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BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD), Batı Trakya’daki anaokullarında hayata
geçirileceği açıklanan pilot uygulamanın azınlığın

taleplerini karşılamadığını belirtti. İki dilli ve ana dilde
eğitimin bir talep değil hak olduğu vurgulandı. 

BTAYTD’nin açıklamasında, “Son dönemde Eğitim
Bakanlığı’ndan alınan bazı kararların, siyasi iktidarın,
azınlığa karşı yapmış olduğu bir açılım olarak
anlatılmaya çalışılması, en hafif tabir ile azınlığın

talepleri ile dalga geçmektir.” ifadeleri dikkat çekti. 
Tayin edilecek iki dili de bilen öğretmenin, Yunan

dilini konuşup anlamayan anaokul öğrencileri ile Yunan
dilini konuşan öğretmen arasında ‘TERCÜMAN’ olarak
görev yapacağına dikkat çekildi. » 16

BALKANLAR’da yaşayan
soydaşların aylık 53 TL
karşılığında Türkiye’de
sosyal güvenceye
kavuşabileceğini söyleyen
Türkiye Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu,  işyeri
üzerinden değil de şahıs
üzerinden çalışma iznine de
yeşil ışık yaktı. » 6, 7

Çalışma
iznine
yeşil ışık

bilimdünya

Azınlık
kadınlarına 
da ödül
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle kendi alanlarında
başarılı kadınlara ödül verdi.
Azınlıktan tiyatro yönetmeni Şükran
Raif ile Paralimpik yüzücü Semiha
Rızaoğlu da ödül aldı.  » 8

Gümülcine’de Celal Bayar Azınlık
Lisesi’ne kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından iki gece üst üste
yumurtalı saldırı düzenlendi. »2

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
(DMT) Başkanı Hristos Metios’un
kararıyla Ekonomi, Yönetim ve
Şeffaflık'tan Sorumlu DMT Eyalet
Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet
İbram atandı.  »4

Yeni Eyalet 
Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram

Azınlık lisesine
yumurtalı
saldırı

BTAYTD: “Eğitim Bakanlığı’nın kararı,
azınlığın talepleri ile dalga geçmektir”

Dimokritos’tan
“Pomak” kongresi
Trakya Dimokritos Üniversitesi, 17 – 19 Mart tarihleri arasında
Gümülcine’de “Trakya Pomakları: Çok Bilimli ve Bilimlerarası 
Yaklaşımlar” adı altında üç günlük uluslararası bir kongre düzenliyor. »10

»12, 13
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Celal Bayar Azınlık Lisesi’ne iki gece
üst üste yumurtalı saldırı 

GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Lisesi’ne kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından yumurtalı saldırı
düzenlendi. 2 Mart Perşembe’yi
Cuma’ya bağlayan gece gerçekleşen ilk
saldırıyı, bir sonraki gece yapılan ikinci
saldırı izledi. 

Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif Emin saldırıyı
doğruladı. 

İLK SALDIRI CUMA GECESİ 
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif
Emin, okula iki saldırı yapıldığını
söyledi. Arif Emin, okula ilk yumurtalı
saldırının perşembeyi cumaya
bağlayan gece gerçekleştiğini belirtti. 

Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif
Emin, yaptığı açıklamada, “İlk
yumurtalı saldırı perşembe gecesi
yapılmış. Saldırı cuma sabahı fark
edildi. Bunu gördüğümüzde saldırı
olup olmadığını kesin bilmediğimizden
dolayı duyarlı davranarak herhangi bir
olumsuzluğa sebebiyet vermemek
adına beklemeyi tercih ettik. Ancak,

Cumartesi sabahı tekrar okula
gittiğimizde benzer bir tablo ile
karşılaştığımızda saldırının kasıtlı
yapıldığı kanısına vardık. Yumurtalı
saldırının gece geç saatlerde
yapıldığını tahmin ediyoruz. Kim veya
kimler tarafından yapıldığı konusunda
şimdilik herhangi bir delile ve ispata
sahip değiliz. Ancak bizler okul
encümen heyeti olarak pazartesi günü
konu hakkında gerekli girişimlerimizi
yapacağız. Umarız bir eğitim
kurumuna bu çirkin saldırıları
düzenleyen kişi yada kişiler yakalanır.”
dedi. 
Yumurtalar okulun kapılarına,
sınıfların pencerelerine ve okulun
duvarında asılı ve iki ülke arasındaki
dostluğu simgeleyen levhanın üzerine
atılmış. Saldırının art arda iki gece
yapılmış olması saldırıların kasten
yapıldığı izlenimini arttırıyor. 

Okul idaresinin yazılı olarak
saldırıyı müfettişliğe bildirdiği,
Encümen Heyeti’nin de okula kamera
konması için girişimde bulunacağı
öğrenildi. 

ABTTF Başkanı Halit 
Habipoğlu’nun en mutlu günü

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu’nun
oğlu Caner Habipoğlu, Gütersloh’ta
yaşayan Batı Trakya Türkleri’nden Buket
Şerif ile evlendi. Genç çift, 25 Şubat
Cumartesi akşamı gerçekleştirilen düğün
ile dünya evine girdi. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve eşi
Nesrin Hacı Mehmet ile Buket Şerif’in
babası Metin Şerif ve annesi Ayşe Şerif,
misafirlerini kapıda karşıladılar. 

Şerif ve Habipoğlu ailelerini, en mutlu
gününde akrabaları ve dostları yalnız
bırakmadı. 

Genç çiftin düğün törenine Avrupa
Milletleri Federal Birliği (FUEN) Eski
Başkanı Hans Heinrich Hansen ile T.C.
Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa,
T.C. Essen Başkonsolos Vekili Ahmet
Davaz ve Muavin Konsolos Mete Zaimoğlu
aileleri ile birlikte katıldılar. 

ABTTF’nin ilk başkanı Cafer
Alioğlu’nun yanı sıra ABTTF Başkanlık
Kurulu üyeleri, ABTTF üyesi derneklerin
yöneticileri ve çok sayıda davetli gençlerin
en mutlu gününü paylaştılar. 

Genç çifte GÜNDEM gazetesi olarak
ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Parlamento 
binasına
molotofkokteyli
attılar

ATİNA’da ortaokul ve lise
öğrencilerinin eğitim sistemindeki
değişikliklere karşı yaptığı gösteri
sırasında parlamento binasına
molotofkokteylli saldırı düzenlendi. 

Öğrencilerin, başkent Atina’daki
Sintagma Meydanı’nda eğitim
sistemindeki değişikliklere karşı
düzenlediği gösteride yüzleri maskeli
bir grup, parlamentonun bahçesine
molotofkokteyli attı.

Molotofkokteyli atan grup olay
yerinden uzaklaşırken polis
müdahalede bulunmadı. Kısa süren
olayda yaralanan olmadı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı
gösteride, okul birleştirmeleri, eğitim
masrafları ve bazı öğretmenlerin işten
çıkarılması protesto edildi.
Göstericiler, “Okullarımıza
dokunmayın” yazılı pankartlar taşıdı.

Maskeli grup, öğrencilerin gösterisi
sırasında parlamentonun bahçesine
molotofkokteyli attı.
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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Atina
Büyükelçiliği İnsan Hakları Büro Sorumlusu
Holly Metcalf, 6 Mart Pazartesi günü Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi yöneticileriyle
görüştü.

Metcalf’a, DEB Partisi İskeçe İl Teşkilatı
ziyaretinde sırasında, ABD Büyükelçiliği ve
Konsolosluğu’nda görevli politika uzmanları
Christina Roungeri ve Ksenia Kosmidu eşlik
etti.

Konuk heyet, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel Başkan Vekili
Ahmet Kara, Genel Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu, İsmet Tüccar, Ramadan Duban,
Raif Usta ve Leyla Salihoğlu, Genel Sekreter
Aydın Ahmet, MYK üyeleri Mustafa Şargo, Ali
Salihoğlu ve Hüsniye Arabacıoğlu tarafından
karşılandı.

Konuk heyetle yapılan görüşmede, Batı
Trakya Türk azınlığının sorunları ele alındı.

Uluslararası Lozan Antlaşması ile
Yunanistan’a emanet edilen azınlığın çözüme
kavuşturulmayan, kronikleşmiş sorunlarının
çözümü noktasında adım atılmadığı,
azınlığın demokratik talep ve beklentilerine
yanıt verilmediği dile getirildi. Azınlığın,
Yunanistan hükümetleri tarafından muhatap
alınmayı ve karşılıklı diyalogla sorunların
çözülmesini beklediği anlatıldı. 

Görüşmede ağırlıklı olarak azınlık
eğitimiyle ilgili sorunlar, Batı Trakya
Türkleri’nin bu konudaki beklentileri, azınlık
aleyhine son dönemde artan ırkçı saldırılar ve
azınlık kuruluşları aleyhine artış gösteren
adli kovuşturmalar ele alındı.

ABD’li diplomatların İskeçe’de Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza ve BTAYTD
Başkanı Ercan Ahmet ile de görüştüğü
öğrenildi.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Kadın olmak zor…

8
Mart, New York’ta kadın
işçilerin daha iyi çalışma
koşulları için başkaldırışının

tarihi. 1857 yılında bir tekstil
fabrikasında kadın işçilerin
başlattığı grev, polisin işçilere
saldırması ve işçilerin kilitlendiği
fabrikada yangın çıkmasıyla bir
faciaya dönüşmüştü. 8 Mart 1857
tarahinde yaşanan bu elim olayda
129 kadın işçi can vermişti. 

1910 yılında, Danimarka’nın
Kopenhag kentinde toplanan 2.
Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında, Almanya Sosyal
Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin’in, New York’taki tekstil
fabrikası yangınında ölen kadınların
anısına 8 Mart’ı “Dünya Emekçi
Kadınlar Günü” olarak kutlanmasını
önermesiyle bu gün bir sembol
haline geldi. 1977 yılında da 8
Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü”
olarak kutlanması Birleşmiş
Milletler’de kabul edildi.

O günlerden bugünlere gelinceye
kadar köprünün altından çok sular
aktı. Bu süreç içerisinde kadının
toplum içerisindeki yeri, istisnalar
dışında büyük değişimler geçirdi.
Ama bu değişim, istenilen ya da
olması gereken düzeyde
gerçekleşmedi.

Bugün dünya nüfusunun 7
milyara ulaştığı söyleniyor. Bu
nüfusun yarısını da kadınlar
oluşturuyor. Ancak kadınların
“nüfuz” oranı, “nüfus” oranlarıyla
paralellik arzetmiyor. 

Uluslararası raporlar, kadının
toplum içindeki yerinin olması
gerektiği noktada olmadığını,
kadına yönelik şiddet ve
ayrımcılığın halen süregeldiğini
gösteriyor.

Kadın olmak zor…
Ya Batı Trakya’daki durum?..

Küçük toplumlarda kadına yüklenen
role, Batı Trakyalı kadının azınlık
bireyi olması da eklenecek olursa,
omuzlarında nasıl bir yük taşıdığını
anlamak daha kolay olacaktır. 

Kadınlar, toplumsal yapı
içerisinde eskisiyle kıyas
götürmeyecek düzeyde söz sahibi
olmaya başladılar. İstenilen
düzeyde olmasa da, hemen hemen
her alanda Batı Trakyalı kadın artık

varlığını hissettiriyor. 
İçe dönük, korumacı ve

muhafazakar yapısıyla kadın
olmanın zaman zaman daha da
zorlaştığı bu coğrafyada kadının
yeri hakkında söylenecek çok söz,
yapılacak çok iş var şüphesiz.
Ancak, azınlık olmanın kadına
getirdiği ek yüklerden söz etmekten
de kendimi alıkoyamayacağım. 

Bu noktada eğitim alanında kız
çocuklarının yaşadığı sıkıntılara
özellikle değinmek gerek diye
düşünüyorum. Bir dönem Batı
Trakya’daki aileler için, azınlık
eğitimi üzerindeki siyasi
baskılardan kaçış yöntemlerinden
biri çocuklarını Türkiye’deki yatılı
orta eğitim kurumlarına göndermek
olmuştu. Ancak “kız evladı koruma”
içgüdüsüyle, kız çocuklarının çoğu
evlerinde, köylerinde kaldı. Bu da
kadının eğitim alanında geri
kalmasında önemli bir neden oldu. 

19. madde nedeniyle birçok
kızkardeş, birçok anne kendi
kanından, canından uzak bırakıldı.
Birçok annenin yüreği hasret
acısıyla yandı; ömürler evlat yolu
gözleyerek tükendi. Neticede
hasret, gurbet, ayrılık kader kabul
edildi; kadere boyun eğildi.

Azınlığa karşı önyargılı olan
çevrelerin, azınlık kadınına yönelik
önyargıları da süregeldi. Örneğin
Yunan medyasında çıkan birçok
haberde, azınlık kadınına istenilen
etiketler konuldu, ona ait olmayan
söylemler onun ağzından
söyleniyormuşçasına dile getirildi. 

Sivil örgütlenmede, yılların
hayali olan kadınlar derneği
kurulamadı. Rodop ve İskeçe
illerinde kadınları kültürel
faaliyetler çatısı altında toplamayı
hedefleyen iki derneğe, isminde,
Batı Trakya kadınının etnik
kimliğinden bir parça taşıdığı için
kuruluş izni verilmedi. 

Velhasıl kadın olmak zor… Hele
azınlık kadını olmak… O daha da
zor…

Not: Ne bende, ne dünyada ne de
Batı Trakya’da değişen bir şey olmadığı
için geçen yılki 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle kaleme aldığım
yukarıdaki köşe yazısı hala geçerlidir. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

BATI Trakya Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü
ve uzun yıllardan bu yana
uluslararası toplantılarda Batı
Trakya Türkleri’nin sorunlarını
anlatan Pervin Hayrullah’ın
babası Nedim Hayrullah, 72
yaşında vefat etti.
Gümülcine’nin Sendelli
köyünde ikamet eden Nedim
Hayrullah, 4 Mart Cumartesi
sabahı erken saatlerde kalp krizi
sonucunda hayatını kaybetti. 

1945 yılında Nuhçalı köyünde
dünyaya gelen Nedim
Hayrullah, işçi emeklisiydi.
Hayrullah’ın, yaklaşık birbuçuk
senedir sağlık sorunları yaşadığı
ifade edildi. 

Nedim Hayrullah, 4 Mart
Cumartesi günü ikamet ettiği
Sendelli köyünde kılınan ikindi
namazından sonra son
yolculuğuna uğurlandı.
Hayrullah’ın cenaze törenine
Gümülcine Müftüsü İbrahim

Şerif, Rodop Milletvekili
Mustafa Mustafa,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Muavin Konsolos
Nurettin Canay
Kavuncu, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, BAKEŞ
Başkanı Galip Galip,
Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı,
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Ercan Ahmet ve çok sayıda
soydaş katıldı. 

Maide Hayrullah ile evli olan
Nedim Hayrullah, Pervin ve
Nedime isminde iki kız
babasıydı. 

GÜNDEM gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet,
Pervin Hayrullah ve ailesine
başsağlığı dileriz.

3

Pervin Hayrullah 
babasını kaybetti
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5 Mart Pazar günü yapılan
seçimlerle, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet (DMT) Meclis
Başkanı ve Ekonomi
Komisyonu üyeleri belirlendi.

Evros ili eyalet meclis
üyelerinden Sotiris Botaitis
yeni Eyalet Meclis Başkanı
olurken, Evros ilinden Stavros
Kavaratzis başkan yardımcısı,
İskeçe ilinden Hüseyin Mehmet
Usta da sekreterlik görevine
seçildi.

Eyalet Ekonomi Komisyonu
ise şu şekilde oluştu: 

ASİL ÜYELER
1. Hristos Georgitsopulos
2. Kiryaki Alatza -

Papadopulu
3. Konstantinos Eksakustos

4. Metin Mustafa
5. Konstantinos Antoniadis
6. Fotis Karalidis
7. Arhelaos Granas
8. Pantelis Laskaridis

YEDEK ÜYELER
1. Eleonora Moshofidu
2. Stavros Çolakis
3. Athanasios Arampatzis
4. Georgia Hiraki
5. Birol İncememet
6. Athanasios Tsaldaridis
7. Rıdvan Kocamümin
8. Yorgos Zimpidis
Eyalet Başkanı Hristos

Metios’un kararıyla, Ekonomi
Komisyonu Başkanlığı’na Evros
ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Dimitris Petroviç
getirildi. 

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet (DMT) Başkanı Hristos
Metios’un kararıyla Ekonomi, Yönetim ve Şeffaflık'tan Sorumlu
DMT Eyalet Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet İbram atandı.
İbram, eyalet meclis üyesi Önder Mümin’den boşalan eyalet
başkan yardımcılığı görevine getirildi. 

Yeni göreve atanmasının ardından Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram yaptığı açıklamada seçmenlerine teşekkür ederek,
“Öncelikle 2014 eyalet seçimlerinde bana verdiği oylarla eyalet
yönetimine seçen değerli Rodop halkına bir kez daha teşekkür
ederim. Ayrıca bana güvenip bu görevi verdiği için sayın
Metios'a da çok teşekkür ederim. Üstlenmiş olduğum bu görevi
layıkıyla yerine getirip, topluma faydalı olabilmek için elimden
geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Kapım her zaman bütün
vatandaşlara ve kurumlara açık olacaktır.” ifadelerine yer verdi. 

Aslen Rodop ilinin Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Delinasufköy doğumlu olan DMT Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram, Hülya Halil ile evli olup bir kız çocuğu babası. 

DMT Eyalet Başkan Yardımcılığı’na Ahmet İbram atandı

Eyalet Meclis
Başkanı Sotiris
Botaitis oldu

Yerel yönetimde 
görev değişiklikleri

RODOP ve İskeçe illerindeki yerel yönetimlerde
görev değişiklikleri yapıldı. Gümülcine Belediyesi,
Mustafçova Belediyesi, Yassıköy Belediyesi ve
Kozlukebir Belediyesi’nde meclis başkanlığı ve
komisyonlar için seçimler gerçekleştirildi. 

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
Gümülcine Belediyesi’nde Meclis Başkanlığı için
seçim yapıldı. Gümülcine Belediyesi’nde yeni
meclis başkanı avukat Kleopatra Stoyanidu oldu.

5 Mart Pazar günü Gümülcine Belediyesi meclis
salonunda gerçekleşen toplantıda yeni belediye
meclis başkanı seçildi. 39 belediye meclis
üyesinin katıldığı oylama sonucunda, Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos Petridis’in listesinden
meclis üyesi olan Kleopatra Stoyanidu Gümülcine
Belediyesi Meclis Başkanı olarak seçildi. 

Oylama sonrası bir açıklama yapan Stoyanidu,
kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Gümülcine Belediyesi Meclis Başkan
Yardımcılığı görevine ise Felina Kazaku’nun
listesinden meclis üyesi Yorgos Navrozidis seçildi.
Eleni Lafçi’nin listesinden meclis üyesi Hüseyin
Bayram da sekreterlik görevine getirildi.

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
İskeçe’ye bağlı Mustafçova Belediyesi’nin yeni
meclis başkanı Bahri Ramadan oldu. Mustafçova
Belediyesi’nde meclis başkanlığı ve komisyon
üyeleri seçimleri de yapıldı. 

5 Mart Pazar günü Mustafçova Belediyesi
meclis salonunda gerçekleşen toplantıyı, iktidar
listesinden en çok oyu alan Dr. Hayrettin Karaali
yönetti. 

Toplantıya 27 üyelik genel meclis üyesinden 22
kişi katıldı. Toplantıyı yerel meclis başkanları da
takip etti.

İktidar listesinden aday gösterilen avukat Bahri
Ramadan, 20 oy alarak meclis başkanı seçildi.

Ana muhalefet listesinin meclis başkan
yardımcısı adayı avukat Hasan Adem de 20 oy
alarak meclis başkan yardımcısı oldu. Muhalefet
listelerinden sekreter adayı gösterilmediği için,
iktidar listesinin sekreter adayı Orhan Emir 22 oy
alarak meclis sekreteri seçildi.

“HAYIRLI OLSUN”
Meclis başkanlığı seçimlerinden sonra kısa bir
konuşma yapan Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, toplantıyı yöneten Dr. Hayrettin
Karaali’ye tebrik ederek, “İki buçuk yıldan bu
yana meclisimizin başkanlığını yapan avukat
Adnan Peçenek, Başkan Yardımcısı Adem Hasan
ve Sekreter Bahri Ramadan’a huzurlarınızda
teşekkür etmek istiyorum. Özellikle eski Meclis
Başkanı Avukat Adnan Peçenek’ı, gerçekleşen
bütün toplantılarda gösterdiği tavır, davranış ve
hakkaniyete uygun yönetimi için tebrik ediyor,
teşekkür ediyorum. 

Yeni başkanımızı sayın avukat Bahri
Ramadan’ı, Başkan Yardımcısı avukat Adem
Hasan’ı ve Meclis Sekreteri Orhan Emir’i ayrıca
tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim.
Umarım önümüzdeki iki buçuk yıl içinde bu
mecliste toplumumuzun yararına önemli kararlar
alınır. Hayırlı olsun.” dedi.

Belediye bünyesindeki komisyonlar ise şöyle
oluştu: 

EKONOMİ KOMİSYONU
Başkan: Cemil Kabza
YÖNETİM KURULU ASİL
1- İbrahim İbrahimko: 15 oy 
2- Mehmet Mustafaoğlu : 14 oy
3- Enver Kurt: 18 oy
4- Embiye Efendi: 19 oy
5- Hüseyin Bıyıklı: 15 oy
6- Rıdvan Delihüseyin: 17 oy
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B
atı Trakya Türk Azınlığı’nın bir
türlü çözümlenmeyen ve
çözümlenmemesi için de her

zaman bahane bulunan sorunlarından
biri müftülük meselesidir.
Yunanistan’daki müftülük kurumuyla
ilgili en eski ve en önemli anlaşma
1913 Atina Antlaşması’dır. Yunanistan
devleti bu anlaşmayı tanımak
istememektedir. 

