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“Batı Trakya gülerse,
biz de güleriz”
Türkiye’de yapılan seçimlerde TBMM’ye seçilen tek Batı Trakyalı
milletvekili olan ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı görevini
sürdüren Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri ve sonuçlarını, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın son durumunu ve Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkileri GÜNDEM’e değerlendirdi.

ASLEN Gümülcineli olan AK
Parti Bursa birinci sıra milletvekili
ve Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Batı
Trakya’nın sesi soluğu olacağını ve
soydaşlarını asla yalnız
bırakmayacağını söyledi.
Çavuşoğlu, “Soydaşlarımızın
hukuku önceliğimiz olacaktır. Batı
Trakya gülerse biz de güleriz, Batı
Trakya mahzun olursa biz de
mahzunuzdur.” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, “Batı Trakya’da doğup
büyümüş bir Başbakan Yardımcısı
olarak ifade etmek isterim ki,
kardeşliğimizin, birliğimizin ve
beraberliğimizin önemi çok
büyüktür. Bizler bu birlikteliğe layık
olmaya çalışmaktan öte bir gaye
gütmüyoruz.” dedi. Türk - Yunan
ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu,
bu ilişkilerin güçleneceğini
kaydetti. »10

Tayinli
müftünün
istifası
istendi

Azınlık ne umdu, ne buldu?

16, 17

bilim
GTGB’nin
90’ıncı
yılı

Türk dünyasında 2018 yılı edebiyat
ödülünü alan ve uzun yıllar Batı
Trakya’da eğitimci- yazar olarak
hizmet veren Rahmi Ali, 29 Haziran
Cuma günü BTTÖB tarafından birlik
binasında düzenlenen etkinlikle onore
edildi. »11, 12

İskeçe ova
bölgesinde
büyük zarar!
Yurt genelindeki aşırı yağmurlar
İskeçe'nin ova bölgesinde de etkili
oldu. Evleri ve ekili alanları basan sel
suları büyük zarara neden oldu. Ova
bölgesinde acil durum ilan edildi.

» 18
GÜNDEM, üç buçuk
yıllık SİRİZA – ANEL
koalisyon hükümetinin
ekonomik krizle
mücadele performansının
yanı sıra, azınlığın
sorunlarının çözüme
kavuşturulmasıyla ilgili
icraatları azınlık
milletvekilleri ve DEB
Partisi başkanına sordu.
Siyasiler, “Azınlık üç
buçuk yıllık dönemde ne
umdu, ne buldu?”
sorusunu yanıtladı.
» 6, 7, 8

YUNAN basınında çıkan
haberlere göre; Eğitim
Bakanı Kostas Gavroglu,
devlet tarafından İskeçe
Müftülüğü’ne atanan
Şinikoğlu ile görüşerek istifa
etmesini istedi. Aynı
kaynaklar, Gavroglu’nun
diğer iki tayinli müftüye de
aynı çağrıda bulunacağını
ileri sürdü. » 3

tarih

“Yılın Edebiyat
Adamı” için
onur gecesi

9’da

ekonomi
General data
protection
rebulation nedir?

3’te

spor
Moscovici
Atina’yı
ziyaret etti

19’da

UEFA’dan
flaş
açıklama!

POTAMİ,
KİNAL’dan
ayrılma
kararı aldı
POTAMİ Partisi Temsilciler Meclisi ,
parti başkanı Stavros Theodorakis’in
yaptığı teklifi kabul ederek Değişim
Hareketi’nden ayrılma kararı aldı.

