintagma Meydanı'nda
üniformalarıyla toplanan iki
binin üzerinde gösterici, bütçe
kesintileri ve kötü çalışma
şartlarını protesto etti.
Hükümetin kemer sıkma
politikalarına karşı slogan atan
göstericiler, "Sizi koruyanları

koruyun", "Haklarınızı koruyun,
hayatlarınızı koruyun" şeklinde
pankartlar taşıdı.
Rodop Emniyet Çalışanları
Derneği Başkanı Stavrula
Cacana, "Bütçe kesintilerine son
verilmesini istiyoruz. Daha fazla
çalışana ve daha iyi şartlara
ihtiyacımız var." dedi. Cacana,
"Bu talepler hükümettekiler
muhalafetken destekledikleri
vaatlerdi, ama hükümet
sözlerini tutmadı. Daha iyi
güvenlik sağlamamız için
bunlara ihtiyacımız var." dedi.