Azınlık en önemli meselelerinden
biri olan müftülük sorunu, Yunan
kamuoyunun ve özellikle de elitlerin
“ilgi” gösterdiği, üzerinde
konuşmaktan haz aldığı konulardan
biridir. Hatta, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’na sadece “müftülük” ve
müftülüğün yargı yetkilerinden
penceresinden bakmayı tercih eden
çevreler mevcut. 

Ne yazık ki, azınlığın önemli bir
meselesi olan ve kurumsal anlamda
azınlığın en önemli kurumlarından biri
olan müftülükler ülkemiz
Yunanistan’ın yanlış politika ve

uygulamaları nedeniyle içinden
çıkılmaz bir hal aldı. Yanlış politikalar,
Batı Trakya Türklerine rağmen alınan
ve uygulamakta ısrar edilen kararlar,
ülkenin müftülük siyasetini, daha
doğrusu devletin atanmış müftülük
politikası ve uygulamasını iflas
noktasına getirmiştir. Bunun da açık
göstergesi son aylarda Dimetoka
müftülüğünde yaşanan gelişmelerdir. 

Her zaman yazılır fakat son aylarda
Batı Trakya’daki müftülük meseleri
ulusal ve yerel medyada oldukça
geniş bir şekilde yer almakta. Konuyla
ilgili türlü, çeşitli haber ve yorumlara
rastlamak mümkün. Biliyorsunuz, bir
süre önce devlet tarafından müftü
naibi olarak Dimetoka Müftülüğü’ne
tayin edilen Mehmet Şerif
Damatoğlu’nun yerine bir başkası
tayin edildi. Damatoğlu görevden
alınarak yerine Hamza Osman atandı.
Fakat bu atama öyle kolay olmadı.
Sular bir bulandı ve hala durulmadı.
Ne zaman durulur bilinmez. Hatta,
müftü naibi yerine başka müftü

naibinin atanması sırasında fiziki
olarak zor kullanmaya varan olayların
yaşandığına dair haber ve iddialar var.
Bölgede yaşayan Müslüman Türk
toplumunun bu konudaki görüşünün
alınmadığını, azınlığın bölgedeki
kuruluşlarının fikrinin dahi
sorulmadığını hatırlatmaya gerek var
mı bilemiyorum. 

Hükümetin, Dimetoka’da bir
değişiklik yaparak, İskeçe ve
Gümülcine’de de değişikliğe
hazırlandığına dair yorumlar yapıldı
bugüne kadar. Ancak öte yandan
tayinli müftüler Cemali Meço ve
Şinikoğlu’nun atanmış müftü olarak
varlıklarını sürdürebilmek için bazı
girişimlerde bulundukları belirtildi.
Atanmış müftülerin birkaç hafta önce
Atina’da Kuveyt Büyükelçiliği’nde bir
etkinliğe katıldığına ve
rahatsızlıklarını dile getirdiklerine dair
haberler çıkmıştı. Gerek Meço,
gerekse Şinikoğlu’nun, Dimetoka
müftü naibi Damatoğlu ile aynı kaderi
paylaşmamak için bu yönde bir tavır
takındıkları dile getiriliyor. Zira,
Dimetoka’da Damatoğlu ile göreve
yeni atanan Hamza Osman arasında
darp etme noktasına kadar varan
tartışma sözkonusuydu. Bu olayla
ilgili yargı sürecinin hangi yönde
seyredeceğini hep birlikte göreceğiz. 

Hatırlayacaksınız, bugüne kadar
gerek İskeçe, gerekse Gümülcine
tayinli müftüleri Meço ve
Şinikoğlu’nun “yaş ve sağlık” gibi
konular ileri sürülerek görevlerinden
uzaklaştırılmaları yönünde çok sayıda
yazı çıktı. Bu tür haber ve yorumları

bugün de görmek mümkün. Durum
böyle iken atanmış müftülerin
Türkiye’de muhatap arayışı içinde
oldukları bile konuşuluyor. Diğer
yandan Meço ve Şinikoğlu’nun bir
değişimin ayak seslerini hissetmiş
olduklarından da olabilir, Başbakan
Çipras ve Dışişleri Bakanı Kocias
nezdinde girişimde bulundukları
yorumları da var. Dimetoka’daki olay,
devletin müftülük konusunda yapmak
istediği, hayata geçirmeyi planladığı
değişikliğin veya yeniliğin ne denli
sorunlu olduğunu açıkça göstermiş
oldu. 

Tabii azınlığın desteklediği ve Batı
Trakya Türklerinin dini lider olarak
gördüğü seçilmiş müftüler İbrahim
Şerif ve Ahmet Mete’nin son
dönemlerde konumlarını
güçlendirdiğine şüphe yok. 

Yunanistan’da bazı çevreler yıllarca
müftülük meselesine “müftünün yargı
yetkileri” penceresinden bakarak bu
kurumu yıprattı. Sorunu çözme
konusunda ise bir kararlılık
gösterilemedi. Yanlışta diretildi.
Sonuç itibarıyla atanmış müftülük
politikasının yanlıştığı ortada.
Bununla bağlantılı bir başka sorun
olan “240 İmam Yasası”na ise şimdilik
hiç girmiyorum. Devlet yönetiminin,
içinden çıkılmaz hale getirdiği, adeta
bir sorun yumağı haline gelen
müftülük meselesini, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın dini örgütlenmesine
müdahale etmekten vazgeçtiği
takdirde çözüme kavuşturulabileceği
artık aşikar. 

Ozan AHMETOĞLU

Yunanistan’ın müftülük politikası 
iflas etmiştir...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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EKONOMİ KOMİSYONU 
YEDEK
1- Cihat Güvendar: 16 oy
2- Selami Bacak: 19 oy
3- Hayrettin Hafız Ahmet: 19 oy
4- Salih Yörük: 17 oy
5- Mahmut Mute: 17 oy

YAŞAM KALİTESİ 
KOMİSYONU
Başkan: Cemil Kabza

YÖNETİM KURULU ASİL
1-Orhan Emir: 19 oy
2-Hayrettin Hafız Ahmet: 
15 oy
3-Hasan Salihoğlu: 14 oy
4-Hayrettin Karaali: 17 oy

5-Selami
Bacak: 20 oy

6-SalihYörük: 18 oy

YÖNETİM KURULU YEDEK
1-Hüseyin Kiracı: 21 oy
2-Cihat Güvendar: 19 oy
3-Sami Hasan Salih: 19 oy 
4-ibrahim İbrahimko: 16 oy
5-Hüseyin Bıyıklı: 18 oy

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Rodop iline bağlı Kozlukebir
Belediyesi’nde yeni meclis
başkanı Hüseyin Hacı Mehmet
oldu.  Kozlukebir Belediyesi’nde
5 Mart Pazar günü yapılan
toplantıda meclis başkanlığının
yanı sıra, ekonomi ve hayat

kalitesi komisyonlarının üyeleri
de belirlendi.

Yapılan seçimler sonucunda
Kozlukebir Belediyesi yeni
Meclis Başkanı Hüseyin Hacı
Mehmet, Meclis Başkan
Yardımcısı da Mehmet
Eminoğlu oldu. Sekreterlik
görevine ise Ahmet Akraba
seçildi.

Meclis başkanlığı seçiminin
ardından ekonomi ile hayat
kalitesi komisyonlarının üyeleri
belirlendi.

EKONOMİ KOMİSYONU
Başkan: Rıdvan Ahmet

ÜYELER
1-Yusuf Salih
2-İrfan Huseyin
3-Ömer Arren Salih
4-Rıdvan Hacı Mehmet
5-Adnan Salih
6-İbrahim Şerif

HAYAT KALİTESİ 
KOMİSYONU
Başkan: Rıdvan Ahmet
ÜYELER
1-Mehmet Arnavut
2-Sinan Ahmet
3-Hüseyin Mustafa
4-Cemil Ahmet
5-Sebahatin Salih Arabacı
6-Güner Keçeci İbrahim

YASSIKÖY BELEDİYESİ 
Rodop iline bağlı Yassıköy
Belediyesi’nde ise yeni Meclis
Başkanı Mustafa Mustafa oldu. 

Yassıköy Belediyesi’nde 5
Mart Pazar günü yapılan
toplantıda yeni meclis
başkanlığı, ekonomi ile hayat
kalitesi komisyonlarının üyeleri
belirlendi.

Yapılan seçimler sonrası yeni
Yassıköy Belediyesi Meclis
Başkanı Mustafa Mustafa,
Meclis Başkan Yardımcısı da
Nurten Osman oldu. Sekreterlik
görevine ise Mümin Mümin
seçildi.

Görevi teslim eden Meclis
Başkanı Sedat Arap görev
süresince uyumlu

çalışmalarından dolayı meclis
üyelerine teşekkür etti. Yeni
Meclis Başkanı Mustafa Mustafa
meclis çalışmalarının sorunsuz
bir şekilde sürmesi için elinden
gelen çabayı göstereceğini ve
demokratik bir şekilde meclisi
idare etmeye çalışacağını
belirterek Belediye Başkanı
İsmet Kadı’ya ve meclis
üyelerine desteklerinden dolayı
teşekkür etti.

Meclis başkanlığı seçiminin
ardından Ekonomi ve Hayat
Kalitesi Komisyonlarının üyeleri
belirlendi.

EKONOMİ KOMİSYONU
1- Hasan Mandracı
2- İrfan Hısım
3- Özcan Mehmet
4- Nadir İdris
5- Kiriakos Amucas
6- Haralampos Sahulidis

HAYAT KALİTESİ 
KOMİSYONU
1- Ergün Mehmetali
2- Sabri Ömer
3- Galip Şerif
4- Galip Hüseyin
5- Mümin Mümin
6- Panayota Kutra
Yeni seçilen meclis

başkanlığı ve komisyon üyeleri
2019 Eylül ayına kadar görevde
kalacaklar.
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TÜRKİYE Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Balkanlar’da yaşayan soydaşların aylık
53 TL karşılığında Türkiye’de sosyal
güvenceye kavuşabileceklerini söyledi. 

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun
talimatı ile başlayan Rumeli - Balkan
Çalıştaylarının üçüncüsü 3 Mart Cuma
günü Balkan coğrafyasını temsil eden
İstanbul ve çevre illerdeki STK başkan ve
yöneticilerinin katılımı ile İstanbul
Pendik Green Park Otel’de
gerçekleştirildi. 

Çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, AK
Parti Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili
Kerem Ali Sürekli, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.
Necmettin Hüseyin, BTTDD Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, BTTDD İzmit Şube Başkanı
Lütfü Bodur, BTTDD Zeytinburnu Şube
Başkanı Fatih Hacıbedel, BTTDD
Zeytinburnu eski Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa ile Rumeli Balkan
coğrafyasını temsil eden çok sayıda STK
Başkan ve yöneticisi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Dr. Mehmet Müezzinoğlu,  Ankara ve
İzmir'den sonra İstanbul'da yapılan
çalıştayla birlikte belirlenecek
sorunların, 15 gün içerisinde ilgili
bakanlık ve kurumlarla görüşüldükten
sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayip
Erdoğan önderliğinde yapılacak
toplantıda çözüm yollarının deklare
edileceğini söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, "Bu milletin
mensubuyum deyip de bu ülkenin
vatandaşı olmadan bu ülkenin
hukukunu savunan, bugün bu genç
Cumhuriyetin, ay yıldızlı bayrağın
dalgalanmasında Balkan ülkelerindeki
insanların önemli katkısı, desteği, hatta
günü geldiğinde liderliği var. Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, dört bir
yandan işgale uğramış memleketi,
İngilize, Fransıza, Yunana karşı, milleti
merkeze alarak, millete güvenerek,
milletin liderliğine soyunarak bu

Cumhuriyeti bizlere bırakıyor. Bu
ülkenin vatandaşı olsun ya da olmasın
bu milletin mensubu olan kardeşlerimiz
var. Burada onlar adına 15 Temmuz
şehidimiz Mustafa Cambaz kardeşimiz;
Batı Trakyalı, benim de komşu köylüm.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak
şehit olmadı, ama Türk milletinin
mensubu olarak şehit oldu.
Şehitliğinden sonra vatandaşlığını
verdik. Gerek Balkanlar’da yaşayan,
gerekse buraya gelen insanlarımızın bu
milletin mensubu olmakla ilgili bütün
sorumluluklarını hücrelerinin
derinliklerine kadar hissederken,
yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar var. Bu
sorun ve sıkıntıları görüp, paylaşarak
azaltmak da başta bizlere düşüyor." diye
konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, sorunların
çözümü için Balkan çalıştaylarını
başlattıklarını vurgulayarak, "Temel
sorunlarımız belli. Çalışma izni, ikamet
tezkeresi, kısa süreli ikametler, denklik
problemleri, vatandaş olamamak gibi
sorunlarımız var. Bunları

bürokratlarımızla paylaşalım. İlgili
yöneticilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz
bu sıkıntıları muhataplarına iletsin ve
sonrasında ortak çözüm yolları arayalım.
Bu anlamda ilkini Ankara'da yaptığımız
ilk çalıştay bize çok yol gösterdi ve
hemen ikincisini çevre illerin de
katılımıyla İzmir'de gerçekleştirdik.
Bugün İstanbul'da, Anadolu, Sakarya,
İzmit, Yalova'daki Balkan ve Rumeli ile
ilgili sivil toplum örgütlerimizle bir
aradayız. Sorunlar ve çözümleriyle ilgili
değerlendirmeler yapacağız. 10-15 gün
sonra da İçişleri bakanlığımızı
ilgilendiren konularla ilgili yol haritasını
İçişleri Bakanlığı sizlere ve kamuoyuna
deklare edecek." dedi.

ANA - BABA VE ÇOCUKLAR 
53 TL'ye GSS KAPSAMINDA
Konuşmasının sonunda da ilk müjdesini
veren Müezzinoğlu, "Balkan
coğrafyasından kopup gelen ve anne -
babası veya çocuğu orada kalanların,
Türkiye'ye geldiklerinde sağlık güvencesi
ile ilgili sıkıntıları vardı. Bu sorunu

ortadan kaldırmak için aylık 53 lira
ödeyen herkesi kapsam içine alıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların,
yabancı uyruklu birinci derecede yakını
olanları da bu kapsam içine alıyoruz.
Kanun tasarısı şu anda sayın
Cumhurbaşkanımızın onayında,
önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Hayırlı
olsun." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Yüksel Özkan'ın
moderetörlüğünde geçilen çalıştay
kısmında milletvekilleri Hakan
Çavuşoğlu ve Kerem Ali Sürekli'nin
dışında, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Daire
Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Uluslar Arası İş Gücü Genel Müdürü
Sadettin Akyıl, Yurtdışı Akraba
Topluluklar Başkanlığı Kültürel ve Sosyal
İşler Daire Başkanlığı Balkanlar
Koordinatörü Suat Beylür, YÖK Denklik
Birim Sorumlusu Metehan Özcan'dan
oluşan ekip STK'lardan gelen talep, soru,
görüş ve önerilere cevap verdiler ve aynı
zamanda çözüm üretmek adına not
aldılar.

BTTDD BAŞKANI 
NECMETTİN HÜSEYİN
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin
söz alarak ikamet tezkareleri, çalışma
izinleri, ikamet tezkeresi alabilmek için
özel sigorta yaptırma zorunluluğu ve
haymatlos - ıskat konularıyla ilgili
sorunlarını dile getirdi.

Hüseyin şöyle konuştu: "Sayın
Bakanımıza başlattığı bu
çalışmalarından dolayı öncelikle kendi
camiam, sonrasında da tüm Balkan
coğrafyası için teşekkür ederim. Bizler
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
olarak 10 başlık altında topladığımız
sorunlarımız ve çözüm önerilerini içeren
detaylı bir raporu Eylül 2015'te öncelikle
sayın bakanımız, sonrasında da tüm
yetkili birimler ile paylaşmıştık. 

Soydaşa Türkiye’de sağlık 
sigortası imkanı
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Bu akşam burada bizim
hazırladığımız bu rapor
kapsamında çoğu konunun
tarışılıyor ve çözüm
önerilerimizin dikkate alınarak
çözülüyor olmasının
mutluluğunu yaşıyorum. Ben 10
başlığı sizlerle paylaşmayacağım,
fakat ana eksendeki 2-3 konuyu
dile getirerek bu çalışma
aşamasında bunların dikkate
alınarak çalışmanın bu yönde
sürdürülmesini talep edeceğim.
Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu
sayın bakanımla birlikte
Zeytinburnu şubemizde
hemşehrilerimizle
gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı
buluşmada ben kendisinin izni
ile Batı Trakya Türkleri’ne
eskiden olduğu gibi pasaport
süresince ikamet tezkeresi
müjdesini vermiş idim. Bu akşam
burada 5 yıllık ikamet tezkeresi
süresinin tüm Balkan coğrafyası
için konuşuluyor olmasından
memnuniyet duydum, çünkü biz
biriz, bir bütünüz.

Bir diğer konu sayın bakanım
az önce müjdesini verdi, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olanların
birinci derece akrabası anna -
baba veya çocuklarına sağlık
güvencesinden
yararlanabilmeleri için GSS
kapsamında ayda 53 TL ödeyerek
yararlanabilecek olmaları
sevindirici ve memnuniyet verici
bir sonuç. Fakat biz raporumuzda
da belirtmiş idik. Türkiye'de
ikamet eden ve ikamet tezkeresi
için müraacat ederken, yabancı
uyruklu ama Türk soylu bu
kardeşlerimizin gidip özel
sigortalara mahkum
edilmelerinin yanlışlığını hep
dile getirdik. Şimdi de ben
diyorum ki, sayın bakanım gelin
Türkiye'de ikamet eden yabancı
uyruklu öz ve öz Türk olan bu
kardeşlerimizi ikamet tezkeresi
alırken aynı az önce açıkladığınız
ve önümüzdeki hafta yürürlüğe
girecek olan torba yasada
belirlediğiniz kriterlerdeki gibi 53
TL'den GSS kapsamına alalım.
Hem bu kardeşlerimiz özel
sigortalara yüklü para
ödemekten kurtulsun, hem de
devletimize katma değer
yaratsınlar.

Bir diğer konu da 2014 yılında
yürürlüğe giren 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanun çerçevesinde
yapılan düzenlemeler ile ortadan

kaldırılan haymatlos ve ıskat
ikamet türlerinde olup
anavatanda yaşamlarını
sürdüren hemşehrilerimize
düzenlenen insani ikamet
tezkereleri ile ciddi mağduriyetler
doğmasına vesile olmuştur. Bu
insanlar yıllardır sahip oldukları
statülerini yitirmeleri ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığına dahi
müraacat edemez duruma
gelmişlerdir. Bu mağduriyetin
ortadan kaldırılması lazım; bu
insanlarımıza bir çıkış yolu
bulunması lazım. Bir de bu
statüdeki hemşehrilerimin
doğdukları ülkelerdeki kayıtları
kapalı, oradan herhangi bir belge
alıp buraya getirme imkanları
yok. Burada da yıllar önce
beyana dayalı kayıt altına
alınmaları sebebi ile iki kayıdın
çakışması imkansız bir hal alıyor.
Eğer bizler bu iki kaydı
çakıştırmaya yönelik bir çalışma
anlayışı yürütecek olur isek,
benim haymatlos veya ıskat
kardeşim ancak mezarda
vatandaş olabilir. Türkiye’de
mevcut kayıtları üzerinden
vatandaşlık başvuruları alınmalı
ve derhal şart aranmaksızın
sonuçlandırılmalıdır.

Tabii bir de bunun yanında
çeşitli sebeplerden dolayı yeni
kanunun düzenlemesi ile de
arada kesintiye uğrayan veya
başka sebeplerden turistik vize
kapsamına alınarak uzun süreli
ikamet tezkeresi sahibi iken
birden turistik ikamet statüsüne
geçirilen ve sonrasında da yine
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığına müraacat etme
hakları elinden alınan
hemşehrilerimiz var; bunların da
bu sorunlarının çözümü şart.
Benim buradaki mevcut haziruna
teklifim, gelin bu statüde sıkıntı
yaşayan insanlarımızı bir defaya
mahsus istisnai şartlar
kapsamına sokalım ve
kendilerine Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı hakkı tanıyalım."

TURKUAZ KART
Necmettin Hüseyin, "Bizler 2015
yılında sunduğumuz
raporumuzda 10 başlık altında
topladığımız sorunlarımızın kısa
dönemdeki çözüm önerilerini de
sunmuştuk. Fakat raporumuzun
sonunda demiştik ki, Türk
soyluların bir daha bu sorunlarla
karşılaşmaması için kesin çözüm
önerimiz, bu insanların mavi kart

sisteminin içine alınmasıdır.
Şimdi az önce konuşan
bürokratlarımızdan aldığımız
ipuçlarına göre olay sanki
turkuaz karta doğru kaymış.
Kriter ne olmalıdır deniyor; ben
de diyorum ki tek kriter yeterlidir.
Türk soylu olmaktır bu kriter de.
Nihai çözüm  olsun, biz mavi kart
demiştik, çözümün adı turkuaz
kart olsun, yeter ki olsun." dedi.

Son konu olarak da İstanbul İl
Göç İdaresi’nde yaşanan
sıkıntılara değinen Genel
Başkan, burada 4 - 5 ayı bulan
randevu tarihlerini ve muhatap
bulunamamasından ortaya çıkan
sıkıntıları dile getirerek
konuşmasını tamamladı.