»12
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Azınlık temsilcileri FUEN Kongresi’nde
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve DEB Partisi’nden
oluşan Batı Trakya Türk heyetinin,
azınlığın dernek kurma özgürlüğü ve
AİHM kararlarının uygulanması sorunu
hakkında hazırladığı karar FUEN
kongresinde kabul edildi.
Avrupa’daki ulusal ve yerli azınlıkların
en büyük çatı kuruluşu olan Avrupa
Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 20-24
Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın
Leeuwarden/Ljouwert şehrinde
düzenlenen 63. yıllık kongresinde Batı
Trakya Türk Azınlığı’nı Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik
Barış Partisi (DEB) temsil etti.
Hollanda’daki Friz azınlığının çatı
kuruluşu Friz Hareketi Konseyi’nin ev
sahipliğinde düzenlenen kongreye
ABTTF adına Başkan ve FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu, Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf ve Sebahattin
Mümin ile Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık katıldı. Kongrede
BTAYTD’yi Onur Mustafa Ahmet, DEB
Partisi’ni de Genel Başkan Yardımcısı
Mutlu Osman Mustafa temsil etti. FUEN
kogresine Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(ROİSDER) de katıldı.
Avrupa’nın 33 farklı ülkesinden FUEN
üyesi 98 azınlık kuruluşunun
temsilcilerinin katıldığı kongrenin ana
başlıklarını; ‘‘Azınlıkları Koruma Paketi
(MSPI)’’ isimli Avrupa Vatandaşları
Girişimi için yürütülen 1 milyon imza
kampanyasının başarıyla
sonuçlanmasının ardından atılacak
adımlar, Avrupa’daki dilsel çeşitlilik,
Hollanda’da yaşayan Friz azınlığının
güncel durumu ile ulusal azınlıkların
korunmasındaki başarılı uygulamalar ve
çalışma modelleri oluşturdu.
FUEN 2018 Kongresi’ne katılan
protokol konukları arasında, Birleşmiş
Milletler (BM) Azınlık Meseleleri Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes,
Leeuwarden Belediye Başkanı Ferd Crone
ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Genel Sekreteri’nin Ofis Direktörü
Büyükelçi Paul Bekkers yer aldı.
Kongrenin ilk günündeki FUEN
bünyesindeki azınlıkların kültürlerinin
tanıtıldığı “Geleneksel Azınlıklar
Pazarı”nda ABTTF, kurduğu stant ile Batı
Trakya Türk toplumunu katılımcılara
tanıttı. Yoğun ilgi gören ABTTF standını
ziyaret eden katılımcılara Batı Trakya

Türkleri’nin kültürü ve sorunları
hakkında broşürler eşliğinde bilgi verildi.

AZINLIK KORUMA PAKETİ
Kongrenin ilk gününde program
çerçevesinde başarıya ulaşan Azınlık
Koruma Paketi kampanyasının başarısı
kutlandı ve kampanyanın sonuçları,
geleceği, AB’nin azınlık koruması,
Vatandaşlık Komitesi üyeleri, Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri, üye
kuruluşlar ve kampanya koordinatörleri
tarafından ele alındı.
Kongrenin ikinci gününde kongreye
ev sahipliği yapan Friz azınlığının,
Frizya yayın ajansı, Friz Hareketi
Konseyi, Frizya’daki üç dilli okulları gibi
başlıca Friz kuruluşları ve Friz dili
katılımcılara tanıtıldı.
Rodos - İstanköy Türklerine ait vakıf

kongresinin Ukrayna’da düzenlenmesi

TÜRK AZINLIKLARI / TOPLULUKLARI mallarının zorla satılması ve yıkılması
ilan edildi. Bununla beraber, FUEN 2020
ÇALIŞMA GRUBU
kınandı, vakıf yönetim kurullarına devlet kongresinin Slovakya, Košice’de
FUEN Kongresi paralelinde 21 Haziran
Perşembe günü yapılan FUEN Türk
Azınlıkları / Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) toplantısında, 25-28 Ekim 2018
tarihlerinde Gagavuzya’da
gerçekleştirilecek toplantı görüşüldü.
FUEN TAG sekretaryasını yürüten Halit
Habipoğlu’nun başkanlığında yapılan
toplantıya Batı Trakya Türkleri, Rodosİstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri,
Karaçay-Balkar Türkleri, Kırım Tatarları
ve Kırım Karayların temsilcileri katıldı.

DELEGELER KURULU
Kongre çerçevesinde yapılan FUEN
Delegeler Kurulu’nda Batı Trakya
Türkleri ile Rodos - İstanköy Türkleri’nin
sunduğu karar tasarıları oy çokluğu ile
kabul edildi. Batı Trakya Türk heyeti
olarak ABTTF, BTAYTD ve DEB
Partisi’nin ortaklaşa sunduğu karar
tasarısında isminde geçen “Türk”
kelimesi nedeniyle kapatılan derneklere
ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarına rağmen
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
toplumunun dernek kurma özgürlüğünü
ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. AİHM
kararlarının uygulanması amacıyla
kabul edilen yeni yasa ile getirilen
kısıtlamaların kararların uygulanmasının
önüne geçtiğini ifade eden kararda
Yunanistan’dan AİHM kararlarını acilen
uygulaması istendi.
Ayrıca Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(ROİSDER) tarafından sunulan kararda
ise Yunanistan’ın Rodos - İstanköy
Türkleri’ni tanıması için çağrı yapılırken,

eliyle atama yapılması eleştirildi.
Batı Trakya Türk heyeti kongre
sırasında, BM Azınlık Meseleleri Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes
ile bir görüşme gerçekleştirdi.