İKAMET TEZKERELERİNDE
ÖZEL SİGORTA 
DÖNEMİ BİTİYOR
Genel Başkan Av. Necmettin
Hüseyin'in konuşmasından sonra
söz alan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Uluslararası
İş Gücü Genel Müdürü Sadettin
Akyıl, ikamet tezkeresi
şartlarından olan sağlık
güvencesi konusunda daha
önceki taleplere dayanarak Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü ile bir
çalışma yürüttüklerini ve bu
kapsamdaki Türk soylu
göçmenlerin  53 TL ödeyerek GSS
kapsamına alınacağının
müjdesini verdi.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdür
Vekili Vali Yardımcısı Nuri Gezici
de İstanbul'da yaşanan sıkıntının
farkında olduklarını, randevu
sürelerini 15 güne çekmek için
çalışma yürüttüklerini söyledi.
Dört yeni bölge birimi açtıklarını
ve önümüzdeki haftalarda da iki
yeni bölge birimi açarak
yoğunluğu azaltmayı
amaçladıklarını söyleyen Gezici,
biraz daha zaman istedi.

ÇALIŞMA İZNİ 
SORUNU KALKIYOR
Çalıştayın sonunda söz alan Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, "Bugün
burada belki de en verimli
çalıştayı gerçekleştirdik. Söz
alan, katkı koyan, sorunları
dillendiren herkese teşekkür
ederim. Az önce kesin çözüm
önerisi olarak dillendirdi; bir
kızımız da söz alıp bizler
üniversite mezunuyuz, iş
bulamıyoruz dedi. Çünkü iş
başvurusuna gittiğimizde
işverenler bize ‘sizin şartlarınız
zor, ben size çalışma izni
çıkarmakla uğraşamam, süreç
çok uzun,  bu kadar süre sizi
bekleyemem’ diyor dedi. Ben de
günün sonunda kesin çözüm
adına Saadettin Bey, sayın genel
müdürüm, yürüttüğünüz
Turkuaz kart kapsamına Türk
soylu soydaşlarımızı da alalım ve
çalışma izinlerini işveren
üzerinden değil, şahıs üzerinden
yapalım. Bunun üzerinde
çalışalım, mümkün mü bakalım.
Bu kardeşlerimiz de çalışma
iznini eline alsın ve ondan sonra
iş aramaya başlasın ki, bir daha
bu insanımıza bu mağduriyetleri
yaşatmayalım." ifadelerini
kullandı.

ABTTF’den BM 
İnsan Hakları
Konseyi’ne 
yazılı bildiri

AVRUPA Batı
Trakya Türk
Federasyonu
(ABTTF)
Birleşmiş
Milletler’e
(BM)
sunduğu
yazılı
bildiride,
Batı Trakya
Türk
azınlığının müftü
sorunu ve bu konuda son
dönemde yaşanan gelişmeleri
gündeme taşıdı.

ABTTF, 27 Şubat- 24 Mart
tarihlerinde İsviçre’nin
Cenevre şehrinde
gerçekleştirilen BM İnsan
Hakları Konseyi 34. olağan
oturumuna, “Kendi Dini
Liderlerini Seçme Özgürlüğü
ve Yunanistan’da Uzun
Zamandır Devam Eden Müftü
Meselesi” başlıklı yazılı bir
bildiri sundu. Bildiride,
Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk azınlığının
hukuki statüsünün 1923
Lozan Barış Antlaşması ile
belirlendiği ve bu antlaşma
ile azınlığın dini özerkliğinin
garanti altına alındığı
hatırlatıldı. ABTTF, azınlığın
kendi dini kurumlarını
kurma, yönetme, denetleme
ve buralarda kendi dinini
özgürce uygulama hakkına
sahip olduğunun altını çizdi.

Müftü sorununun ortaya
çıkışını tarihsel süreç
içerisinde ayrıntılı bir şekilde
dile getiren ABTTF, 24 Aralık
1990 tarihli
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile 1913 Atina ve
1923 Lozan antlaşmalarına
aykırı bir biçimde Gümülcine,
İskeçe ve Dimetoka
müftülerinin atama yoluyla
göreve getirilmeye başlandığı
belirtildi. Bu durum
karşısında Batı Trakya Türk
azınlığının kendi müftülerini
seçtiği, ancak bunların Yunan
makamlarınca tanınmadığı
kaydedilen bildiride, seçilmiş
müftülerin dini sembolleri
yasa dışı olarak kullandıkları
gerekçesiyle yargılanarak
hapse atıldığı ifade edildi.

ABTTF, günümüzde Batı
Trakya’da devlet tarafından

atanmış müftüler ile Batı
Trakya Türk azınlığı

tarafından
seçilmiş

müftüler olmak
üzere ikili bir
durumun
yaşandığını
belirterek,

Yunanistan’da
2013 yılında

kabul edilen “240
İmam Yasası” ile de

Batı Trakya’daki devlet
okullarında ve camilerde
tayinli müftülere bağlı olarak
görev yapmak üzere 240 din
öğreticisinin sözleşmeli
devlet memuru olarak işe
alındığını kaydetti. 

Dimetoka’daki tayinli
müftü naibinin görevden
alınarak yerine vekaleten
başka bir müftü naibinin
atandığını kaydeden ABTTF,
basında çıkan yorumlara göre
yerlerine geçici atamaların
yapılabilmesi için Yunan
hükümetinin Gümülcine ve
İskeçe tayinli müftülerinin
görevlerinden istifa
etmelerini istediği, ardından
da “240 İmam Yasası”
uyarınca sözleşmeli devlet
memuru olarak işe alınan din
öğreticileri tarafından
seçilecek yeni müftülerin
Yunan hükümeti tarafından
Gümülcine, İskeçe ve
Dimetoka’daki müftülük
makamlarına atanacağını
ifade etti.

Batı Trakya Türk
azınlığının din özgürlüğünün
Yunan hükümeti tarafından
açık bir şekilde ihlal
edildiğinin altını çizen
ABTTF, Yunan hükümetini
1923 Lozan Barış Antlaşması
ile 1913 Atina Antlaşması’na
uygun hareket ederek,
azınlığın dini liderlerini özgür
bir şekilde seçmesine izin
vermeye ve bunları tanımaya
çağırdı. 

ABTTF ayrıca, Yunan
hükümetinden 4115/2013 sayı
ve tarihli “240 İmam
Yasası”nı iptal etmesini ve
hükümet makamları ile
azınlık arasında resmi bir
diyalog mekanizmasının
kurulmasını talep etti.
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DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kendi alanlarında başarılı
kadınlara ödül verdi. Etkinlikte azınlıktan
tiyatro yönetmeni Gümülcineli Şükran Raif
ile Paralimpik yüzücü İskeçeli Semiha
Rızaoğlu da ödül aldı. 

Etkinlik, Rodop eski valilik binasında
“Yorgos Pavlidis” toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Eyalet başkanlığı Rodop,
İskeçe, Meriç, Kavala ve Drama illerinden
kendi alanlarında başarılı kadınları
ödüllendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle düzenlenen etkinlik, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios ve geçtiğimiz günlerde göreve
getirilen Gümülcine Belediye Meclis
Başkanı Kleopatra Stoyannidu’nun
selamlama konuşmalarıyla başladı. Günün
anlam ve önemini belirten konuşma ise
Trakya Dimokritos Üniversitesi Yunan
Filolojisi Bölüm Başkanı Zoi Gavriilidu
tarafından yapıldı. 

Eyalet başkanlığının ödül verdiği
kadınlar arasında Türk azınlıktan da iki kişi
yer aldı. Gümülcine’den tiyatro yönetmeni
Şükran Raif ve İskeçe’den paralimpik
yüzücü Semiha Rızaoğlu ödül verildi. 

İllere göre ödüllendirilen kadınlar şöyle: 

RODOP İLİ 
1- Martha Stambulidu, hayırsever

2- Şükran Raif, tiyatro yönetmeni –
Gümülcine Belediye Tiyatrosu Başkan
Yardımcısı

3- Melina Tassu, iş kadını
4- Natasa Liveriadu, Agios Theodoros

Başkanı – aktivist 
5- “Rodopi 87” futbol takımı

İSKEÇE İLİ
1- Fifi Hacistoyku – sanatçı
2- Semiha Rızaoğlu – paralimpik yüzücü
3- Pepi Stantsiu – dernek başkanı

MERİÇ İLİ
1- Urania Mavridu – Orestiada Belediye

Başkan Yardımcısı
2- Aggeliki Yannakidu – Trakya folklore

müzesi kurucusu
3- Sini Anastasiadi – ressam 

KAVALA İLİ
1- Anthi Karayanni – paralimpik sporcu
2- Aleksandra Dimoglu – paralimpik

sporcu
3- Aggeliki Kiurtsi – yazar 

DRAMA İLİ
1- Aliki Tsiamura – dernek başkanı
2- Anna Korakaki – olimpiyat sporucusu 
3- Aglaia Katsiyanni – Drama Felçliler

Birliği Başkanı

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, “Dünya Kadınlar Günü”
nedeniyle yayımladığı mesajda,
kadınların özellikle siyasette daha çok
temsil hakkı bulması gerektiğini
söyledi. 

DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş mesajında şunları kaydetti:
“1975 yılını Kadınlar Yılı olarak ilan
eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16
Aralık 1977’de ise 8 Mart tarihinin
“Dünya Kadınlar Günü” olarak
kutlanmasını kararlaştırdı.

Kadınlara eşit hakların
verilmesinin dünya barışını
güçlendireceği kabul edildi. Böylece 8
Mart, Dünya’da kadınların yüzyıldır
yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin
kutlandığı ve kadınların güncel
taleplerinin ifade edildiği bir gün
haline geldi.

Kadın haklarının kazanılmasında,
nerelerden başlanıldığını ve
bugünlere nasıl gelindiğinin
hatırlanması bağlamında bu gün özel
bir gündür. Dünya Kadınlar Günü,
dünya kadınları arasında da bir
dayanışma ve deneyim değişme
günüdür.”

Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
kadınların siyasette daha çok yer
almasını desteklediğini kaydederek
şu ifadelere yer verdi: “Bugün
hayatımızın her alanında yer bulmaya
çalışan ve bu hususta azimli, kararlı
bir mücadele yürüten kadınların,
yeterince erkeklerle eşit bir statüye
kavuşamadığını, enerjisini, bilgisini
ve bakış açısını her alana
yansıtamadığını üzülerek
gözlemliyoruz. Bizlerle omuz omuza
hayat mücadelesi veren

kadınlarımızın üretkenliğinden,
azminden ve kararlılığından yeteri
kadar istifade edemiyoruz. Bugün
toplumda her bireyi yetiştiren
kadının, hayatın her alanında
olmamasını, dünya için ciddi bir
kayıp olarak değerlendiriyorum.
Kadınlar, özellikle siyasi alanda yeteri
kadar temsil gücü bulabilselerdi,
dünya belki de daha barış ve huzur
içinde olabilirdi. Bu sebeple
kadınlarımızın siyasi alanda daha çok
yer almaları temennimizdir. DEB
Partisi Genel Başkanı olarak siyasette
kadınlarımızın daha fazla yer
almasını kalben destekliyorum. Bu
sebeple kadınlarımıza partimizin
kapılarının sonuna kadar açık
olduğunu bu vesile ile bir kez daha
vurgulamak isterim.

Yarınların bireylerini yetiştirecek
kızlarımızın istedikleri alanlarda
eğitim almalarının önünü açmalı ve
destek olmalıyız. Eğitimli bir annenin
ufku açık nesiller yetiştireceği
hususunda herkes hemfikirdir. Bu
alanda kadınlarımızın verdiği
mücadeleye destek olmak biz
erkeklerin görevidir. Her alanda biz
erkeklere destek veren kadınlarımızın
her alanda var olmaları için biz
erkeklerin de kadınlarımıza omuz
vermesi elzemdir. Hayatın tüm
zorluğunu göğüsleyen cefakâr Batı
Trakyalı kadınlarımızın ve dünya
kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü en kalbi duygularımla
kutlar, kadınların büyük bir mücadele
neticesinde elde ettiği bu anlamlı
günde saygıdeğer Batı Trakya ve
dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk
dolu bir gelecek dilerim.”

Kadınlar Günü’nde
Şükran Raif ve Semiha
Rızaoğlu’na ödül…

DEB Partisi başkanından
“Kadınlar Günü” mesajı

T.C. Ziraat Bankası Gümülcine Şube Müdürü Mustafa
Karabulut, 7 Mart Salı günü GÜNDEM gazetesini ziyaret etti.
Karabulut’a ziyareti sırasında, şube çalışanlarından Terhan İsmail
eşlik etti. T.C. Ziraat Bankası Gümülcine Şube Müdürü Karabulut,
“Esnaf ve müşterilerimize yaptığımız ziyaretlerimizi
sürdürüyoruz. Bu çerçevede bugün GÜNDEM gazetesini ziyaret
etmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi. 

T.C. Ziraat Bankası
Gümülcine Şube Müdürü
GÜNDEM’i ziyaret etti
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BAŞKENT Atina’da, düzenlenen operasyonda 635
bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ABD narkotik makamlarından verilen bilgileri
değerlendiren Yunan polisi, Lutropirgu bölgesindeki
Nea Peramo semtinde bir eve yaptığı baskında 635
bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i
Türk, 1'i Arnavut ve 2'si Yunan olmak üzere 4 kişi
gözaltına alındı. 1'i Türk, 1'i Arnavut ve 1'i de Yunan
emekli polisi olmak üzere 3 kişi de aranıyor.

Yunan Sahil Koruma Teşkilatının Uyuşturucu ile
Mücadele Şubesi Başkanı Lukas Dalangas, Atina'nın
da içerisinde yer aldığı Attiki bölgesindeki
operasyonlarda, Nea Peramo'da bir evde imal
edildiği tespit edilen uyuşturucuların Ortadoğu'ya
gönderilmek üzere hazırlandığının belirlendiğini
ifade etti.

Dalangas, uyuşturucuların yakalanmaması
halinde büyük bir sürat teknesi ile Türkiye'ye
kıyılarına, oradan da muhtemelen Ortadoğu'ya
gönderileceği değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonda, uyuşturucu hap imalatında
kullanılan büyük miktarda çeşitli kimyasal madde,
bir miktar Hint keneviri, Scorpion tipi 1 adet
makineli tüfek, 1 adet Winchester marka tüfek, 2
adet tabanca, 1 adet Lazer tabanca, çok sayıda
mermi ve 6 bin euro nakit para, uyuşturucu
tacirlerine ait olduğu belirlenen 1 kamyon, 5 özel
otomobil ile bu araçlarda kullanılan sahte plakalar
ve 16 metrelik bir sürat teknesine de el konuldu.

Atina’da
uyuşturucu
operasyonu

TÜRKİYE’deki Edirne Trakya
Üniversitesi ile Bursa Uludağ
Üniversitesi, Batı Trakyalı öğrencilere
tanıtılacak.  

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TANITIMI
Trakya Üniversitesi’nin tanıtımı,
Trakya Üniversitesi Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Hilmi İbar ve Dış İlişkiler
Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türk
Yılmaz tarafından İskeçe Türk Birliği
(İTB) ve Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde (GTGB) gerçekleştirilecek.

Tüm öğrencilerin ve velilerin
davetli olduğu Trakya Üniversitesi’nin
tanıtım programı şöyle:

- 10 Mart 2017 Cuma Saat: 18:00
Gümülcine Türk Gençler Birliği

- 11 Mart 2017 Cumartesi Saat: 16:00
İskeçe Türk Birliği

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TANITIMI
Türkiye’nin Bursa ilindeki Uludağ
Üniversitesi’nin tanıtımı, Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde (GTGB)
gerçekleştirilecek.

GTGB lokalinde düzenlenecek olan
tanıtım programı, 11 Mart Cumartesi
günü saat 12:00’da başlayacak. 

Programa tüm Batı Trakyalı
öğrencilerin yanı sıra, öğrenci
velilerinin de davetli olduğu belirtildi.

Uludağ ve Trakya üniversiteleri Batı Trakya’da tanıtılacak

Habipoğlu, ABD
raporunu eleştirdi

DÜNYA çapında ülkelerdeki
insan hakları ihlallerine ilişkin ABD
Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl
yayımladığı insan hakları raporu bu
yıl 3 Mart  Cuma günü açıklandı.
2016 İnsan Hakları Raporu’nun
Yunanistan bölümünde ise her yıl
olduğu gibi “Trakya’daki Müslüman
azınlık” tanımı ile Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları kısmen yer
buldu.

“Trakya’daki tanınmış Müslüman
azınlık” tanımlaması ile Batı Trakya
Türk azınlığına dahil belirli etnik
azınlık gruplarının özgürlüğünün
kısıtlandığı ifade edilen  ABD
raporunda, dernekleşme
özgürlüğüne dikkat çekildi.
Hükümetin, bireyin kendini
tanımlama hakkını tanımasına
karşın, kendisini bir azınlık
grubunun üyesi olarak tanımlayan
pekçok kişinin kimliğini özgürce
ifade etmede ve kültürünü devam
ettirmede zorluklarla karşılaştığı
belirtildi. ABD raporunda, etnik
temelde isminde Türk ve Türkçe
kelimeleri geçen derneklerin
mahkemeler tarafından kayıt
edilmediği kaydedildi.

NÜFUS VE DEMOGRAFİ
Yunan hükümetinin, Lozan
Antlaşması’na göre “antlaşmanın
imzalandığı dönemde etnik Türk,
Pomak ve Roman toplulukları dahil
olmak üzere yaklaşık 100.000-
120.000 nüfustan oluşan Müslüman
azınlığı” resmen tanıdığı ifadesi bu
yıl da yer alan raporda, bazı Pomak
ve Romanların “Türkçe konuşan
topluluk” tarafından Türk
kimliğinden ayrı Pomak ve Roman
kimlikleri olduğunu inkar etmeleri
için baskı uygulandığını iddiasında
bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
raporunda, Batı Trakya Türk
azınlığının nüfusu konusundaki
tutarsızlık da devam etti. 2013
yılında 150 bin, 2014 yılı raporunda
120 bin olarak ifade edilen azınlık
nüfusu, 2016 raporunda 100 ila 120

bin olarak belirtildi. 

EĞİTİM
Eğitim alanında yaşanan sorunlara
ilişkin olarak ABD raporunda,
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük
Karşıtı Komisyonu’nun (ECRI)
Yunanistan raporuna atıfta
bulunularak, Yunanca ve Türkçe
eğitim veren yalnızca iki ortaokul
bulunduğu kaydedildi. 

Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü’nün azınlık
okullarında okul içi yazışmalar ve
idari eğitim kurumları ile yapılan
yazışmalara ilişkin talimatına atıfta
bulunulan raporda, bunun bir
milletvekili dahil bazı azınlık
mensuplarınca okullarda Türkçe’nin
yasaklanması anlamına geldiği
şeklinde yorumlandığı belirtildi.

ŞER’İ HUKUK UYGULAMASI
Yargı usülleri başlığı altında geçen
yılki raporda yer alan ifadeler
tekrarlanarak, miras ve medeni
hukuk konularında “hükümet
tarafından atanmış müftü”
tanımlamasıyla atanmış müftüler
tarafından evlendirilen
Müslümanların şer’i hukuka tabi
oldukları, ancak isterlerse medeni
hukuk mahkemelerine
başvurabilecekleri notu yinelendi.
Raporda, ülkedeki mevzuata göre
mahkemelerin Yunan Anayasası
veya uluslararası insan hakları
antlaşmaları ile çelişen müftü
(atanmış) kararlarını uygulamaya

sokmaması gerektiği ayrıca
belirtildi.

IRKÇI ŞİDDET
Raporda ilk kez, çoğunluk
nüfusundan yerel bir siyasi figürün
Aralık 2015’te bir polis karakolunda
azınlığa ait spor ve kültür derneğinin
başkanına karşı sözlü saldırıda
bulunduğu ve polisin bu saldırıyı
ırkçı şiddet olarak nitelendirmeyip
saldırganı tutuklamadığı
kaydediliyor. Bunun dışında 2016’da
Batı Trakya Türk azınlığına karşı
işlenen nefret temelli saldırılara yer
verilmedi. 

“AZINLIK SORUNLARI
YÜZEYSEL ŞEKİLDE 
ELE ALINMIŞ”
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, “ABD 2016 Yunanistan
İnsan Hakları raporunda Batı Trakya
Türk azınlığı ile ilgili kısım geçen
yılki rapor ile büyük ölçüde aynı.
Raporda azınlığımızın sorunlarına
kısaca ve yüzeysel bir şekilde
değinilmekle birlikte özellikle
azınlığın tanımı, nüfusu ve
demografik yapısı konularında resmi
devlet tezi tekrar ediliyor. ABTTF
olarak her yıl olduğu üzere yine
paralel bir rapor hazırlayarak
raporda geçen tüm konularda
azınlığımızın görüşünü ilgili
makamlara ileteceğiz.”
açıklamasında bulundu.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerde 
tüy dökülmesi

B
iz veteriner hekimlerin
sıklıkla karşılaştığı bir
soru vardır... Kedi veya

köpeğimden dökülen tüyler kist
yapar mı? diye... Aslında kisti
önleyici hapların kedi ve
köpekler tarafından düzenli bir
şekilde alınmadığı durumlarda,
iyice yıkanmadan tüketilen yeşil
sebzeler ve çiğ olarak tüketilen
etlerden biz insanlara kist
oluşturan etkenin bulaşması
muhtemeldir...

Kedi ve köpeklerde tüy
dökülmesi, hayvan sahipleri
tarafından en istenmeyen bir
durumdur ve akabinde hekime
sorulan ilk soruda yukardaki
sorudur. Aslında düzenli olarak
haplanan kedi ve köpeğin,
tüyleri dökülse bile, bizleri kist
hastalığından koruduğunu
söyleyebiliriz.

Aslında tüylerin dökülmesi
fizyolojik bir olaydır. Nasıl ki her
insanın saçları her banyo sonrası
tarama sonucu dökülürse,
hayvanlarında tüyleri
dökülebilir. Burda önemli olan
dökülme miktarı ve sıklığıdır.
Aşırı tüy dökülmesi hayvan
sahiplerini rahatsız eder ve bu
durum istenmez. Hayvanlarda
tüy dökülmesinin normal
sınırlarda olması gerekir.

AŞIRI TÜY DÖKÜLMESİNİN
SEBEPLERİ...

Kedi ve köpeklerdeki deri
hastalıkları, bakımda
yetersizlikler, beslenme
bozuklukları, stress gibi
hazırlayıcı sebeplerin yanında,
deri hastalıklarının asıl nedenleri
arasında viral, bakteriyel,
mikotik enfeksiyonlar, uyuz,
pire, kene, kıl kurdu, solucan
gibi iç ve dış parazitler, tasma
sürtmesi gibi travmatik
nedenlerin yanında bazı
kimyasalların ve tahriş edici
ilâçlarında kıl ve tüy
dökülmelerine sebebiyet
verirler.

Bakım şartlarının uygun ve
düzgün olmaması: Örneğin
derinin yetersiz bakımı,
yıkanmaması ve
temizlenmemesi, yıkanan
hayvanın ıslak bırakılması
kurutulmaması, uygun olmayan
şampuan kullanımları ve
taranmamasının yanında sık
aralıklarla fazla yıkamalar tüy
dökülmelerine zemin hazırlar.

Beslenmenin yeteri ve
dengeli olmaması: Hayvanlara
düzenli ve yeteri mama
verilmemesi, düşük kalite
yemlerle besleme, tek yönlü

beslenme alışkanlıkları tüy
dökülmelerşnşn
sebeplerindendir.

Kedi ve köpeklerin stress
altında bulunmaları: Mevsim
değişikleri stress nedenidir.
Bunun yanında sistemik
hastalıklar hayvanlarda strees
yaratabilir. Nemli ortamlarda
bulunma, gebelik ve laktasyon
dönemleri de hayvanlarda tüy
dökümünü hızlandıran
nedenlerdendir.

Dış paritler: Dışarıdan
bulaşan parazitler,
hayvanlarımızda kaşıntıya ve
deride alerjik reaksiyonların
şekillenmesine sebebiyet
verdiğinden dolayı, iç ve dış
paraziti bulunan hayvanlarda kıl
ve tüy dökülmeleri hızlıdır.
Özellikte uyuz etkenlerinde
şiddetli kaşıntının yanında,
bütün vücuda yaygınlaşmış tüy
dökülümleri gözlenir.

Derinin mikotik – mantar
hastalıkları: Aynı zamanda
zoonoz olan yani biz insanlarda
da deri lezyonları oluşturan bu
tür hastalıklar, sevimli
dostlarımızda tüy
dökülmelerinin de ana
sebeplerini oluştururlar. Böyle
durumlarda vakit kaybetmeden
veteriner hekiminizle irtibata
geçip, gerekli önlemleri
almanızda sağlığınız açısından
büyük fayda vardır.

KIL VE TÜY DÖKÜLMELERİNİ
AZALTACAK VEYA ÖNLEYECEK
TEDBİRLER...

Kedi veya köpeğinizin;
- Dengeli ve düzenli

beslenmesi,
- İç ve dış parazitlerden,

periodik olarak yapılan
uygulamalarla hayvanların
arındırılması,

- Hayvanlara uygulanan aşı
programlarının doğru ve düzenli
olması,

- Hayvanların düzenli, sık
olmayan aralıklarla uygun
şampuanlarla yıkanması,
kurulanması ve taranması,

- Tıraş edilmeleri,
- Stresli dönemlerde veteriner

hekimi kontrolünde gerekli
ilâçların kullanımı,

- Barınakların temiz ve
hijyenik olması,

Kıl ve tüy dökülmelerini
azaltacak ve de önleyecek
tedbirlerin başında
gelmektedir...

Hepinize can dostlarınızla
birlikte sağlık dolu bir yaşam
dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

TRAKYA Dimokritos Üniversitesi, 17 – 19 Mart
tarihleri arasında Gümülcine’de “Trakya
Pomakları: Çok Bilimli ve Bilimlerarası
Yaklaşımlar” adı altında üç günlük uluslararası
bir kongre düzenliyor. 

Söz konusu kongre üniversitenin Tarih ve
Etnoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilecek.
Kongreye Yunanistan ve yurt dışından
konuşmacılar katılacak. Kongrede, Pomaklarla
ilgili çalışmalarda bulunan ve İskeçe’de ikamet
eden eğitimci Nikos Kokkas ile Rıdvan Karahoca
da yer alacak. 

Kongre çerçevesinde, İskeçe’deki Pomak
Derneği’nden Emine Borucu ve Yunanlı
sanatçıların katılımıyla Pomakça konser
verilecek. 

Üniversitenin internet sitesinden duyurulan
“Trakya Pomakları” konulu kongrenin, 17 Mart
Cuma günü saat 18:00’de Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin eski hukuk fakültesi
amfitiyatrosunda başlayacağı belirtildi.
Kongrenin, Rektör Prof. Athanasios Karabinis’in
açılış konuşmasıyla başlayacağı kaydedildi.  

Üç gün sürecek ve Gümülcine’de
gerçekleştirilecek “Trakya Pomakları” konulu
uluslararası kongrede, 11’i yurt dışından olmak
üzere, 45 konuşmacının yer alacağı ifade edildi. 

Kongrenin organizasyon komitesi şu
isimlerden oluşuyor: Manolis Varvunis, Andonis
Bartsiokas, Manolis Sergis, Nikos Kokkas,
Ekaterini Marku, Nandia Maha – Bizumi ve Viki
Bafataki. 

Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin
düzenleyeceği kongrede ele alınacak konular
arasında Trakya’da yaşayan Pomakların kökeni,
genetik özellikleri, kültürü, dili ve folklorik
özelliklerinin yanı sıra Pomakların

İslamlaştırılması, Pomakların siyasi eğilimleri ve
seçimlerdeki davranışları gibi konular dikkat
çekiyor. Kongrede, Bulgaristan’da yaşayan
Pomakların da ele alınacağı kaydedildi. 

‘İLGİNÇ TESADÜF’
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını üç farklı
etnik alt kimliğe ayırarak yapılan açıklamalar ve
tanımlamaların arttığı bir dönemde, Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nin “Trakya Pomakları”
konulu uluslararası bir kongre düzenlemesi ilginç
bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. 

Trakya Dimokritos 
Üniversitesi şimde de 
“Pomaklara” el attı

BTTDD Edirne Temsilciliği 
kermes düzenledi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Edirne Temsilciliği kermes
düzenledi. Eğitim hayatlarına Edirne’de devam eden gençler kermes sayesinde hem bir araya
geldiler, hem de temsilciliğin yaşaması için destek topladılar.

Kermese öğrencilerin yanı sıra, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, DEB Partisi Gençlik
Kolu Başkanı Murat Ahmet, Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan
Çalışkan katılarak destek verdiler.

Öte yandan, Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Derneği ile BTTDD Edirne Temsilciliği’nin
22 Nisan tarihinde Trakya Üniversitesi’nde “Batı Trakya Gecesi”  düzenleyeceği bildirildi. 
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Apple, MacBook Pro'su elimizde

APPLE, MacBook Pro'nun yeni
jenerasyon modelleriyle yeniden
tasarımı ve kullanım
alışkanlıklarını bir adım daha
ileriye taşımayı başardı. Özellikle
elimizdeki modelde yer alan
Touch Bar'la farklılaşan MacBook
Pro, böylece farklı bir deneyim
sunuyor. Elbette selef modele
kıyasla daha pek çok noktada
değişiklik söz konusu. Sözü daha
fazla uzatmadan hemen
incelemeye başlayalım.

Tasarım
Elimizdeki MacBook Pro, uzay

grisi renge sahip. Ayrıca gümüş
renk seçeneğiyle de tercih
edilebiliyor. Eski modele göre
yüzde 17 oranında daha ince olan
tasarımıyla dikkat çeken MacBook
Pro, alüminyum gövdesiyle hem
dokunduğunuzda hem masaya
koyduğunuzda fark yaratır bir
görsellik sunuyor. Özellikle 13 inç
boyutlu olan bu modeli kompakt
yapısıyla da, 15 inçlik modele
kıyasla daha kolay taşınır ve daha
esnek kullanılır olmasıyla da
ayrılıyor.

MacBook Pro'nun bu
modelinin tasarıma ilişkin önemli
fark yaratır noktalarını, üzerindeki
trackpad ve yeni gelen Touch Bar
oluşturuyor. Selef modele kıyasla
çok daha geniş (neredeyse 2 kat
daha geniş) bir alana sahip olan
trackpad, yine görselliğin yanında
kullanımı da olumlu yönde
tetikliyor. 

Touch Bar ise, bu seriye adını
veren bir farklılık oluyor.
Klavyenin hemen üzerinde
kendine yer bulan Touch Bar'dan
az sonra daha detaylı olarak
bahsedeceğiz.

Touch Bar'ın altında uzanan

klavye ise, bir kez daha revizeye
uğramış. Eskisine nazaran daha
tabana yakın olan tuşlar, böylece
Apple'ın söylediğine göre 4 kat
daha fazla tuş stabilitesi sunuyor
bizlere. 

Yeni MacBook Pro'nun sağ ve
sol kenarında ikişer adet
Thunderbolt 3 portu bulunuyor. 4
farklı port çok güzel elbette,
ancak yine kutu içeriğinde
adaptör ararsanız
bulamıyorsunuz, onu da
söyleyelim.

Ekran ve Touch Bar
Elimizdeki MacBook Pro'nun

ekranı 13.3 inç boyutunda.
Bilindiği gibi MacBook Pro'nun
ayrıca 15 inç boyutlu seçeneği de
bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü
ise 2560x1600 piksel. IPS panelin
kullanıldığı ekran, selef modele
kıyasla yüzde 67 daha parlak. 500
nit parlaklık sunan ekran, yine
yüzde 67 daha yüksek kontrast
oranı sağlıyor. Şimdi gelelim
ekranın hemen altında yer alan
Touch Bar'a. Apple'ın bu
jenerasyonda en çok konuşulan
konulardan biri klavyeden Escape
tuşunun kaldırılması oldu belki,
fakat bu tuşun bir yere gittiği yok.
Touch Bar'da bu tuş mevcut.
Ayrıca sadece o da değil; Touch
Bar sayesinde olmayan tuşlar da
klavyeye konuk oluyor.

Touch Bar'ı özelleştirebiliyor ve
farklı kullanım noktalarında farklı
kısayol tuşlarına
kavuşabiliyorsunuz. Touch Bar'ın
kullanımına ilişkin birkaç ipucu
verecek olursak, ilk sıraya
fotoğraf düzenlemeyi
yerleştirebiliriz. Fotoğraflarınızı
düzenlerken fotoğraflarınız
arasında Touch Bar'da
parmağınızı gezdirerek

dolaşabiliyor, yine aynı şekilde
fotoğraf döndürebiliyorsunuz.
Yine aynı şekilde bu bara en çok
Photoshop uygulamasını
kullanırken elinizi atacaksınız.
Photoshop'a özel fonksiyonlar
kazanan Touch Bar, yine video
düzenleme noktasında da
yardımcınız.

Fn tuşuna bastığınızda burada
F1'den F12'ye kadar fonksiyon
tuşları da beliriyor, yine
yazışmalarınızda emojilerin tümü
burada listeleniyor. Yine ek olarak
Safari kullanırken ek özellikleri bu
alanda görebiliyorsunuz. Daha
fazla seçeneğe ise
"Sistem Tercihleri
> Klavye"
kısmından erişebiliyorsunuz.
Kullanım şekli çeşitli, ancak
uygulama noktasında şimdilik
belli başlı birkaç uygulamaya has
özellikler görebiliyoruz. Bunların
daha çeşitlendirilmesi gerekiyor.

Touch Bar'ın sonunda ise ve
Touch ID yer alıyor. Cihazı bu tuş
ile açıyorsunuz ve bu sırada
parmak izinizi de buradan
okutuyorsunuz.

Teknik kadro ve performans
MacBook Pro'nun farklı teknik

kadro seçenekleri bulunuyor.
Elimizdeki model ise Intel Core i5
2.9 GHz frekanslı modeli. Turbo
Boost ile 3.3 GHz'e vites
arttırabilen işlemci, 8 GB 2133
MHz belleklerden destek alıyor.
512 GB PCIe tabanlı SSD'yi de
içeriğinde bulunduran MacBook
Pro, Intel Iris Graphics 550 grafik
biriminin de sahibi.

Bu arada satın alım
aşamasında bu teknik kadroya
dokunuşlarda bulunabildiğinizi de
söyleyelim. Yani işlemcinizin
gücünü daha yukarıya çekebiliyor,

bellek ile
depolama
noktalarında
farklı seçenekleri
tercih
edebiliyorsunuz.
Tabii ki bunlar
için ek ödeme
yapmanız
gerekiyor.

MacBook
Pro'yu
Geekbench 3
testinde

koşturduğumuzda,
bize verdiği sonuç 7665 puan
şeklinde oldu. Çoklu çekirdek
skoru olan bu sonuç, Dell XPS 13
modelinin aldığı 7681 puanını
takip eder nitelikte, onu da
söylemek lazım. Ancak o modelde
Core i7-7500U işlemcinin
bulunduğu da önemli bir nokta.

MacBook Pro'nun SSD
performansına baktığımızda, şu
ana kadar en hızlı laptop'lardan
biri olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliyoruz. Aldığımız
CrystalDiskMark sonucuna göre
1995 MB/S okuma sonucu alan
MacBook Pro, 1789 MB/s de
yazma performansı gösterdi.

Peki, MacBook Pro'nun pil
performansı nasıl?

Apple'ın verdiği test sonucuna
göre 10 saate kadar pil ömrü
sunan MacBook Pro, Consumer
Reports'un testlerinde çok farklı
sonuçlar almıştı. Bakalım bizden
nasıl bir sonuç almış...

Öncelikle
Apple'ın Tahmini

Kalan Süre göstergesini
kaldırması, pilin ne kadar süre
daha dayanacağını kestirmenizi
güçleştiriyor, bunu söyleyelim.
Yaptığımız testlerde ise, yine
medya oynatımı ve web dolaşım
senaryolarını kullandık. Yüzde 40
ekran parlaklığı açıkken 1 saatlik
Netflix deneyimi sonrasında
yüzde 12'lik bir pil kaybı
gördüğümüzü belirtelim.

Öte yandan Photoshop
kullanırken 6 saat, yine yüzde 40
ekran parlaklığında 7 saatlik web
dolaşımı performansı alabildik.
Yine 9 saatlik bir çevrim dışı
medya oynatımı sunduğunu
gördüğümüz MacBook Pro,
incelememiz boyunca sık
oynadığımız oyunlardan olan
Football Manager'da 2.5 saat
içinde pil ömrünü tüketti. Bu
arada bu oyunda, MacBook
Pro'nun fazlasıyla ısındığına şahit
olduğumuzu da söyleyelim.
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SOLDANSAĞA
1)Düzeltme, düzelti – İnce, yayvan yiyecek 2)

Oyunda kağıt atma sırası – Rahat, sakin – Nam,
şöhret 3) Omurgayı oluşturan kemikler – Bir balık
simgesi – Bir tür dans 6) İki direkli, seren yelkenli
gemi – Her vakit, sürekli olarak 7) Gümüş – Yapılar –
Yabani hayvan yakalama işi 8) Gemicilikte, zinciri
kısa bir süre tut emir – İnsan saçını oluşturan ipçik 9)
Bir nota – Ongun – Emme 10) Sarhoş bağırması –
Sahip 11) Tatlı çörek – Gözden geçirme 12) İlgi eki –
Yasaklama – Kısaca kilogram 13) Bir deniz teknesinin
başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma
yanını vererek yanaşması – Saat kadranı 14) Bir tür
sıçan – Ay.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kuram, nazariye – Dizi, sıra – Üstün nitelikli 2)
Alıntı, iktibas – İlgisiz – Baryum’un simgesi 3)
Tembih, ikaz – Çok ısıtılmış olan 4) Dışla ilgili, dıştan
olan – Taneli bir meyve – Olağandan hacimli 5)
Duman lekesi – Tomruk biçme makinesi –
Desigram’ın kısaltması 6) İçki veya uyku sersemliği –
Çölde esen rüzgar – (halk dili) Bel kemiği 7) Bir nota
– Çevresi suyla kaplı kara – (sosyoloji) Eş, karı 8)
Kalbin üzerini saran zar – Tutuşma 9) Kalıtımla geçen
– Yosunun tutunma organı – Belirti 10) Raks –
(Farsça) Sıva aracı – Yağ bezlerinin deri üzerinde
oluşturduğu iltihaplı sivilce 11) Tavır, davranış – Ses,
ün, haber – Bir dolgu gereci.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Mandıra, Cip 2) Espas,
Ukala 3) Ti, Kın, Amel
4) Elit, Anket 5) Lirizm,
Akil 6) İkili, Boa 7)
Bomba, Nal 8) Ta,
Mide, Ca 9) Kaşmer, Ski
10) Ar, Atletizm 11) Er,
Emen 12) Balsam, Tarz
13) Udi, Bek, Yar 14)
Rampa, Ulema.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Metelik, Kambur 2)
Asilik, Tar, Ada 3) Np,
İribaş, Elim 4) Daktilo,
Mars 5) Isı, Zimmet,
aba 6) Nam, Birleme 7)
Au, Bad, Em, Ku 8)
Kakao, Estet 9)
Camekan, Kinay 10)
İleti, Aciz, Ram 11) Pal,
Lala, Mezra.
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Çiftlerin tartışması, hatta
kavga etmesi son derece
normal ve sağlıklıdır. İki farklı
kişisiniz ve zaman zaman
farklı istekleriniz, farklı
seçimleriniz olabilir. Bunlar da
çatışma yaratabilir. Önemli
olan tartışma sonrası
alacağınız tutumdur. 

Bir kavganın ardından biraz
kendinizle baş başa kalmaya
ihtiyacınızın olması
anlaşılabilir. Ancak genelde
çiftlerin yaptığı en büyük hata,
tartışmanın araya duvar
örmeye dönüşmesi. Eşinizi
görmezden gelmek, dikkate
almamak gibi bir davranış
içinde bulunmak, eşinizde onu
cezalandırıyormuşsunuz
duygusu oluşturabilir ve bu da
aranızda aşılması güç
mesafeler
oluşturabilir. 

Haksızlık yapan
sizseniz özür
dilemeniz beklenen
bir harekettir. Ama
eşiniz hala
durumdan dolayı incinmiş,
kırılmış vaziyetteyse, sadece bir
“özür dilerim” ile
durumu geçiştirmeye
çalışmayın. “Şundan
dolayı, şunu yaptığım
için…” ile başlayan bir
özür, onu kırdığınızın
farkında olduğunuzu, içten bir
şekilde özür dilediğinizi anlatır
karşı tarafa. 

Bir sonraki adım da “Bundan
sonra … şeklinde
davranacağım” demek olmalı.
Bu sayede, hatanızı tekrar
etmeyeceğinizi de belirtmiş
olursunuz. 

Tartışmanın binlerce sebebi
olabilir. Kötü bir gün
geçirmişsinizdir, başınız çok
ağrıyordur, yorgunsunuzdur,
yeterince

uyuyamamışsınızdır… 
Tüm bunlara rağmen suçu

eşinize atmak, hiç de adil bir
davranış değil. İyisi mi, eşinize
kendi durumunuzla ilgili ön
bilgilendirme yapın. Kızgın,
üzgün vb. durumunuz varsa ya
da işyerinde sizi sinir eden bir
şeyler yaşadıysanız ve bunun
etkilerini hala üzerinizde
taşıyorsanız, eşinizin de
bunları bilmeye hakkı var. Onu
önceden uyarırsanız sizin her
zamankinden daha hassas
olduğunuzu anlayacak ve daha
dikkatli davranacaktır.

Tartışmadan sonra, “Ben

öyle demek istemedim” sakın
demeyin.

Bu sözü söylemek, sanki silgi
kullanmaya benzer. Ama size
olumlu bir dönüşü olmaz.
Çünkü siz bu sözü sarf ettikten
sonra eşiniz, “Evet, öyle dedin”
diye çıkışabilir ve tam tartışma
bitti derken yeniden
alevlendirebilirsiniz. 

Oysa geriye gitmek yerine
geleceğe dair yapıcı hareket
etmelisiniz. 

Aynı şekilde eşiniz de size,
“Ben öyle demek istemedim”
diyebilir. Bu durumda en akılcı
olanı, “Evet, öyle söyledin!” diye
tartışma tonuna dönmek
yerine, “Öyle demek istemedin
ama sonuçta ben böyle
hissettim. O halde bundan
sonra lütfen ‘şöyle şöyle’

davran” şeklinde karşılık
vermek olmalı. 

Evet, kavgasız ilişki, evlilik
olmaz. Ama kavganın da
‘efendice’ yapılanı makbuldür.
Kuralına uygun kavga, bazı
sözleri söylemekten imtina
ederek olur. Çünkü
bahsedeceğimiz sözler, her ne
kadar sinirle söylenmiş olsa,
gerçeklik değeri taşımasa da
yıkıcı, yaralayıcı özellik
barındırır ve bu da ilişkiyi ciddi
anlamda zedeler. 

Siz siz olun, ağzınızdan
çıkan kelimelere dikkat edin. Ve
tabii ki kavga sonrası süreci
akıl ve mantıkla olumlu hale
dönüştürmeye çalışın.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Kavga sonrasında eşinizle
aranızda duvar örülmesine
izin vermeyin. Haksızsanız,
özür dilemeyi bilin. Özür
dilerken hatanızın nedenini

açıklamanız ve bundan
sonraki tutumunuza açıklık
getirmeniz de kırgınlıkların
ortadan kalkmasına yardımcı
olacaktır.