düzenlenmesi kararlaştırıldı.
FUEN Delegeler Kurulu, son iki yıldır
FUEN TAG yıllık toplantılara katılarak
FUEN’e üyelik başvurusunda bulunan
Kosova Türk toplumunu temsil eden
Prizren merkezli Kosova Genç Birlik
2019 KONGRESİ UKRAYNA’DA, 2020 Derneği ve İtalya’da Molise-Hırvatlarının
temsilci kuruluşu Fondazione “Agostina
KONGRESİ SLOVAKYA’DA
FUEN 2018 Delegeler Kurulu’nda, geçen Piccoli”’yi FUEN üyeliğini yapılan
yıl karar verildiği üzere FUEN 2019 yılı
oylama neticesinde kabul etti.

Livaneli'ye "Barış Ödülü"
TÜRKİYE’nin eski Dışişleri
Bakanı İsmail Cem'in ailesi ve
Yunanistan’ın eski Başbakanı
Yorgo Papandreu tarafından
hayata geçirilen "Cem- Papandreu
Uluslararası Barış Ödülü" bu yıl
Zülfü Livaneli'ye verildi.
Livaneli, Rodos adasında
düzenlenen törende ödülünü
Yorgo Papandreu'nun elinden
aldı.
İlki 2016 yılında Şarık Tara ve
Theodoros Papaleksopulos'a
verilen "Cem – Papandreu
Uluslararası Barış Ödülü" bu yıl
Zülfü Livaneli'nin oldu. Rodos
Kalesi'nde düzenlenen ve ev
sahipliğini eski başbakan Yorgo
Papandreu'nun üstlendiği
törende, birçok ülkeden
siyasetçiler, bilim ve sanat
insanları hazır bulundu.
Livaneli yaptığı teşekkür
konuşmasında, ülkeler arasındaki
sorunların çözümünde kültür ve
sanatın önemine değindi.

GTGB’den Anadolu ve Rumeli türküleri konseri
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) Anadolu ve Rumeli
türküleri konseri düzenleyecek.
Konsere sanatçı olarak Emre
Çam ve Alperen H. Hacıibrahim
katılacak.
Gümülcine Türk Gençler
Birliği'nde düzenlenecek konser,
7 Temmuz 2018 Cumartesi günü
saat 19:00'da gerçekleşecek.
Konser halka açık olacak.
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HAFTANIN YORUMU

Tayinli müftünün
istifası istendi

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Eğitim
Bakanı Kostas Gavroglu, devlet tarafından İskeçe
Müftülüğü’ne atanan Şinikoğlu ile görüşerek
istifa etmesini istedi.
İSKEÇE tayinli müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu’nun istifasının istendiği ileri
sürüldü.
Yunan basınında çıkan haberlere göre;
Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu, devlet
tarafından İskeçe Müftülüğü’ne atanan
Şinikoğlu ile görüşerek istifa etmesini istedi.
Atina’daki görüşmenin 2 Temmuz Pazartesi
günü gerçekleştiği ifade edildi. Gavroglu ile
Şinikoğlu arasındaki görüşmenin daha önce
bir kez ertelendiği bilgisi de haberlerde yer
aldı.
Görüşmede, Eğitim Bakanı Gavroglu’nun
yanı sıra Başbakanın dış politika konularından
sorumlu danışmanı Vangelis Kalpadakis’in de
hazır bulunduğu kaydedildi. Tayinli müftü
Şinikoğlu’na ise İskeçe Müftülüğü hukuk
danışmanı Yorgos Dudos eşlik etti. Görüşmede
bakanlığın din işlerinden sorumlu genel
sekreteri Yorgos Kalancis’in yer almadığı
belirtildi.
Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşen
görüşmede bakan Gavroglu’nun müftülük
konularıyla ilgili konuların çözümüne
yardımcı olmak amacıyla tayinli müftü
Şinikoğlu’ndan istifasını sunmasını istediği
dile getirildi. Basında çıkan haberlere göre;
Şinikoğlu bakanın istifa çağrısına “hayır”
cevabı verdi.