Kavgadan sonra
yapmanız gerekenler

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

Malzemeler
1/2 su bardağı un
1/2 su bardağı nişasta
500 gr süt
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya
Milföy hamuru
2 çorba kaşığı dolusu 
margarin
Çilek (dilimlenmiş) veya 
çilek reçeli
Pudra şekeri

Hazırlanışı
Şekeri, un, nişasta, yumurta,
vanilya ve süt ile iyice çırpıp,
kısık ateşte koyulaşıncaya kadar
pişirelim. Ara sıra karıştırarak,
iyice soğutalım. Soğuduğu
zaman 2 çorba kaşığı margarin
ilave ederek krema kıvamına

gelinceye kadar çırpalım. Milföy
hamurlarını ikiye bölüp, yağlan-
mış fırın tepsisine dizelim ve
kızartmadan pişirelim. Hamurlar
soğuduğu zaman üzerine yete-
rince krema sürüp, dilimlenmiş
çilekleri dizelim. Tekrar bir
hamur, tekrar krema ve çilek
koymak şartı ile üç katlı pas-
tamızı hazırlayalım. En üstüne
pudra şekeri serpip bir de bütün
çilek koyup, buzdolabında 1-2
saat soğutarak servis yapalım. 

Çilekli Milföy Pasta

FOTO: Hasan Hasan
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Çocuk sahibi olmaya kendinizi
hazır hissediyor musunuz? Yanıtınız
“evet” ise artık yapılacaklar listesini
önünüze alıp maddeleri tek tek
uygulamanın zamanı gelmiş
demektir. Çünkü hamilelik öncesinde
birtakım kötü alışkanlıklardan
uzaklaşmak, sağlık kontrollerinden
geçmek bebeğin sağlığı için çok
önemli. 

Hamile kalmadan önce sağlığınız
konusunda yapmanız gerekenlere
şöyle bir göz atalım: 

Hamilelik süresince alkol ve
sigaradan uzak kalmanız gerektiğini
siz zaten biliyorsunuz. Çünkü her ikisi
de bebekte, kalpten zihinsel sağlığına
kadar pek çok hasar bırakabiliyor.
Fakat şunu da aklınızdan
çıkarmamalısınız ki, hamile
kalmaya çalıştığınız dönemde
de alkol ve sigarayı
hayatınızdan çıkarmak fena
bir fikir değil. Üstelik tahmin
etmediğiniz bir zamanda
hamile de kalmış olabilirsiniz.
Uzmanlara göre bebeğiniz için
mümkün olan en sağlıklı
başlangıcı sağlamalısınız. Üstelik
alkol ve sigaradan uzak kalması
gereken sadece siz değilsiniz, eşiniz
de uzak durmalı. Çünkü alkol ve
sigara sperm sayısının düşmesine yol
açıyor. 

Doktorlar, düşük kiloda olmanın
yumurtlamayı etkileyebileceğini
söylüyorlar; dolayısıyla bir miktar
kilo almak hamile kalmanıza yardım
edebilir. 

Bunun tam tersi bir durum da söz
konusu olabilir. Yani fazla
kilolarınızla mücadele halindesinizdir
belki de. Hamilelik öncesinde ideal
kilonuza ulaşmanızda fayda var. Bu
hem hamilelik boyunca size kendinizi
daha iyi hissettirecek, hem de
hamilelikte karşılaşabileceğiniz
yüksek tansiyon ve diyabet riskini en
aza indirecektir.

Sürekli kullandığınız ilaçlarınız
varsa zaman kaybetmeden
doktorunuzla konuşup bu ilaçların
hamilelik sürecinde bebeğinize zarar
verme ihtimali olup olmadığını
öğrenin. 

Diş hijyeninin zayıf olması,
hamilelik zehirlenmesi ve erken
doğuma yol açan bakteriyal
enfeksiyon riskini yükseltir.

Dolayısıyla hamile kalmadan önce
ağız sağlığınızın iyi olduğundan emin
olun. Ayrıca hamilelik sürecinde X-
ray ışınlarına maruz kalmaya sınır
getiriyor doktorlar, bu nedenle
dişlerinizde herhangi bir sorun varsa
hamilelik öncesi çözmeye özen
gösterin. 

Kistik fibrozis gibi genetik
hastalığınız olup olmadığını,

taşıyıcılık durumunuzu öğrenmek
için kan testi yaptırın. Bu konuda
herhangi bir sorununuz olmadığını
bilmek size kendinizi rahat
hissettirecektir. 

Folik asit, spina bifida (doğuştan
gelen omurga ayrıklığı) gibi doğum
kusurları riskini düşürmeye yardımcı
olduğundan önemli. Bu kusurlar,
birçok kadın hamileliğini fark
etmeden önce bebeğin gelişiminin
erken döneminde oluştuğundan,
doktorlar hamile kalmadan önce B
grubundan bir vitamin olan folik asit
tüketiminin artırılmasını tavsiye
ediyor. Bu vitamin; ıspanak gibi yeşil

yapraklı sebzelerde, kahvaltı
gevreklerinde bol miktarda
bulunuyor. 

Hamilelikte besin takviyesi olarak
da folik asit kullanmanızı tavsiye
edebilir doktorunuz. Ancak
doktorunuz önermeden
kendi kararınızla folik
asit takviyesi

kullanmamalısınız.

Güne koyu bir kahveyle başlayıp
günün geri kalanını bol miktarda çay,
kahve ve kola ile geçiriyorsanız
hamilelik öncesi dönemde bu
zevkinizden mahrum kalmanız
gerektiğini hatırlatmalıyız. Uzmanlar
arasında hamilelikte güvenli kafein
tüketim miktarı konusunda bir
uzlaşmaya varılamasa da az kafeinin

her zaman daha
iyi olduğu

konusunda herkes
birleşiyor. Kafeinin 

kısırlığa katkısı 
olduğunu, dolayısıyla hamile

kalmaya çalıştığınız dönemde
kafeinden uzak durmanız
gerektiğini hatırlatalım. 

Hamilelikte saç boyatma
konusunda uzmanlar arasında farklı
fikirler var. Kimisi saç boyatmanın
zararlı olmadığını söylese de bir
kısmı ikinci üç aylık periyottan önce
saç boyatmanın bebeğe zarar
verebileceğini söylüyor. İyisi mi
hamilelik öncesi dönemde saçınıza
bol bol bakım yaptırın ki hamileliğin
hiç olmazsa ilk üç aylık döneminde
saçlarınız güzel görünsün ve size de
kendinizi iyi hissettirsin. 
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Çocuk sahibi olmaya hazır mısınız?

KİLONUZU KONTROL ALTINA ALIN

DİŞ TEDAVİNİZİ YAPTIRIN

FOLİK ASİT TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

Hayatımızın belirli dönemlerinde sürekli yeme
isteğimiz oluşabilir; hem tokluk hissi yoktur,  hem de
farkında olmadan bol kalorili yiyecekleri tüketmiş
oluruz. Elbette nedeni kan bulgularımızla da alakalı
olabilir ama bazı yiyeceklerin tokluk hissini arttırıcı
özelliği bulunmaktadır.

Yumurta
Kolesterol probleminiz yoksa hergün kahvaltınıza

ekleyeceğiniz haşlanmış yumurta güne tok bir şekilde
başlamanızı sağlar. Ayrıca içeriğindeki değerli protein
ve yağ asitleriyle sağlıklı beslenme örüntünüzde olması
gereken bir besin kaynağı.

Süt ve yoğurt
Süt ve yoğurt kan şekerinizi dengeleyen besinlerdir.

Ara veya ana öğünlerinizde tükettiğinizde tokluk
hissinizi de artırmakta.

Kurubaklagiller
Yüksek oranda lif

içermesi nedeniyle tokluk
hissini artırır, ama en
önemli özelliği vücutta
kolesistokinin adlı bir
hormonun
salgılanmasını sağlar. Bu
hormonun en büyük
özelliği ise tokluk hissini
artırması. Yani birçok
besine göre etkisi yüksek.

Balık
Kızartılmadan

tüketildiğinde birçok
faydası olan balık,
içeriğindeki lösin
aminoasidi sayesinde
kilo vermenize ve
tokluk hissinizin
artmasına faydalıdır.
Tabii ihtiyacınız
ölçüsünde tüketmek
böbrek sağlığınız için
de önemli.

Ayva
Yoğun lif oranı, su içeriğinin az olması, kalori

değerinin de oldukça düşük olması çok sık acıkanlar için
kurtarıcı bir meyve. Pektin içeren ender besinlerden
olan ayva dolayısıyla tokluk hissini artırıyor.

Badem
Hem tok tutan, hem zayıflatan, hem de keyifle

tüketilen bir besin olan badem, lif içeriği yüksek, omega-
3 ve koenzim Q10’den zengin bir besindir. Yapısı
nedeniyle uzun süre çiğnemenizi de sağlayan badem
tokluk hissinizi artırıyor. Ara öğün olarak 10-15 adet
yeterlidir.

Yeşil sebzeler
Birçok vitamin ve mineralin yanı sıra yüksek oranda

lif içermeleriyle sıklıkla, hatta her öğünde tüketmeniz
gereken besinlerdir. 

Tokluk hissini arttıran besinler

ALKOL VE SİGARAYI BIRAKIN

GENETİK TEST YAPTIRIN

KAFEİN TÜKETİMİNİ AZALTIN

SAÇLARINIZLA  İLGİLENİN
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CİLDİ yaşlandıran çevre
kirliliği, yaş ve genetik faktörler
gibi nedenlerin yanı sıra bir de
bilmediğimiz, aklımıza
gelmeyen ve farkında olmadan
yaşlandıran bazı nedenler var. 

Kışın güneş koruma
ürünlerini kullanmaya
devam etmemek
Kış mevsiminde kapalı
alanlarda, evde, ofiste daha çok
kalıyoruz, fakat güneşin
yaşlandırıcı UV ışınları hala
cildi etkiliyor. 
İki çeşit UV ışını var. En
tehlikelisi ve dikkat etmemiz
gereken UVA cilt yaşlanmasına
ve kansere neden olabiliyor.
UVA ışınları bulutlu, kapalı ve
hatta karlı günlerde bile
bulutlardan; ofis veya araba
camlarından geçiyor. 

Bronzlaştıran UVB ışınları kış
aylarında UVA kadar güçlü
değil ve cilde daha az zarar
veriyor. Cildi kırışıklıklardan,
erken yaşlanmadan ve cilt
kanserinden korumak için,
sadece yazın değil yılın 365
günü, içeride ve dışarıda güneş
koruma ürünlerini ihmal
etmeyin. 

Hem nemlendirici, hem

güneş koruyucu uygulamak
istemiyorum diyorsanız, UV
koruyucu içeren bir
nemlendirici uygulayın.
Yaşlanmayı engellemek için en
iyi ve önemli çözümlerden
birinin güneş koruma ürünleri
olduğunu unutmayın.

Yoğun sigara dumanına
maruz kalmak
Sigara dumanına maruz
kalmanın sigara içmekten daha
tehlikeli olduğunu biliyor
musunuz? Sigara dumanında
nikotin, nitrik oksit, karbon
monoksit ve sigara katranı gibi
maddeler normal sigara içimiyle
maruz kalınan miktardan en az
iki kat daha fazla bulunuyor.
Sigara dumanı cilt sıkılığını
sağlayan kolajene zarar veren
enzimlerin (MMPler) üretimini
arttırıyor. Kolajenin zarar
görmesi ciltte kırışıklıklara ve
gözle görülür şekilde
yaşlanmaya yol açıyor. 

Sigara içmediğiniz halde
sigara dumanına maruz
kaldığınızda cilt, sigara
içenlerin cildi kadar zarar
görüyor. Çözüm, sigara
dumanından mutlaka uzak
durmak. Bir de cildi antioksidan
içeren taze yiyecekler ve cilt
ürünleriyle içten ve dıştan
desteklemek.

Sabah yüz 
temizliğini atlamak
Yatmadan cilt temizlense de
sabah yüz temizliğini ihmal
etmemek gerekiyor. Gece
uykuda cilt kendini tamir
etmeye calışıyor. Bu işlem
sırasında sebum üretimiyle cilt
yağlanabiliyor ve bir tabaka
oluşuyor. Sabah cilt
temizlenmezse yüze
uygulanacak nemlendiriciler
veya güneş koruma ürünleri
gece üretilen sebum nedeniyle
etkili şekilde görevlerini yerine
getiremiyor. 

Gece kremlerinin içinde
retinol veya meyve asidi gibi

içerikler güneş ışığıyla cildi
rahatsız edebileceği için sabah
temizliği ayrı bir önem taşıyor.
Sabah temizliğiyle bir gece önce
sürdüğünüz kremlerin
emilmeyen fazlalıklarından
kurtuluyorsunuz. Sabah
temizliğini sağlıklı ve canlı bir
cilt, taptaze bir yüz için
aksatmayın. 

Cildi fazla arındırmak
Daha genç, daha pürüzsüz cilde
sahip olmak için cildi peeling
veya ekfoliyasyon ürünleriyle
fazla arındırmak aslında cildi
güzelleştireceğine incitiyor. 

Çok fazla arındırma, cilteki
nem bariyerine zarar vererek,
nemini kaybetmesine,
enflamasyona, pullanmaya ve
hatta melanin aktivitesini
arttırarak hiperpigmentasyona,
yani ciltte renk bozukluklarına
neden olabiliyor. Her cilt tipi
arındırmaya farklı tepki veriyor.
Çözüm, yüz arındırıcılarını cilt
tipine göre dikkatle seçmek ve
önerilenden fazla veya her gün
arındırmamak.

Esnemek
Gece geç yattığınız ve uykusuz
kaldığınızda normalden fazla
esniyorsunuz. Fazla esnemeyle
beraber gözlerin fazla
sulanması ve yorgunluk sabah
şişmiş gözlerle uyanmaya
neden oluyor. Şişlik, göz
etrafındaki hassas ve ince
dokunun elastikiyetini
azaltabilir ve göz çevresinin
daha çabuk kırışmasına yol
açabilir. 

Elastikiyeti paket lastiği gibi
düşünün. Çekiştirip bırakınca
eski haline dönüyor. Fakat
devamlı çekip bırakılan lastik
bir süre sonra eski haline
dönebilme yeteneğini, yani
elastikiyetini kaybediyor.
Gözleri korumak için uykusuz
kalmayın, güzellik uykunuzu
ihmal etmeyin. 

Gözlük kullanmayı 
ihmal etmek
Göz çevresinde kırışıklıklara
başka bir neden, kuvvetli ışığa
veya bulanık görüntüye gözleri
kısarak bakmak. Devamlı
gözleri kısmak bir süre sonra

göz çevresindeki elastikiyeti
sağlayan elastin fiberlerini
zayıflatacak, kırışıklık ve kas
ayaklarının oluşumunu
hızlandıracaktır. Güneşli
havalarda güneş gözlüğünüzü
takmayı unutmayın. Bulanık
görüyorsanız göz doktorunuzu
ziyareti ihmal etmeyin, göz
sağlığınızı ve güzelliğini
koruyun. 

Dudakları büzmek
Gözleri kısmak gibi devamlı
tekrar edilen yüz hareket ve
mimikleri kolajen ve elastin
fiberlerini zayıflatabiliyor.
Devamlı kamışla veya şişeden
içerken büzülen dudakların
çevresinde ince çizgi ve
kırışıklıklar oluşabiliyor. Bu tür
kırışıklıkları engellemek için
içeceği bardaktan içmeye özen
gösterin. Bardaktan içerken
dudaklar büzülmediği için
kırışık oluşumu azalacaktır. 

Sigara içerken dudakları
büzmek sigaranın yaşlandırıcı
etkisiyle beraber dudakları
daha çabuk kırıştırıp
yaşlandırıyor. 

GÜNDEMsağlık 10 Mart 2017

Cildi yaşlandıran sürpriz nedenler...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar

içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu eden

gündemler var. Bugünlerde hayatın hoş
yanlarına açıksınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni

girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu

süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler

sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Son

dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde

derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya

gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak

önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç

duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,

tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni

adımlar atılabilir. Yeni haberler
gündeminizi değiştirebilir.

Ufukta yolculuk var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riskli şartlar
altındasınız. İş hayatında
beklentileriniz sizi karamsar
kılarken, daha ölçülü adımlar

atmaya çalışın. Kendi
kaynaklarınıza güvenme zamanı. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel

konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında

kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni

projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.b

u
rç
la
r.
..
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“İzin verilirse Yunanistan’da da bazı
hizmetler gerçekleştirmek isteriz”

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi Başkanı Dr.
Ali Eminlatif ve yönetim kurulu
üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret etti.

BTTDD Bursa Şubesi yönetimini
ağırlayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, Kosova ve
Makedonya gibi ülkelerde
Müslümanlara yönelik hizmetleri,
yetkili makamların izin vermesi
halinde Yunanistan’da da
gerçekleştirmek istediklerini
söyledi.

Altepe, Batı Trakya Türkleri’nin
ecdadın bir emaneti olduğunu
söyledi. Balkan ülkeleriyle 628 yıl
önce başlayan akrabalık
ilişkilerinin artarak sürdüğünü
kaydeden Başkan Altepe, son
yıllarda bölgedeki Müslüman
halkla yeniden bütünleştiklerini
belirtti..

On yıllar süren aradan sonra
Osmangazi Belediye başkanlığı
döneminde yeniden kurulan ilk
irtibatın ardından Büyükşehirle
birlikte ilişkilerin iyice sıklaştığını
ifade eden Başkan Altepe,
“Yaklaşık 100 yıllık süren
kopukluğun ardından bölgeyle
yeniden bütünleştik.
Düzenlediğimiz organizasyonlarla
oradaki Müslümanlar arasında
milli birlik ve beraberlik ruhunun
oluşmasına sebep olduk.
Kurduğumuz şantiyelerle başta
ecdat yadigarı eserler olmak üzere
kapsamlı bir restorasyon,
rekonstrüksiyon dönemine girdik.
Soydaşlarımızın bulunduğu ve

ihtiyaç hissedilen bölgelere de
Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesinde
olduğu gibi yeni cami ile külliyeler
inşa ettik.” dedi.

Başkan Altepe, Yunan yetkili
makamlarının izin vermesi halinde
Batı Trakya’da da diğer Balkan
bölgelerinde olduğu gibi faaliyet
göstermek istediklerini belirtti.

Yunanistan’la bu hayalin
gerçekleşmesi için izin noktasında
sıkıntılar yaşadıklarını ve
Müslümanlara yönelik
organizasyonlar, çalışmalar
yapamadıklarını dile getiren
Başkan Altepe, “Batı Trakya’da
restorasyonlar yapmak,
soydaşlarımızın her türlü
eksikliğiyle ilgilenmek isteriz.
Sünnet ve toplu cemiyetlerle
Müslümanlar arasında birlik ve
beraberliği sağlamak çok güzel
olur. Ama şu anda bu mümkün
görünmüyor. Çünkü Yunan
makamlarıyla izin noktasında
sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar aşıldığı
takdirde tabii ki orada da olmak
isteriz.” diye konuştu.

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr.
Ali Eminlatif ise yaptığı
konuşmada, yapılan genel kurulun
ardından üç yıllığına göreve
seçildiklerini kaydetti. Başkan
Altepe’yle birlikte çalışmanın,
Büyükşehir’in Balkan ülkeleri
tecrübesinden yararlanmanın
kendileri için ayrıca bir gurur
kaynağı olacağını vurgulayan Latif,
yönetim olarak görev süreleri
boyunca güzel çalışmalara imza
atmak istediklerini ifade etti.

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Gençlik Kolları Başkanı
Murat Ahmet, 4 Mart Cuma akşamı
Kardere köyü Gençlik Odası’nı
ziyaret etti.

Kardere gençleri ile biraraya
gelen Murat Ahmet’e bu
ziyaretinde, DEB Partisi Halkla
İlişkiler Birimi üyesi İsmail Salih
eşlik etti.

THAE bilgilendirme
toplantılarına devam ediyor

DEB Partisi Gençlik 
Kolları Başkanı 
Kardere’yi ziyaret etti

Kuzey Yunanistan İş Adamları
Derneği kuruldu

KUZEY Yunanistan İş
Adamları Derneği kuruldu. 42
kurucu üyesi olan derneğin
merkezi İskeçe’de olacak. 

Kuzey Yunanistan İş
Adamları Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Türkmen
imzasıyla yayınlanan
açıklama şöyle: 

“İlk adımları 2008 yılında
atılan ve geçtiğimiz Aralık
ayında İskeçe yerel
mahkemesi tarafından
verilen 50/2016 sayılı kararla
“KUZEY YUNANİSTAN İŞ
ADAMLARI DERNEĞİ”
(KUYİAD) resmiyet
kazanmıştır. 2015 ve 2016
yıllarında gerçekleşen birçok
toplantı sonucunda 42

kurucu üye ile  kurulan
KUYİAD Evros’tan Selanik’e
kadar faaliyet gösteren
girişimci ve iş adamlarına
İskeçe şehir meydanında

(Georgiou Miltiadi 2, Xanthi
adresinde) bulunan dernek
aracılığıyla   hizmet
verecektir.”

TARIM-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE), tarım ve
hayvancılık alanındaki
seminerlerine devam
ediyor.

Enstitü, 10 Mart Cuma
akşamı saat 19.30’da
Büyük Derbent köyünde
olacak. Yetkililer, köy
kahvesinde tütün ve
kooperatifleşmenin yanı
sıra hayvancılık ve arıcılık
üzerine katılımcılara bilgi
verecek.

11 Mart Cumartesi günü saat
19.30’da Hacıören’deki köy kahvesinde
bölge sakinleri ile biraraya gelecek olan
Enstitü yetkilileri, yine aynı konuda sunumlar
gerçekleştirip, sorulan sorulara yanıt

verecekler. 
Tarım-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün 12 Mart Pazar

günkü programı
Mehrikoz’da devam
edecek. Saat 19.30’da köy
kahvesinde tütün,
kooperatifleşme,
aromatik bitkiler,
hayvancılık ve arıcılık

konularında bilgi
verilecek. 

13 Mart Pazartesi günü
Değirmendere’ye gidecek olan

Enstitü yetkilileri, köyün gençlik
odasında köy sakinleri ile biraraya

gelcekler. Saat 19.30’da başlayacak sunumda
tütün, meyvecilik ve kooperatifleşme konuları
ele alınacak. 
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BTAYTD: “Eğitim Bakanlığı’nın kararı,
azınlığın talepleri ile dalga geçmektir”

BATI
Trakya
Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Batı
Trakya’daki anaokullarında
hayata geçirileceği açıklanan
pilot uygulamanın azınlığının
taleplerini karşılamadığını
belirtti. İki dilli ve ana dilde
eğitimin bir talep değil hak
olduğu vurgulandı. 

BTAYTD’nin açıklamasında,
“Son dönemde Eğitim
Bakanlığı’ndan alınan bazı
kararların, siyasi iktidarın,
azınlığa karşı yapmış olduğu bir
açılım olarak anlatılmaya
çalışılması, en hafif tabir ile
azınlığın talepleri ile dalga
geçmektir.” ifadeleri dikkat çekti. 

BTAYTD tarafından yapılan
yazılı açıklama şöyle:

“İKİ DİLLİ VE ANA DİLDE EĞİTİM
TALEP DEĞİL, HAKTIR”
24 Temmuz 1923 tarihinde
imzalanan Lozan Barış
Antlaşması, Türkiye ile
Yunanistan arasındaki sorunları
(Batı Trakya, Ege adaları, nüfus
değişimi, savaş tazminatı) gibi
konuları çözmeyi hedefliyordu.
2017 yılına gelmiş olmamıza ve
Antlaşmanın imzalandığı tarihten
93 yıl geçmiş olmasına rağmen
hâlen sorunlardan bahsediyoruz
olmamız sıkıntıların boyutunu da
gösteriyor. 

21-02-2017 tarihinde
Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın
bir kurumu olan Eğitim
Politikaları Enstitüsü’nün almış
olduğu karar ile Lozan Barış
Antlaşması bir kez daha
çiğnenmiş ve yok sayılmış oldu.
Belirtilen tarihteki karara göre
‘Batı Trakya bölgesinde, Azınlığın
yoğun olarak yaşadığı yerleşim
yerlerinde bulunan
anaokullarında, Yunanistan
üniversitelerinden mezun olmuş
iki dilli öğretmenlerin yer alması
kararlaştırılmaktadır’ Gelecek
eğitim-öğretim yılından itibaren
pilot bölge olarak 6 Devlet
Anaokulunda bu karar
uygulanmaya başlanacaktır.
Karara istinâden ‘Çocuğun Ana
diline hâkim bir öğretmen
(Türkçe), belirtilen okullarda
Yunanlı Anaokul öğretmeni ile
birlikte görev alacaktır.’  Fakat
karara göre öğrencinin Ana diline 

sahip
olan ve görev

alacak öğretmen
“Yunanistan Üniversiteleri’nin
ilgili bölümlerinden mezun
olması gerekmektedir”. Yine aynı
karar ile tayin edilecek iki dili de
bilen öğretmenin görevinin dil
konusunda yardımcı rolü olacak.
Müfredatta asla yeri olmayacak.
Eğitime sadece katkısı, Yunan
dilini konuşup anlamayan
anaokul öğrencileri ile Yunan
dilini konuşan öğretmen arasında
‘TERCÜMAN’ olarak görev
yapacağıdır.

“AZINLIK ANAOKULLARI
TALEBİNDEN
VAZGEÇİLMEMİŞTİR”
Bu uygulama, 2009-2010 eğitim-
öğretim yılı başında, Azınlığın
yoğun olarak yaşadığı dört köyde
açılan Devlet Anaokulları’nda,
dört Azınlık mensubu öğretmenin
sözleşmeli olarak tercüman sıfatı
ile işe alınmak istenmeleri bölge
halkı tarafından tepki toplamıştır.
Akabinde de  o zamanın Azınlık
Milletvekilleri tarafından Eğitim
Bakanı sayın Anna
Diamantopoulou ve Azınlık
Eğitimi’nden sorumlu Özel
Sekreter sayın Thalia Dragona’ya
Azınlık İlkokulları ile aynı statüye
sahip Azınlık Anaokulları
kurulma talebi yazılı olarak
iletilmiş ve bu talepten de asla
vazgeçilmemiştir. 

Dolayısıyla Eğitim
Bakanlığı’ndan verilen bu karar,
bazı çevrelerin, yani siyasi
iktidarın, Azınlığa karşı yapmış
olduğu bir açılım olarak
anlatılmaya çalışılması, en hafif
tabir ile Azınlığın talepleri ile
dalga geçmektir.

Lozan Barış Antlaşması’nın
haricinde, Yunanistan’ın Avrupa
üyesi olarak imzalamış olduğu
‘Ulusal Azınlıkların Korunmasına
İlişkin Çerçeve Sözleşmesi’
bulunmaktadır. Bu sözleşme 1
Şubat 1995 tarihinde
Strasbourg’da kabul edilmiştir.
Sözleşmede yer alan bazı
maddeler, Yunanistan Eğitim
Bakanlığı’nın almış olduğu
kararın yanlışlığını gözler önüne
sermektedir.  

Azınlıkların Korunmasına
ilişkin Çerçeve Sözleşmesi’nin 5.

maddesine göre:
1. Taraflar, ulusal azınlıklara

mensup kişilerin kendi
kültürlerini yaşatmaları ve
geliştirmeleri ve kimliklerinin asli
öğeleri, yani dinlerini, dillerini,
geleneklerini ve kültürel
miraslarını korumaları için
gerekli koşulları sağlamayı
taahhüt eder.

Adı geçen sözleşmenin 6.
maddesine göre: 

1. Taraflar, kültürler arası
diyalog ve hoşgörü ruhunu teşvik
eder ve ülkeleri üzerinde yaşayan
bütün kişilerin arasında, bu
kişilerin etnik, kültürel, dilsel ve
dinsel kimliğinden bağımsız
olarak, özellikle de eğitim, kültür
ve kitle iletişimi alanlarında,
karşılıklı saygı ve anlayış ve
işbirliğinin geliştirilmesi için
etkili önlemleri alırlar.

2. Taraflar, etnik, kültürel,
dilsel ya da dinsel kimlikleri
nedeniyle ayrımcılık, düşmanlık
ya da yıldırı tehdidi ya da
eylemine uğrayabilecek olan
kişileri korumak için uygun
önlemleri almayı taahhüt ederler.

10. maddesinde:
1. Taraflar, ulusal azınlığa

mensup her kişinin, kendi dilini,
özel ve kamusal alanlarda, sözlü
ve yazılı olarak serbestçe ve
müdahale edilmeksizin kullanma
hakkına sahip olduğunu tanımayı
taahhüt ederler.

2. Ulusal azınlıklara mensup
kişilerin geleneksel olarak ya da
önemli sayıda yaşadıkları
bölgelerde, bu kişilerin talep
ederlerse ve böyle bir talebin
gerçek bir ihtiyaca karşılık
düştüğü durumlarda, Taraflar, bu
kişilerle idari makamlar
arasındaki ilişkilerde azınlık
dilinin kullanılmasına imkan
verecek koşulları, mümkün
olduğu ölçüde sağlamaya gayret
ederler.

12. maddesinde:
1. Taraflar, gerektiğinde, ulusal

azınlıkların ve çoğunluğun
kültür, tarih, dil ve din bilgisini
geliştirmek için eğitim ve
araştırma alanlarında önlem
alırlar.

2. Bu çerçevede Taraflar,
diğerlerinin yanı sıra, öğretmen
eğitimi ve ders kitaplarına
ulaşmada yeterli fırsatları sağlar
ve farklı toplulukların öğrenci ve
öğretmenleri arasında ilişkileri
kolaylaştırırlar.

3.Taraflar, ulusal azınlıklara
mensup kişilerin her düzeyde
eğitime ulaşmasında fırsat
eşitliğini geliştirmeyi taahhüt
ederler.

13. maddesinde:
1. Taraflar, eğitim düzenleri

çerçevesinde, ulusal azınlığa
mensup kişilerin kendi özel
eğitim ve öğretim kurumlarını
kurma ve yönetme hakkına sahip
olduğunu tanırlar.

14. maddesinde ise:
1. Taraflar, ulusal azınlığa

mensup her kişinin kendi dilini
öğrenme hakkına sahip olduğunu

tanımayı taahhüt ederler.
2. Ulusal azınlıklara mensup

kişilerin geleneksel olarak ya da
önemli sayıda yaşadıkları
bölgelerde, yeterli talep varsa,
Taraflar, mümkün olduğu ölçüde
ve kendi eğitim düzenleri
çerçevesinde, bu azınlıklara
mensup kişilerin azınlık dilinin
öğretilmesi ya da bu dilde eğitim
görmeleri için yeterli fırsatlara
sahip olmasını sağlamaya gayret
ederler.

3. Bu maddenin 2. paragrafı,
resmi dilin öğrenilmesi ya da bu
dilde eğitim yapılması saklı
tutularak uygulanır.

Ulusal Azınlıkları Koruma
Sözleşmesi Çerçevesi’nin
haricinde bir de Yunanistan’ın
üyesi olduğu ve imzaladığı
‘Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri
Şartı’ bulunmaktadır. Kasım
1992’de imzaya açılan şart, Mart
1998’de yürürlüğe girmiştir. Bu
şartın 8. maddesi tamamen
‘EĞİTİM’ bölümü olarak kaleme
alınmıştır. 8. maddeden
konumuzla alakalı fıkraya
dikkatinizi çekmek isteriz.

1.Eğitim ile ilgili olarak
Taraflar, azınlık dillerin
kullanıldığı topraklarda, bu
dillerin her birinin durumuna
bağlı olarak ve devletin resmi
dil(ler)inin öğretilmesi hakkına

halel getirmemek koşuluyla
şunları taahhüt ederler; ilgili
bölgesel veya azınlık dillerinde
okul öncesi eğitim sağlamak,
kamu kurumları okul öncesi
eğitim konusunda yetersiz iseler
Azınlıklar tarafından önlemlerin
alınmasını desteklemek ve/veya
teşvik etmek; gerektiğine imza
atmışlardır.

“GEREKLİ YASAL 
DÜZENLEME YAPILMALIDIR”
Ülkemizde 3518/2006 sayılı yasa
ile Anaokul eğitimi zorunlu
kılınmış ve  2007-2008 eğitim-
öğretim yılında uygulanmaya
başlanmıştır. Ancak ‘Azınlık
Öğrencileri’ için bu zorunluluk
2011-2012 eğitim-öğretim yılında
uygulanmaya başlanmıştır.
Uygulamanın başlama tarihinden
yıllar geçmiş olmasına rağmen
‘Azınlığın’ haklı talebi olan
Azınlık Anaokulu hala
açılmamıştır.  Biz Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği
olarak, Batı Trakya’da, ‘Siyasi
İktidarın’ bir an önce, ‘Azınlık
İlkokulları’ ile aynı statüye sahip
‘Azınlık Anaokulları’ kurulması
için gerekli yasal düzenlemeyi
yapmasını ve akabinde de
‘Azınlık Anaokulları’ açılmasını
talep etmekteyiz.”

gundem_1009_Layout 1  13.03.2017  13:24  Page 16



GÜNDEMhaber 1710 Mart 2017

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

A
llah’u Teala insanoğlunu
kadın ve erkekten
yaratmıştır. Erkek ve kadın

olarak yaratılan insanoğlunun bu
dünyaya gelişinde hangi gruptan
meydana gelmek istediği kendi
tercihine bırakılmış bir durum
değildir. Allah’u Teala insanların
erkek veya kız olarak dünyaya
gelişinde kendi tercihlerin
olmadığını, erkek veya kız
çocuğunun dünyaya gelişinde
Yaratan’ın iradesinin olduğunu
bizlere şöyle bildirmektedir:

“Göklerin ve yerin mülkü
(hükümranlığı) Allah’ındır. O,
dilediğini yaratır. Dilediğine kız
çocukları, dilediğine erkek
çocukları verir. Yahut o çocukları
erkekler, dişiler olmak üzere çift
verir, dilediği kimseyi de kısır
yapar. Şüphesiz O, her şeyi
hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü
yetendir.” (Şûrâ S., 49-50) 

Tarihe baktığımızda, insanlar
arasında erkek olarak
yaratılmanın bir ayrıcalık olduğu
kabul edile gelmiştir. Oysaki
Yaratan katında durum böyle
değildir. Yaratılışta eşit olan kadın
ve erkek arasındaki üstünlük
yaratılış itibariyle değil, Allah’tan
sakınma (Takva) alanındadır.
Kuran-ı Kerim’ı Kerim kadın ve
erkek arasındaki eşitliği ortaya
koyar ve her bir bireye sorumluluk
yükler. Yüce Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır.

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz
sizi bir erkek ve bir dişiden
yarattık ve birbirinizi tanımanız
için sizi boylara ve kabilelere
ayırdık. Allah katında en değerli
olanınız, O’na karşı gelmekten en
çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah
hakkıyla bilendir, hakkıyla
haberdâr olandır.” (Hucurât S., 13)
Ayet-i kerimede de ifade edildiği
üzere Allah katında en üstün
varlık olarak erkek veya kadın
zikredilmemiş, her iki gruptan da
takva bakımından Allah’tan
sakınma, emir ve yasaklara itina
ile uyma anlamında üstünlük
zikredilmiştir. 

İslam Dininin kadınlara verdiği
değeri daha iyi anlamak için İslam
gelmeden önce kadınların toplum
içindeki durumlarının neler
olduğunun bilinmesi gerekir.
Cahiliye olarak ifade edilen
İslamiyet’in gelmeden önceki
dönem, Kuran-ı Kerimin ifadesiyle
İnsanların kendi işledikleri
(kötülükler) sebebiyle karada ve
denizde bozulma ortaya çıktığı bir
dönemdi.

Birçok konuda bozulmanın
yaşandığı cahiliye toplumunda
kadın hakları açısından da
bozulma meydana gelmiş,
kadınların haklarından bahsetmek

şöyle dursun insanlar kız
çocuklarının dünyaya gelmesi
nedeniyle utanç duyar hale
gelmişlerdir. İslâm’dan önceki
Araplar’da bazı soylu aile kızları
birtakım imtiyazlara sahip olsalar
da genelde kadının durumu çok
kötüydü. Müşrik Araplar, yeni bir
kız çocuğunun doğumunu utanç
verici bir olay sayarlardı; hatta
bunu önlemek için bazı
kabilelerde kız çocuklarını diri diri
toprağa gömme âdeti
bulunmaktaydı.  Kur’an-ı Kerim
cahiliye toplumunda kız
çocuklarının dünyaya
gelmesinden dolayı insanların
takındıkları tavrı şöyle
anlatmaktadır:

“Onlardan biri, kız ile
müjdelendiği zaman içi öfke ile
dolarak yüzü simsiyah kesilir!
Kendisine verilen kötü müjde (!)
yüzünden halktan gizlenir. Şimdi
onu, aşağılanmış olarak yanında
tutacak mı, yoksa toprağa mı
gömecek? Bak, ne kötü hüküm
veriyorlar!” (Nahl S. 58 – 59)

Yukarıda yapmış olduğumuz
inceleme sonucunda İslam Dininin
kadınlara vermiş olduğu hakları
şu başlıklar altında özetleyebiliriz.

1. Yüce Rabbimiz katında kadın
ve erkek kulluk yönünden aynı
konumda tutulmakta, yaratılış
itibariyle kadın ve erkeğe aynı
sorumluluklar yani mükellefiyetler
yüklenmekte, kazanılmış hakların
kullanımında eşit haklar
sağlanmaktadır.

2. İslam Dini kadınlar için
annelik vasfı yüklemek suretiyle
onlara itibar vermiş Cenneti
annelerin ayaklarının altına yani
onların razı olmalarına
bırakılmıştır. Dünyada kendisine
en çok iyilik yapmamız gereken
annemiz olarak bildirilmiş, anne
hakkının yenmesi sebebiyle
dünya ve ahiret sıkıntısıyla
karşılaşılacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca kız çocuklarının
toplumlarda ikinci plana itilmesi
İslam Dininde engellenmiş iki kız
çocuğu terbiyesiyle, ahlakıyla
büyütülmesi neticesinde bu kız
çocuklarını büyütenlere cennet
müjdesi verilmiştir.

3. Birçok toplumda yapıla
gelen, özellikle günümüzde de
kadınlara reva görülen, büyük
haksızlıklardan olan ve onların
iffetlerini ayaklar altına alan fuhşa
sürüklenmek, İslam Dininde
haram kabul edilmiş, Irz ve Namus
hakkı en temel haklardan
sayılmış, korunması ve
gözetilmesi için gerekli prensipler
getirilmiştir. Böyle bir hak ihlali
neticesinde de yine ahiret
azabıyla insanlar bu ihlallerden
sakındırılmaya çalışılmıştır. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İslamın kadına bakışı

“Şapçı ve Yassıköy 
ortaokullarında eğitimin
sürekliliği güvence 
altına alınmalı”

RODOP İli Demokratik
İttifak Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet, Şapçı ve Yassıköy
ortaokullarının “ulaşılması zor”
kategorisindeki yerlerini
korumalarını istedi.

İlhan Ahmet; Eğitim,
Araştırma ve Din İşleri
Bakanı’na hitaben sunduğu
soruda, Trakya’da ve Rodop
ilinde artan okul bırakma
rakamlarına dikkati çekerek,
Şapçı ve Yassıköy
ortaokullarında eğitimin
desteklenerek devamlılığının
sağlanmasının önemini
vurguladı.

“ŞAPÇI VE YASSIKÖY 
ORTAOKULLARINDAKİ
ÖĞRENCİLERİN
YÜZDE 80’İ 
AZINLIK MENSUBU”
Milletvekili Ahmet, Şapçı ve
Yassıköy’deki eğitim
kurumlarının önemine vurgu
yaparak, söz konusu okullarda
Rodop ilinin ulaşılması zor,
hassas sınır bölgelerinden
gelen çoğunluğu (% 80’ni)
azınlık mensubu olan

öğrencilere hizmet
sunulduğunu belirtti.

Bahse konu okulların
“ulaşılması zor” kategorisinden
çıkarılması halinde personel
azalması ve sınıfların
kapanması tehlikesi
doğacağına işaret eden İlhan

Ahmet, bu durumun uzak sınır
bölgelerindeki öğrencileri
Gümülcine merkeze gelmeye
zorunlu kılacağını, Gümülcine
Meslek Lisesi (EPAL)
öğrencilerini ise İskeçe ve Meriç
ilindeki okullara gitmeye
mecbur bırakacağını ifade etti. 

BTTDD Zeytinburnu 
Gençlik Kolları eğlence
gecesi düzenledi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Zeytinburnu
Şubesi Gençlik Kolları’nın düzenlediği eğlence
ve canlı müzik dinletisi ile gençler sınav
maratonu öncesi moral depoladı.

Zeytinburnu şubesinde düzenlenen gecede

Batı Trakyalı gençler bir araya geldi.
Düzenledikleri karaoke ve çeşitli aktiviteler ile
stres atan gençler keyifli bir gece geçirdiler. 

Gençlik Kolları, önümüzdeki dönemde
etkinliklerine devam edeceğini belirtti. 
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Η 9η Μαρτίου, ημέρα ντροπής 
για την Ευρώπη

Ε
να χρόνο μετά το κλείσιμο της
Βαλκανικής Οδού, η 9η Μαρτίου
είναι μέρα ντροπής για την

Ευρώπη. Το 2016 πνίγηκαν
περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ και
φέτος το αρνητικό ρεκόρ θα
καταρριφθεί

Ο Γερμανικός Τύπος "γιορτάζει"
σήμερα τον ένα χρόνο από το κλείσιμο
της Βαλκανικής Οδού με άρθρα που επί
της ουσίας, κάνουν λόγο για "επιλεκτική
αλληλεγγύη". Επικαλούμενοι τους
αριθμούς, οι Γερμανοί συντάκτες
κατακεραυνώνουν τη συμφωνία που δεν
προχωράει, ενώ η Berliner Zeitung κάνει
μάλιστα λόγο για μια "ημέρα ντροπής"
για την Ευρώπη συνολικά. Στο τραπέζι
"πέφτει" και η επιβολή (επιτέλους)
κυρώσεων για τις χώρες που αρνούνται
να δεχθούν πρόσφυγες εντός των
συνόρων τους, υψώνοντας φράχτες.

Αξίζει να σημειωθεί, και εδώ είναι το
παράλογο, πως η Πολωνία είναι η χώρα
που λαμβάνει τους περισσότερους
κοινοτικούς πόρους (9,5 δις ευρώ),

ακολουθούμενη από τη Τσεχία, τη
Ρουμανία και την Ουγγαρία. Οι χώρες
δηλαδή, που δεν έχουν δεχθεί τους
πρόσφυγες που τους αναλογούν, βάσει
της συμφωνίας Τουρκίας - ΕΕ.
Χαρακτηριστικό το ότι η Πολωνία δεν
έχει δεχθεί κανέναν πρόσφυγα, ενώ η
Τσεχία, μόλις... 12.

"Για όσους φοβόντουσαν ότι οι χώρες
τους θα καταρρεύσουν υπό το βάρος
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών, η μέρα αυτή σηματοδοτεί
την σωστή αντίδραση στην πολιτική των
de facto ανοιχτών συνόρων", παρατηρεί
η Berliner Zeitung. Στην πραγματικότητα
όμως η 9η Μαρτίου είναι μέρα ντροπής,
παρατηρείται ορθά.

Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά ότι το
σφράγισμα της Βαλκανικής Οδού
ενέτεινε τη δράση των διακινητών
αυξάνοντας παράλληλα ακόμα
περισσότερο τις τιμές που ζητούν από
πρόσφυγες και μετανάστες. Από τις
αρχές του 2017 παρατηρείται σημαντική
άνοδος όσων διακινδυνεύουν τον

διάπλου της Μεσογείου. Ήδη το 2016
πνίγηκαν περισσότεροι άνθρωποι από
ποτέ. Φέτος το αρνητικό ρεκόρ θα
καταρριφθεί. "Και αυτό είναι ντροπή
για την Ευρώπη", υπογραμμίζει η
εφημερίδα του Βερολίνου.