3

Yeniden merhaba...

S

evgili okuyucularımız, uzun
bir aradan sonra yine
sizlerle birlikteyiz. Son
dönemde internet üzerinden
devam eden yayınımızı, eskiden
olduğu gibi matbu olarak
sürdürme kararı aldık. Bu
kararımızı da GÜNDEM’in doğum
yıl dönümünde hayata geçirmeyi
uygun gördük.
GÜNDEM, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın en eski gazetelerinden
biri artık. 22 yılı geride bırakan
GÜNDEM gazetesi, azınlık tarihinin
neredeyse bir çeyreğine tanıklık
etti.

Bu arada, Bakan Gavroglu’nun Gümülcine
tayinli müftüsü Cemali Meço’yla da görüşerek
istifa çağrısını ona da yapacağı ileri sürüldü.
Aynı teklifi Dimetoka müftüsüne yapacağı da
kaydedildi.

Moscovici Atina’yı ziyaret etti

29 Haziran 1996,
okuyucularımızla ilk kez
buluştuğumuz tarihti. GÜNDEM
gazetesinin matbaada basılmış ilk
halini elime aldığımda duyduğum
heyecanı bugün gibi hatırlıyorum.
O günden bugüne 22 yılı
arkamızda bıraktık ve doğal olarak
bu süre içerisinde birçok
değişiklikler yaşadık.
Geçen zamanla birlikte bizler de
büyüdük, şekil değiştirdik,
farklılaştık, olgunlaştık... Küçücük
GÜNDEM ailesi, zaman geçtikçe
genişledi. 8 sayfalık siyah – beyaz
haliyle okuyucusunun karşısına
çıkan gazetenin zamanla sayfaları
arttı ve yarı renkli bir gazete haline
dönüştü.
Değişiklikler sadece
gazetemizin şekline yansımadı.
Geçen yıllar içerisinde, yazı
kadrosu da tecrübelerini artırdı.
Daha da olgunlaştı...
Kısacası, imkanlarımız
dahilinde, durağanlığı değil,
değişimi kendimize hedef olarak
seçtik ve siz okuyucularımıza layık
olmaya çalıştık.

AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu’nun ekonomik ve
parasal işlerden sorumlu üyesi
Pierre Moscovici 3 Temmuz Salı
günü başkent Atina’yı ziyaret
etti. Moscovici, Başbakan
Aleksis Çipras ile görüştü.
Moscovici, Yunanistan
ziyareti kapsamında Başbakan
Aleksis Çipras ile görüştü.
Ardından da Yunan Meclisi’nde
milletvekillerine seslendi.
Kurtarma programı altında
geçen yılların Yunan halkı için
çok zor olduğuna işaret eden
Moscovici, “Yunan halkının
gösterdiği cesarete ve
parlamentonun zor ancak
gerekli inisiyatifleri almasına

saygıyla eğilmek istiyorum.
Kurtarma programının sonu
Yunanistan’ın ve Euro
Bölgesi’nin zaferidir.” şeklinde
konuştu.
Moscovici, Yunanistan’ın
yeni bir sayfa açtığını dile
getirerek, “Memorandum
sonrası gözetim Yunanistan’ın
piyasalara dönüşünü
kolaylaştıracak. Şunu belirtmek
istiyorum, bu dördüncü
kurtarma paketi değil. Troyka
buraya geri gelmeyecek.
Yunanistan zor geçen sekiz yılın
ardından normale, özerkliğine
ve piyasalara geri dönüyor. “
ifadelerini kullandı.
Kurtarma paketi

programındaki tek ülke
Yunanistan’ın, 20
Ağustos’ta programdan
çıkması planlanıyor.