"Το ευχάριστο είναι ότι δεν
υπάρχουν πνιγμοί σε αυτό το
επικίνδυνο ταξίδι ανάμεσα στα
τουρκικά και ελληνικά παράλια όπως
πριν από δύο χρόνια" θυμίζει ακόμη,
Έλληνας αξιωματικός της
ακτοφυλακής μιλώντας στο γερμανικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τους δύο πρώτους μήνες του 2016
ήρθαν 124.500 πρόσφυγες και
μετανάστες από την Τουρκία στα
ελληνικά νησιά για να συνεχίσουν το
ταξίδι τους προς την βόρεια Ευρώπη.
Φέτος, τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο, ήρθαν μόλις 2.379.

Σε αυτό συνέβαλε η συμφωνία
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, η
οποία υπεγράφη πέρυσι τον Μάρτιο
και η οποία προβλέπει ότι όποιος
πρόσφυγας καταφεύγει στα ελληνικά
νησιά και δεν πάρει άσυλο, θα
επαναπροωθείται πίσω στην Τουρκία.
Μέχρι στιγμής  επαναπροωθήθηκαν
900 πρόσφυγες.

Παρά τις άκρως τεταμένες σχέσεις
ανάμεσα στην Γερμανία και την
Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν
εφαρμόζει τη συμφωνία που θα
αποφέρει περισσότερα από 3 δις ευρώ
στα κρατικά ταμεία της Τουρκίας.
Βέβαια, το προσφυγικό δεν έχει λυθεί
στη ρίζα του, όπως ήταν ο
διακηρυγμένος στόχος. Το μεγαλύτερο
βάρος επωμίζεται η Ελλάδα. 

61.000 πρόσφυγες είναι

εγκλωβισμένοι στα νησιά και την
ηπειρωτική χώρα, αρκετοί διαμένουν
σε καταυλισμούς που δεν αποτελούν
μια "τιμητική διάκριση" για μια δυτική
χώρα. Οι πρόσφυγες περιμένουν μέχρις
ότου κριθεί η αίτηση ασύλου που
έχουν υποβάλει αλλά η όλη διαδικασία
τραβά σε μάκρος ελλείψει δικαστών με
εμπειρία σε υποθέσεις ασύλου. Η ΕΕ
έχει αποστείλει ένα πολύ μικρό αριθμό
από τους 400 που είχε αρχικά
υποσχεθεί.

Η άρνηση χωρών της ανατολικής
Ευρώπης να δεχθούν την
μετεγκατάσταση προσφύγων από την
Ελλάδα και την Ιταλία παρά τις
δεσμευτικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ
κάνει την κατάσταση ακόμη πιο
δύσκολη, παρατηρεί η Deutsche Welle.

Η Πολωνία είναι η χώρα που
λαμβάνει τους περισσότερους
κοινοτικούς πόρους, γύρω στα 9,5 δις
ευρώ, ακολουθούμενη από τη Τσεχία,
τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

Αυτές είναι παράλληλα και οι χώρες
που αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες
από τους 98.000 που πρέπει να
μετεγκατασταθούν μέχρι τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο. Η Πολωνία δεν έχει πάρει
ούτε έναν πρόσφυγα, ενώ θα έπρεπε
να δεχθεί 6.182. Η Τσεχία πάλι από
2.679 πρόσφυγες, έχει προσφέρει
κατάλυμα μόνο σε 12.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης
Αβραμόπουλος ανέφερε ως
ενδεχόμενο να προσφύγει δικαστικά
εναντίον αυτών των χωρών αν και οι
πιθανότητες επιτυχίας είναι
περιορισμένες, μιας και οι
προβλεπόμενες διαδικασίες είναι
μακροχρόνιες.

Zaman içinde aldığı destek artan partiye,
2016 yılında aralarında Faslı
Hollandalılar Birliği Başkanı Farid
Azarkan ve sunucu Sylvana Simons’un
da olduğu isimler katıldı. 

DENK lideri Kuzu, Hollanda’da son
yıllarda siyasi partilerin İslam karşıtı
tavır takınarak aşırı sağa kaydıklarını
belirterek, “Partimiz, Hollanda’da sesi
duyulmayan insanların sesini duyurmak
için kuruldu.” dedi. En önemli toplumsal
sorumluluğun siyaset olduğunu
kaydeden Kuzu, ayrımcılığa ve ırkçılığa
karşı, farklı topluluklardan azınlıkları bir
araya getirdiklerini söyledi. Kuzu,
içerisinde Hollandalıların da bulunduğu
bir siyasi oluşum olarak, yeni bir rüzgar
esmesini sağladıklarını dile getirdi.

FRANSA
Fransa’da Türk ve Müslüman derneklerin
girişimiyle kurulan Eşitlik ve Adalet
Partisi (PEJ) de, ülkede birçok konuda
ayrımcılığa uğrayan Müslümanların
haklarını önceliyor. 

Fransa’da Türklerin kuruluşunda yer
aldığı ilk parti olma özelliğini taşıyan
PEJ, Mart 2015’te düzenlenen İl Genel
Meclisi seçimlerine katılsa da ilk turda
elendi. Kuruluşunun üzerinden henüz 2
ay geçmesine karşın parti, seçimlerde
yarıştığı 4 şehir ve 10 kantonda binlerce
kişinin desteğini alarak, yüzde 2-6
oranında oy elde etti.

PEJ Başkanı Şakir Çolak, partinin

temel amacının adaletsizlik ve
eşitsizlikle mücadele etmek olduğunu
belirterek, “Tek başına Müslüman ya da
bir Türk partisi değiliz. Ancak
bölgemizde Müslüman nüfusu temsil
eden bir parti de yok. Biz her kesime
adaletin sağlanmasını istiyoruz.” diye
konuştu.

PEJ, haziran ayında yapılacak
milletvekili genel seçimlerinde çok
sayıda şehirde aday belirleyerek yarışa
katılacak.

Ülkedeki diğer bir parti olan Fransa
Müslüman Demokratlar Birliği (UDMF)
ise 2015 seçimlerinde Paris bölgesinde
büyük başarı sağlayarak, birçok ilde
Yeşiller Partisi’nden daha fazla oy almayı
başardı.

Kuzey Afrika göçmeni kesimin sesini

duyurmayı ve Fransız Müslümanların
sistemde yer edinmelerini savunan
partinin yöneticileri de büyük oranda
göçmen kökenli Fransız yurttaşlarından
oluşuyor.

Fransa Müslümanları Partisi (PMF) de
Strazburg’da 1997 yılında Muhammed
Latrece tarafından kuruldu. Parti, bazı
konularda aşırı çıkışları ile gündeme
geldi. 2014’te Fransız yargısı Latrece ve
başkanı olduğu derneğin banka
hesaplarının dondurulmasına karar
verdi. 

İSPANYA
Nüfusun yüzde 4’üne denk gelen
yaklaşık 1,9 milyon Müslümanın
yaşadığı İspanya’da, Müslümanların
kurduğu iki parti öne çıkıyor. Fas

topraklarında bulunup İspanya’ya bağlı
olan Ceuta ve Melilla kentlerinde faaliyet
gösteren bu partiler, yerel düzeyde
siyaset yapıyor. 

1999 yılından bu yana Melilla
kentindeki ikinci büyük siyasi parti
konumundaki Coalicion por Melilla
partisinin, 25 sandalyeli belediye
meclisinde 7 üyesi bulunuyor.

Ceuta’da ise Union Democrata Ceuti
ve Partido Socialista del Pueblo de Ceuta
partilerinin birleşmesiyle 2011 yılında
kurulan Coalicion Caballas kentte
üçüncü büyük siyasi güç konumunda.
Ceuta ve Melilla’daki Müslümanların
kurduğu bu partiler, kendi tercihleriyle
şimdiye kadar ülkede hiçbir genel seçime
katılmış değil.

Avrupa’nın dışladığı Müslümanlar kendi partilerini kuruyor
24. sayfanın devamı

Yunan ekonomisinde daralma 
YUNANİSTAN ekonomisi, 2016'nın dördüncü

çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında
daralırken, yıllık bazda da yüzde 1,1 küçüldü.

Ekonomi, 2016'nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre yüzde 1,2 oranında daraldı. Yunanistan İstatistik
Kurumu’nun (ELSTAT) açıkladığı nihai olmayan mevsim
etkisinden arındırılmış dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) verisine göre yüzde 0,4'lük öncü tahmin,
yüzde 1,2 aşağı yönlü revize edildi.

GSYH söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde
0,3'lük büyümeden, yüzde 1,1 oranında düşüş olarak
revize edildi.

Ekonomi, 2016'ya ilk çeyrekte yüzde 0,6 küçülme ile
başlamış, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,3 büyüme
göstermişti.
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GIDA krizi nedeniyle 23 milyon kişinin
açlıkla yüz yüze geldiği ve kıtlık kaynaklı
ölümlerin başladığı Doğu Afrika'da,
uluslararası toplumun harekete
geçmemesi halinde büyük bir felaket
yaşanabilir.

Doğu Afrika'da kuraklığın ve iç
savaşın yol açtığı gıda krizi, kıtlık ve

açlık kaynaklı ölümlerin başlamasıyla
yeni bir boyut kazandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine
göre, Somali, Güney Sudan, Etiyopya,
Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve
Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23
milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç
duyuyor.

SOMALİ’DE KURAKLIK TEHTİDİ
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de aşırı
kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde
açlık ve susuzlukla boğuşan Somalililer
zor şartlar altında yaşam mücadelesi
veriyor.

Yardım kuruluşları, başkent Mogadişu
yakınlarındaki Kaxda bölgesinde kendi
imkanlarıyla kurdukları çadırlarda, su ve
elektriğin olmadığı bir ortamda kalan
ihtiyaç sahibi ailelerin bir kısmına
yardımda bulunuyor.

İİT’DEN YARDIM ÇAĞRISI
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası
topluma, Somali'de yaşanan kuraklık
nedeniyle acil yardım çağrısında
bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada,
şiddetli kuraklık nedeniyle açlıktan
ölümlerin görüldüğü Doğu Afrika ülkesi
Somali'de insani durum daha fazla
kötüye gitmeden müdahale edilmesi
çağrısı yapıldı.

Somali'de yaşananlardan derin endişe
duyulduğu ifade edilen açıklamada,
kuraklıktan kaynaklanan kıtlıktan
etkilenen ailelere yardımların
ulaştırılması için daha fazla çalışılması
istendi.

Açıklamada, Cibuti, Eritre, Etiyopya,
Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve
Uganda'da kuraklığın olduğu ve bu
durumun 17 milyondan fazla kişinin
hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed
Abdullah Fermacu, geçen hafta ülke
genelinde etkili olmaya başlayan
kuraklığın yol açtığı insani krizle
mücadele için ülkede "ulusal felaket"
ilan etmişti. Fermacu, Somali'de
yaşanabilecek insani trajedinin önüne
geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen
ailelere yardım ulaştırılabilmesi için
uluslararası kamuoyunun desteğini
istemişti.

Başbakan Hasan Ali Hayri de
cumartesi günü, Ulusal Kuraklık
Komitesi ile düzenlediği toplantıda,
kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay
bölgesinde 110 kişinin öldüğünü
açıklamıştı.

BM, ülke nüfusunun neredeyse
yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda
yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9
milyon kişinin ise "acil yardıma muhtaç"
olduğunu bildirdi.

Doğu Afrika'da
milyonlarca kişi
açlığın pençesinde

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki
Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta
başlayacağını bildirdi.

Mistura, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin
4. turunun tamamlanmasının ardından BM Güvenlik
Konseyi’ni bilgilendirdi.

Konseydeki toplantı sonrası gazetecilere
açıklamalarda bulunan Mistura, Cenevre'de 9 gün
süren 4. tur görüşmelerinden "mucize"
beklemediklerini,
ancak hiç kimsenin
masadan
ayrılmadığını ve asla
tahmin edilemeyen
bir başarı
sağladıklarını
söyledi.

Tarafların ilk kez
aynı odada bir araya
geldiğini ve çözüm
konusunda ciddi
olduklarını belirten
Mistura, bir sonraki
turda yönetim,
anayasal süreç,
seçimler ve terörle
mücadelenin ele
alınacağını aktardı.

Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 5.
turunun 23 Mart'ta başlayacağını ifade eden Mistura,
müzakerelerin bir süre daha doğrudan değil dolaylı
yürütüleceğini kaydetti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak
görüşmelerde ateşkes ihlallerinin ele alınacağını
anlatan Mistura, güçlü bir ateşkes olmazsa barış
görüşmelerinin kırılgan olacağı uyarısında bulundu. 

Mistura, Astana'daki teknik görüşmelere
kendisinin katılmayacağını ifade etti.

Türkiye
Genelkurmay
Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar, Rusya
Genelkurmay
Başkanı Valeriy
Gerasimov ve ABD
Genelkurmay
Başkanı Joseph
Dunford arasında
Antalya'da yapılan
görüşmeleri de
değerlendiren
Mistura, bu üçlü
zirvenin terörle
mücadele için
önemli bir toplantı
olduğunu sözlerine
ekledi.

ABD'nin Hawaii eyaleti,
Başkan Donald Trump'ın 6
Mart'ta nüfusunun
çoğunluğu Müslüman 6
ülke vatandaşlarına 3 ay
vize yasağı getiren ve
ABD'nin mülteci programını
4 ay askıya alan yeni vize
düzenlemesini
imzalamasının ardından
kararnamenin iptali için
dava açtı.

Eyalet adına
Honolulu'daki federal
mahkemeye başvuruda
bulunan avukatlar, yeni
düzenlemenin Hawaii'deki
Müslüman nüfusa, turizm
ve yabancı öğrencilere zarar

vereceği gerekçesiyle
durdurulmasını istedi.

Başsavcı Douglas Chin,
"Hawaii, tarihinde ve
anayasasında asla ayrımcı
olmamıştır. Eyalette
yaşayanların yüzde 20'si
yabancı ülke doğumlu, 100
bin kişinin vatandaşlık
hakkı yok ve çalışanların da
yüzde 20'si yabancı ülke
doğumlu." dedi.

Chin, Hawaii'deki pek
çok kişinin, adaya yeni
geleceklerden korkmanın
kötü bir siyasete yol
açacağının farkında
olduğunu söyledi.

Trump'un yeni vize
düzenlemesine ilk dava

Suriye barış görüşmelerinin 
5. tur tarihi belli oldu

BM verilerine göre, Doğu Afrika
ülkelerinde 23 milyon kişi gıda krizi
nedeniyle açlıkla karşı karşıya. Kıtlık ve
açlık kaynaklı ölümlerin başlaması bölge
halkının geleceğiyle ilgili endişeleri
arttırıyor.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR “Kapıda Vize” uygulaması

bir yıl daha devam edecek

KATRUGALOS, Anadolu Ajansı
muhabirine yaptığı açıklamada,  Avrupa
Komisyonu’ndan konuya ilişkin resmi yanıtın
gelecek günlerde Atina’ya iletileceğini
belirtti.

Yorgos Katrugalos, daha önce aksi yönde
verilen kararın değiştirilmesi için hükümetin
çaba harcadığına dikkati çekerek, “En
sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB
Komisyonu’nun Göçten Sorumlu üyesi
Dimitris Avramopulos Brüksel’de söz konusu
adaların belediye başkanlarına ‘kapıda vize’
uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını
söyledi.” ifadesini kullandı.

Ekonomileri turizme bağlı Ege’nin
doğusundaki adaların göçmen kriziyle büyük
bir yükü kaldırdığını, “kapıda vize”
uygulamasının uzatılacak olmasından
memnuniyet duyduklarını dile getiren
Katrugalos, “Böylece bu yıl da program
uygulanmaya devam edecek. AB
Komisyonu’ndan resmi yanıtı önümüzdeki
günlerde bekliyoruz.” diye konuştu.

Midilli, Sakız, Rodos,  İstanköy, Sömbeki,
Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu
yana Nisan – Ekim ayları arasında geçerli
olan uygulamayla Türk turistlerin adalara
seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli
bir kolaylık sağlanıyor.

AB Komisyonu’nun kolay vize
uygulamasına izin vermeyeceği yönündeki
haberler adaların yerel yöneticilerinden
büyük tepki toplamıştı.

Göçmen kriziyle darbe alan ve turizm
gelirlerinde düşüş yaşayan adaları ziyaret
eden Türkler, toplam turist sayısının yaklaşık
yarısını oluşturuyor.

Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili
Yorgos Katrugalos, Yunan adalarına girişte kapıda vize alınabilmesini
sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını söyledi.

“Evro Bölgesi’nde 
politik riskler artabilir”

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, Euro
Bölgesi’nde bu yıl içinde politik risklerin yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, Yunanistan dışında Euro Bölgesi’nden herhangi bir
üye ülkenin ayrılması riskinin düşük olduğu, mevcut risklerin ise daha çok Avrupa
Birliği (AB) karşıtı siyasi partilerin güç kazanmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

AB karşıtı partilerin ülkelerini Euro Bölgesi’nin dışına çıkarabilecek yeterlilikte
destek almasının zor olduğu, öte yandan bu siyasal hareketlerin politik ajandayı
olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Euro Bölgesi’nde bu yıl içinde
politik risklerin yükselebileceği
kaydedildi.

Açıklamada
değerlendirmelerine yer verilen
Moody’s EMEA Bölgesi Baş
Ekonomisti Collin Ellis,
“Yunanistan hariç  herhangi üye
bir ülkenin Euro Bölgesi’nden
çıkma ihtimalini düşük görüyoruz,
fakat gelecekteki seçimlerin
sonucuna göre önümüzdeki
aylarda bu olasılık artabilir.”
ifadesini kullandı.

Moody’s tarafından, Euro Bölgesi’nde bu 
yıl politik risklerin yükselebileceği
uyarısında bulunuldu. 
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Haftanın Sohbeti BİR SOHBETİN ARDINDAN-3
“Batı Trakya’da, 1923 yılından 1955 yılına kadar

önemli ölçüde bir devlet müdahalesi olmadığını”
okuduk geçtiğimiz günlerde. Yapılan bir konuşmada
yer alan bir cümleydi. 

Başka bir cümlesi de şöyle:
“1923 yılından 1950 yılına kadar Yunanistan

devletinin Batı Trakya Türklerine ayıracak ne enerjisi
ne de öyle bir lüksü vardı.” diyor bu konuşmacı.

*** 

Şimdi yeri geldiği için, yaşı üç çeyrek yüzyılı çoktan
geçmiş hayat tecrübemize ve geçmişte
duyduklarımıza, yaşadıklarımıza ve okuduklarımıza
dayanarak bu kızancığımızın da anlaması için bazı
notları paylaşacağız. Amacımız gençlerimize bazı
şeyleri, daha doğrusu geçmişte yaşanan gerçekleri
hatırlatmaktır. 

***

10 EKİM 1924 tarihli ve 30 nolu “YENİ ZİYA”
gazetesinde 22 yaşında Limni adasına hiç
yargılanmadan İskeçe’de Yunan devletini temsil eden
kaymakam efendinin talimatı üzerine “SÜRGÜNE”
gönderilen kalem mücahidimiz Mehmet HİLMİ bütün
Batı Trakyalılara ve bilhassa Gümülcine Türk halkına
yapılan büyük bir haksızlığı bakınız nasıl hem tarih
bilgisi kıt olanlara, hem de ecdadının asla inkar
edilemeyecek bu acıyı ve kitabeyi bakınız nasıl
anlatıyor.

***

Son söz mü?
Her şeyin doğrusunu yazdığı için ömrünü

sürgünlerde geçiren kalem şehidimiz üstadım bize
bıraktığınız bu mirası asla unutmadığımızı ve
unutmayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Rahat uyuyunuz, akıllı Batı Trakya Türkleri sizi asla
unutmayacaktır. Nur içinde yatınız.

Bugün Gümülcine’deki İdadiye ilkokulu binasının kitabesini aziz
dostum ve kardeşim müteveffa eşsiz insan İsmail BIÇAKÇI’nın
“YUNANİSTAN’DA TÜRK MİMARİ ESERLERİ” kitabından alıntıdır.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuzu cezalandırırken
nelere dikkat etmeliyiz

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
nne baba olarak
hepimizin hedefi,
çocuklarımıza iyi bir

terbiye verebilmek onların
toplum içerisinde örnek insanlar
olarak yetişmesini
sağlayabilmektir.
Çocuklarımızın iyi davranışlar
kazanabilmesi için de onları
doğru yönlendirebilmek büyük
önem taşır. Dolayısıyla da anne
babaya önemli görevler
düşmektedir.

Aile içi ilişkiler çocuğun
yaşamını yönlendirir. Altı aylık
bir bebek bile iyi bir hareket
yaptığında anne babasından
gülümsemelerini bekler. Ya da
annesinin kaşları çatıldığında
kendisinin yanlış bir şey
yaptığının farkına varabilir.

Bazı durumlarda çocuklar
hata yaptıklarında anne babanın
tepkisiz kalması, çocuğun o
yanlışı devam ettirmesine
neden olmaktadır. Zira onun
hatasına zamanında müdahale
edilmemesi, bu hatanın devam
etmesine neden olur. Bazen de
anne babanın yersiz veya aşırı
tepki göstermesi ya da çocuğu
boş yere azarlaması veya
cezalandırması, çocukta yeni
yanlışların oluşmasına neden
olabilir. Ayrıca devamlı kontrol
altında tutulan ve bunu
hisseden çocuklarda da bir
takım psikolojik sorunlar ortaya
çıkabilir. Bu yüzden de
cezalandırma şekli çok
önemlidir.

Çocuğun yaptığı ilk hata eğer
kötü sonuç vermeyecekse onu
uyarmak yeterlidir. Eğer yaptığı
hata sık sık tekrarlanıyorsa ve
kötü sonuçlar doğurabilecekse,
onunla yaşına uygun bir şekilde
konuşulmalıdır. Yaptığı şeyin
yanlış olduğu doğrusunu
göstererek çocuğa
öğretilmelidir. Yapılan hatanın
devam etmesi durumunda,
hatanın büyüklüğü ne olursa
olsun, anne baba tekrar tekrar
çocukla ılımlı bir şekilde
konuşarak bu davranışın
tekrarlandığında ne gibi cezalar
alabileceği kendisine
söylenmelidir. Çocukla konuşup
ceza alabileceğini söylediğimiz
halde, bu yanlış davranış şekli
tekrarlanıyorsa artık ona ceza

vermek gerekecektir. Bazı
durumlarda çocuğa ceza
verildiği halde bazı hafifletici
sebeplerle çocuk affedilebilir.
Mesela onu parka götürmeme
cezası verilmişse, kendisine
odasını toplarsa
affedebileceğimizi söyleyerek
parka götürebiliriz.

Biz eğitimciler hiç bir zaman
katı cezalar uygulama taraftarı
değilizdir. Önerebileceğimiz
cezalar, genellikle çocuğun
sevdiği bazı şeylerden mahrum
edilmesi şeklindedir. Örneğin
televizyon izleme, bilgisayar,
sokakta oyun oynama gibi
aktivitelere izin vermeyerek
cezalar uygulanabilir. Ya da kısa
süre odasından çıkmama veya
gece erken yatma gibi cezaları
önerebiliriz.

Çocuğa kesinlikle şiddet
uygulanmamalıdır. Dayak
çocuğa yapılabilecek en büyük
kötülüktür. Anne babasından bir
tokat bile yiyen çocuğun onlarla
olan ilişkileri zedelenerek zarar
görebilir. Dolayısıyla çocukta
ruhsal sıkıntılara ve davranış
bozukluklarına yol açabilir.
Çocuk özgüven sorunu yaşar ve
gururu zedelenir.

Son olarak çocuğa
uygulanacak ceza durumlarında
anne baba arasında tutarlılık
olmalı, ikisi aralarında
anlaşarak çocuğa hangi cezanın
verilmesinin uygun olacağına
karar vermelidirler. Babanın
koyduğu cezayı annenin
bozması, ya da bunun tersinin
olduğu durumlarda, verilen
cezanın hiç bir değeri kalmaz.

Anne babalara düşen görev
her zaman çocuğa iyi örnek
oluşturabilecek davranışlarda
bulunmak, onun yapmasını
istemedikleri hataları
kendilerinin de yapmamayı özen
göstermeye çalışmaktır.
Unutmayalım ki çocuk her
zaman anne baba ve diğer aile
bireylerini örnek alarak sosyal
yaşamında davranışlarını bu
doğrultuda şekillendirmektedir.

Çocuklarınıza güzel
davranışlarınızla örnek
olabileceğiniz mutlu bir hafta
geçirmeniz dilekleriyle.

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 1-2 Mart tarihleri
arasında Edirne’de bir dizi temaslarda bulundu.

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile
Uluslararası Köprü Derneği Başkanı Şerife Er ve
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, ilk
olarak 1 Mart Çarşamba günü Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.
Konuk heyet 2 Mart Perşembe günü de Türkiye
Cumhuriyeti Edirne Valisi Günay Özdemir ile
Edirne’deki Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet,
Uluslararası Köprü Derneği Başkanı Şerife Er ve
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 1 Mart
Çarşamba günü Edirne’de Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette rektörün eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu da
hazır bulundu.

Görüşmede, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını dile getirdi. Ali Çavuş, azınlık
gençlerinin eğitimli ve donanımlı yetişmelerinin
azınlık açısından çok önemli olduğunu
vurguladı.

Uluslararası Köprü Derneği Başkanı Şerife Er
ile yönetim kurulu üyeleri de dernek
çalışmalarını ve amaçlarını aktardılar. 

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya

Üniversitesi’nde Balkanlar’dan çok sayıda
öğrencileri olduğunu, bu sayıyı daha da
artırmak istediklerini belirtti. Maddi
imkansızlıkları bulunan öğrenciler için de bir
çok proje geliştirdiklerini ifade eden Tabakoğlu,
her öğrenciye okuma şansı tanımak istediklerini
dile getirdi. 

Görüşmenin sonunda DEB Partisi Başkanı Ali
Çavuş DEB Partisi plaketini, Onursal Başkan Işık
Sadık Ahmet de Dr. Sadık Ahmet’in çerçeveli bir
fotoğrafını Rektör Erhan Tabakoğlu’na hediye
ettiler.

Görüşmenin ardından Batı Trakyalı öğretim
görevlileri Ali Hüseyinoğlu ile Utku
Kırlıdökme’nin eşlik ettiği heyet, Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’ne
geçerek, Enstitü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent
Akyay’ı ziyaret etti.

Görüşmede, DEB Partisi ve Uluslararası Köprü
Derneği ile Enstitü arasında Balkanlar’la ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.

EDİRNE VALİSİ GÜNAY ÖZDEMİR’E ZİYARET
DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş ve diğer
yetkililerden oluşan heyet, Edirne Valisi Günay
Özdemir’i de makamında ziyaret etti. Görüşmede
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Edirne
Valisi Günay Özdemir’e Batı Trakya Türk
azınlığının mevcut sorunlarını dile getirerek
partinin çalışmalarını anlattı. 

Uluslararası Köprü Derneği Başkanı Şerife Er
ile yönetim kurulu üyeleri de dernek çalışmaları
hakkında bilgi verdi. 

Görüşmenin sonunda DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Vali Günay
Özdemir’e DEB Partisi’nin plaketini sundu.

DR. SADIK AHMET LİSESİ’Nİ ZİYARET
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
Onursal Başkan Işık Sadık Ahmet, Edirne’deki
temasları sırasında Dr. Sadık Ahmet Lisesi’ni de
ziyaret ettiler. Edirne’deki okulu ziyareti
sırasında DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet öğrencilere, DEB Partisi kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in hayatını anlattı. Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş da, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı hakkında bilgi verdi. Başkan Ali
Çavuş, öğrencilere, sınırın diğer tarafında
kardeşlerinin olduğunu ve onları asla
unutmamaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra okul müdürü Şeref Uz heyete, iki
ay sonra hizmete geçmesi planlanan yeni okul
binasını gezdirdi.

Bu ziyaret sırasında heyete Trakya
Üniversitesi öğretim görevlisi Yıldız Tahir de
eşlik etti. 

DEB Partisi Edirne’de
temaslarda bulundu

22
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TÜRK asıllı Alman hakem
Deniz Aytekin’in yönettiği
mücadelede İspanya’nın
Barcelona takımı, Fransa ekibi
Paris Saint-Germain’i (PSG)
Camp Nou’da ağırladı.

Barcelona’da oynanan ikinci
tur ikinci maçta ev sahibi ekip,
adeta mucize yaratarak Paris
Saint-Germain’i 6-1’lik tarihi bir
skorla mağlup etti.

İlk maçta deplasmanda
PSG’ye 4-0 yenilen Barcelona,
rövanşta ilk atağında golü
buldu.

Henüz 3’üncü dakikada
Rafinha’nın sağ kanattan
ortasını uzaklaştırmaya
çalışanPSG defansının
hatasında araya giren Luis
Suarez, kafa vuruşuyla topu
kaleye gönderdi.

PSG’li Thomas Meunier, topu
kale çizgisinden çıkarmaya
çalışsa da golü engelleyemedi
ve Barcelona 1-0 öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran
Barcelona’da Suarez’in ara
pasında ceza sahasının sol
tarafında topla buluşan Andres
Iniesta, zor pozisyonda topu
kaleye doğru çevirdi.

PSG’li Layvin Kurzawa, ters
bir vuruş yaparak meşin
yuvarlağı 40’ıncı dakikada
kendi kalesine gönderdi ve
Katalan temsilcisi, soyunma
odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya da ataklarla
başlayan Barcelona, farkı 3’e
çıkardı.

Neymar’ın ceza sahasında
PSG’li Meunier tarafından
düşürülmesinin ardından
hakem Deniz Aytekin penaltı
noktasını gösterdi. Lionel Messi,
penaltıyı gole çevirerek takımını
3-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından
toparlanan PSG’de 52’inci
dakikada Edinson Cavani’nin
şutunda top direkten döndü.

Kontrataklarla etkili gelen
PSG’de, Lucas’ın uzun ara
pasında topla bir kez daha
buluşan Cavani, 62’nci dakikada
düzgün bir vuruşla takımını
rahatlatan golü atarak skoru 3-

1’e getirdi.
Pes etmeyen Barcelona,

88’inci dakikada Neymar’ın
frikikten attığı şık golle skoru 4-
1’e getirdi.

Suarez’in düşürülmesiyle bir
penaltı daha kazanan
Barcelona’da topun başına
geçen Neymar, 90+1’inci
dakikada bir kez daha ağları
sarsarak skoru 5-1 yaptı.

Turu geçmek amacıyla kaleci
Marc-Andre ter Stegen dahil 11
kişiyle rakip alanda baskı kuran
Barcelona’da Neymar’ın ceza
sahasına doldurduğu topa
gelişine vuran Sergi Roberto,

90+5’te skoru 6-1’e getirdi ve
karşılaşma bu skorla sona erdi.

Barcelona’da maça yedek
kulübesinde başlayan Türk milli
futbolcu Arda Turan, 65’inci
dakikada oyuna dahil oldu.

Barcelona tarihe geçti
Katalan temsilcisi, ilk maçta

deplasmanda 4-0 yenildiği
PSG’yi 6-1 yenerek büyük bir
başarıya imza attı ve adını
çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonuçla Barcelona,
Şampiyonlar Ligi tarihinde 4
farkla geriden gelerek tur
atlayan ilk takım olarak tarihe
geçti.

Fenerbahçe
transferde yılın
bombasını patlatıyor
Yıllardır Tuncay Şanlı gibi
yenilgiyi kabul etmeyecek,
takımı ateşleyecek, hırslı ve
savaşçı futbolcu eksikliği
çeken Fenerbahçe aradığı
kanı buldu.
Fenerbahçe, bekleneni
veremeyen Robin van Persie,
Emenike ve Fernandao'yu
sezon sonunda satmaya
hazırlanırken yeni santrfor
adayları arasında Balotelli
ismi de güçlü bir şekilde
gündeme geldi.

15 MAÇTA 9 GOLÜ VAR
Fransa'nın Nice kulübüyle
sezon sonunda sözleşmesi
bitecek olan Balotelli'nin
geçmişteki vukuatları ve
sorunlu kişiliği bazı soru
işaretlerine neden olsa da,
yöneticilerin birçoğu,
bonservis bedeli
ödenmeyeceği için İtalyan
yıldıza sıcak bakıyor. Sezon
başında geldiği Nice'de yeni
sayfa açan 27 yaşındaki
Balotelli, ligde 15 maçta 9
gol atarak başarılı bir
performans sergiledi.

Mücizenin adı; Barcelona... 

Mesut Özil'e dudak
uçuklatan teklif

Efsane oyuncu Xabi
Alonso'dan flaş karar
Alman devi Bayern Münih
Xabi Alonso için çarpıcı bir
açıklama yaptı.
Almanya Birinci Futbol Ligi
(Bundesliga) takımlarından
Bayern Münih'in İspanyol
orta saha oyuncusu Xabi
Alonso, sezon sonunda aktif
kariyerini noktalayacağını
açıkladı.
Bayern Münih Kulübünden
yapılan açıklamada, 2014
yazından bu yana
formalarını giyen 35
yaşındaki Alonso'nun, sezon
sonunda futbolu bırakacağı
belirtildi.

Olimpiakos'ta
Bento'nun görevine
son verildi

OLİMPİAKOS, teknik direktör Paulo Bento ile
yollarını ayırdı

Olimpiakos'ta, Portekizli teknik direktör Paulo
Bento'nun görevine son verildi.

Olimpiakos’un internet sitesinden yapılan
açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak
altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği
belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto,
Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in
yapacağı kaydedildi.

MESUT Özil'e yeni kontrat için
yapılacağı iddia edilen tekif dudak
uçuklatacak.

Arsenal'de geleceği merak konusu
olan Mesut Özil'e yeni kontrat için
yapılacağı iddia edilen tekif dudak
uçuklatacak. Şu an haftada 140 bin
Pound (600 bin TL) kazanan Alman
futbolcu, yeni teklif sonrası kazancını
ikiye katlayacak: 280 bin Pound (1.2
milyon TL). Mesut Özil'in bu
kazancıyla 1 yılda alabilecekleri de
yok artık dedirtiyor!

Arsenal'de tüm gözler Mesut Özil
ve Alexis Sanchez'in sözleşme
yenileyip yenilemeyeceğine çevrildi.
Neredeyse her gün, bu iki
futbolcunun geleceğiyle ilgili çeşitli
spekülasyonlar yapılırken, ortaya
atılan son iddia akıllara durgunluk
verecek cinsten.

The Mirror'ın haberine göre; şu
anda Arsenal'de haftalık 140 bin
Pound (640 bin TL) Mesut Özil'e
Londra ekibi, yeni sözleşme için iki
katı ücret yani 280 bin Pound (1.2
milyon TL) önerdi. Türk asıllı Alman
futbolcu bu rakamı kabul ettiği
taktirde, yıllık 14 milyon Pound (67
milyon TL) kazanacak.

25 ADET FERRARİ'YE EŞİT
Peki, Mesut Özil'in akıllara
durgunluk veren bu yıllık kazancıyla
neler alınabilir?

Futbolcuların en büyük
meraklarından biri olan lüks
arabalara değinecek olursak, Mesut
Özil, yıllık kazancıyla Ferrari'nin
tanesi 700 bin Euro olan en pahalı
arabasından bir yılda 25 adet
alabilecek.
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Avrupa’da Fransa, Avusturya, Hollanda,
İspanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da
kurucuları veya üyelerinin çoğunluğu
Müslüman olan 11 parti bulunuyor. 

Avrupa’nın dışladığı Müslümanlar
kendi partilerini kuruyor

İSLAMOFOBİNİN yükselişe geçtiği,
Müslümanların giderek daha fazla
dışlandığı Avrupa’da, Müslümanlar
kendi seslerini duyurmak ve siyaset
yoluyla sorunlarına çözüm bulmak için
kendi partilerini kuruyor. 

Avrupa’da Fransa, Avusturya,
Hollanda, İspanya, Bulgaristan ve
Yunanistan’da kurucuları veya
üyelerinin çoğunluğu Müslüman olan 11
parti bulunuyor. Bu partiler, Yunanistan
ve Bulgaristan’da Türk ve Müslüman
azınlıkların sesi olurken, Hollanda,
Avusturya ve Fransa’da İslamofobiye
karşı alternatif oluşturuyor. 

Dışlanmışların, ötekileştirilmişlerin ve
sorunları gözardı edilenlerin kurduğu
partiler, sadece Müslümanlar için değil,
aynı zamanda haksızlığa uğradığını
düşünen diğer etnik ve dini gruplar için
de kendilerini siyaset yoluyla ifade
edebileceği bir mecraya dönüşüyor. 

YUNANİSTAN
Yunanistan’da, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi, Türkleri temsilen siyaset
yapıyor. Merkezi Batı Trakya’nın
Gümülcine kentinde olan DEB, 1991
yılında Türk azınlık mensubu
milletvekillerinin bağımsız olarak Yunan
parlamentosuna girmelerini engellemek
amacıyla seçim sistemine yüzde 3’lük
baraj getirilmesinin ardından Dr. Sadık
Ahmet tarafından kuruldu.

Türk azınlığın yoğun yaşadığı İskeçe
ve Evros’da da il teşkilatları bulunan
DEB’in kayıtlı yaklaşık 6 bin üyesinin
tamamı Batı Trakyalı Müslüman
Türkler’den oluşuyor.

Partinin kurucusu ve ilk genel başkanı
Sadık Ahmet tarafından siyasi hedefleri,
azınlık sorunlarını içte ve dışta
duyurmak olarak açıklanan DEB, bir
dönem siyaset arenasında geride
kaldıktan sonra 2010 yılında Mustafa Ali
Çavuş başkanlığındaki yeni yönetimle
tekrar faaliyetini yoğunlaştırmaya
başladı.

DEB, 2014’te ilk kez katıldığı AP
seçimlerinde Rodop, Evros ve İskeçe
illerinde Türk seçmenlerin büyük
bölümünü bünyesinde toplayarak
yaklaşık 43 bin oy ile birinci sırada yer
aldı.

DEB Genel Başkanı Ali Çavuş,

Yunanistan’daki mevcut siyasi sistemin,
azınlığın sesinin Yunan
parlamentosunda duyurulmasında engel
teşkil ettiğini belirterek, “Atina,
toplumumuzun sesini susturmak için
seçim sistemine getirdiği yüzde 3’lük
baraj ile bağımsız adayların seçilmesini
zorlaştırdı. Bunun üzerine bir siyasi parti
kurmamız ihtiyaç haline geldi.” dedi.

Bu şekilde milletvekili seçilmeseler
bile parti temsilcileri aracılığı ile içte ve
dışta sorunlara çözüm aradıklarını
vurgulayan Ali Çavuş, “Bu kapsamda
başta AP’de grubu bulunan Avrupa Hür
İttifakı Partisi (EFA) olmak üzere birçok
Avrupalı siyasi kuruluşlarla işbirliğimiz
var.” diye konuştu.

BULGARİSTAN
Bulgaristan’da, üyelerinin çoğunluğunu
Türk ve Müslümanların oluşturduğu üç
siyasi parti faaliyet gösteriyor. Bunlardan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Ahmet Doğan tarafından 1990 yılında
kuruldu.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile
koalisyon kurarak ülke yönetiminde söz
sahibi olan HÖH’de, Doğan’a karşı Ocak
2013’te yapılan suikast girişimi ardından
yönetim değişikliğine gidildi. Doğan’ın
yerine gelen Lütvi Mestan, Rus savaş
uçağının Türk hava sahası üzerinde
düşürülmesine ilişkin Moskova karşıtı
açıklamalarının ardından, görevi
Mustafa Karadayı’ya bırakmak zorunda
kaldı. 27 Ocak’ta feshedilen 240 üyelik
parlamentoda 38 kişi ile temsil edilen
HÖH, Avrupa Parlamentosu’nda (AP)
dört milletvekiline sahip. 

Rus savaş uçağının Türkiye’de
düşürülmesi sonrası dönemin parti lideri
Mestan’ın Türkiye yanlısı tutumu ve Rus
tarafını eleştirmesi, HÖH’ü ikiye böldü
ve yeni oluşuma kapı araladı. Beş eski
HÖH milletvekili ile birlikte Sorumluluk,
Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Partisi’ni 2016’da kuran Mestan,
26 Mart’ta yapılacak seçimlere
hazırlanıyor. Başta Türkçe olmak üzere
anadil eğitimine önem veren Mestan,
siyasi konuşmalarında ayrıca Rusya’nın
Kırımı işgali aleyhine söylemlerde
bulunuyor. Mestan ayrıca, Bulgaristan’ın
komşusu Türkiye ile iyi siyasi ve
ekonomik ilişkileri olması gerektiğini de

her fırsatta dile getiriyor.
Bulgaristan’da yine HÖH’ün eski

üyelerinin kurduğu diğer bir parti de,
Kazım Dal ve Korman İsmailov’un
2012’de kurduğu Hürriyet ve Şeref Halk
Partisi (HŞHP). Geçen parlamento
seçimlerinde sağcı Reformcu Blok (RB)
koalisyonu içinde yer alan HŞHP,
parlamentoda sadece İsmailov
tarafından temsil edildi.

DOST ile seçimlerde ittifak yapma
kararı alan HŞHP’nin seçimlerin
ardından parlamentoda Mestan ve HŞHP
partisinin şu anki lideri Orhan İsmailov
tarafından temsil edilmesi bekleniyor.
Aksini gösteren kamuoyu araştırmalarını
eleştiren iki lider, kurdukları DOST
Birliği ittifakının, önemli bir potansiyeli
olduğunu savunuyor.

AVUSTURYA
Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen
Avusturya’da, Türk kökenli vatandaşlar
Gelecek İçin Yeni Hareket Partisi (NBZ)
ile sorunlarına çözüm arıyor. Voralberg
eyaletinde 2016’nın sonunda kurulan
partinin hedefi, Avusturya genelinde
siyaset yapmak.

NBZ Genel Başkanı Adnan Dinçer,
Avusturya’da aşırı sağcı partilerin
yükselişe geçmesinin, daha hızlı şekilde
harekete geçmelerine neden olduğunu
belirerek, “Siyasi aktörler burada
yaşayan azınlıklar hakkında kararlar
alıyorlar. Ancak bizler bu karar

mekanizmasının içerisinde yer
almıyoruz. Bu nedenle azınlık toplumu
50-100 yıl sonrasına ilişkin geleceğini
göz önünde bulundurarak, kendi
haklarını koruma için siyasi oluşumlar
içerisinde varlık göstermelidir.” dedi. 

NBZ’nin teşkilatlanma sürecinin
devam ettiğini, muhtarlıktan ulusal
meclise kadar her alanda etkin olmak
istediklerini kaydeden Dinçer, “Ülkede
yaşayan azınlıkların sorunlarını gideren
bir parti yok. Aksine son zamanlarda
aşırı sağcı partiler gibi bizlere yakın
olduklarını düşündüğümüz partiler de
bizlere karşı tavır alıyorlar. Bu tutumun
önümüzdeki günlerde Avusturya ve
Avrupa’da daha da artacağını
düşünüyoruz. Bunlara cevap verilecek
yer ise siyasi arenadır. Bu nedenle böyle
bir siyasi partiye ihtiyaç vardır. NBZ
partisi de bu ihtiyaca binaen
kurulmuştur.” ifadesini kullandı. 

HOLLANDA
Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek
arttığı Hollanda’da ise, DENK Partisi
bulunuyor. Felemenkçe’de “düşün”
anlamına gelen DENK, İşçi Partisi
milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk
Öztürk’ün, partinin entegrasyon
politikasına güvenoyu vermemeleri
nedeniyle ihraç edilmesiyle Şubat 2015’te
kuruldu. 

Devamı 18. sayfada
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