Gururla altını çizmek istediğim
nokta ise, yaşanan tüm bu
değişime rağmen değişmeyen ve
ilk günden bugüne kadar devam
eden tek şey yayıncılık ilkelerimiz
oldu.
22 yıl önce siz okuyucularımızın
karşısına çıkarken GÜNDEM’in

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

misyonunu şu sözlerle
tanımlamaya çalışmıştım:
“Bu gazete, ..... ‘sizin
gazeteniz’dir. Sizin gözünüz, sizin
kulağınız olacaktır. Sizler için
duyacak, duyduklarını yazacak,
sizin duygu ve düşüncelerinizin
ifade organı olacaktır.
Tüm bunlar yapılırken de basın
ahlak kuralları esas alınacaktır.
Tabii ki her meslekte olduğu gibi,
basında da meslek ahlak kuralları
söz konusudur. Bunun anlamı da
kamuoyunun çıkarlarını gözetmek,
kamuoyuna doğru haber
vermektir. İftira, karalama, küfür
gibi hareketlerden uzak durmaktır.
Çekişme ve kavgalar üzerine
kurulu habercilik anlayışından
GÜNDEM daima uzak kalacaktır...”
29 Haziran 1996 yılında
huzurunuzda çizdiğimiz habercilik
profilimizi halen koruyoruz ve
yayın hayatımızı sürdürdüğümüz
sürece de korumaya devam
edeceğiz. Dedikoduların,
çekişmelerin sesi asla
olmayacağız. Yalın, objektif
habercilik anlayışımızı
sürdüreceğiz.
İlkeli bir habercilik yapmanın en
büyük mükafatı ne biliyor
musunuz? Siz okuyucularımızın
desteği ve bize duyduğu güven.
Biz tabii ki siz okuyucularımızın,
azınlığımızın gözü kulağıyız. Ama
sizin gücünüz ve desteğiniz
olmasa biz bu görevimizde başarılı
olamayız.
Yayına başladığımız günden
bugüne bize destek veren,
güvenen siz okuyucularımıza
büyük şükran borçluyuz. Bize
verdiğiniz güçle yeni dönemde
ayakta kalmayı sürdüreceğiz.
Ve tabii ki, bize destek veren
yazı kadromuzun GÜNDEM’in
bugünlere gelmesindeki katkısının
altını da çizmeden edemeyeceğim.
Hepinize teşekkürler...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Lisesi bu yıl 110 mezun verdi
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi 27 Haziran Çarşamba
günü mezuniyet töreni düzenledı.
2017 – 2018 yılında toplam 840
öğrencinin eğitim gördüğü Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nden bu yıl
110 öğrenci ile rekor sayıda mezun
oldu.
Yassıköy’deki Astrea salonunda
düzenlenen mezuniyet töreni, Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif
Emin’in açılış konuşmasıyla başladı.

AHMET AFİR EMİN
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif
Emin yaptığı konuşmada “altı yıl önce
büyük umutlarla okulumuza gelen 110
öğrencimizi mezun etmenin onurunu,
gururunu ve hüznünü birlikte
yaşıyoruz” dedi.
Konuşmasının devamında “Sizlere ne
mutlu ki köklü geçmişi ve güçlü eğitim
kadrosuyla Azınlığımızın en saygın
okullarından birisi olan, Celâl Bayar
Ortaokulu ve Lisesini saygıdeğer
öğretmenlerimizin güvenli ellerinde
başarıyla, sağlıkla, ortaöğretim
hayatınızı noktalıyorsunuz. Aynı
başarıyı yüksek öğretim hayatınızda da
sürdürmenizi diliyorum. Okulumuzun
adını en yükseklere taşıyacağımıza
inanıyorum.
Hayatta başarılı olmak için, hedefinizi
yüksek tutun. Bunu gerçekleştirmek için
de çok çalışın.
Unutmayın ki; devler gibi eserler
bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak
gerekir.
Sizleri; kendi öz değerleriyle barışık,
ailesini, yurdunu, milletini seven
bireyler olarak yetiştirdik.’diye konuşan
Emin, Celal Bayar Lisesi bu yıl 110
öğrenci mezun ederek bir tarih yazdığını
belirtti ve ‘Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti’nden bizim her şeyimiz
olan Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu okulumuzu ziyaret etti. Bu da
size tarihe bir not olarak düşülecektir.
Ve, en büyüğü 8 Aralık Cuma günü,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl
sonra bir Cumhurbaşkanının açılışını
yaptığı okula, sizleri ve bizleri görmek
için okula teşrif ettiler, tarih sizleri böyle
yazacaktır.
Sizleri mezun ederken hep başarılarınızı
takip ettik. Onlardan bir tanesi tiyatro
gösterinizde yer aldınız, alkış aldınız.
Matematik yarışmalarında hep finale
kaldınız, hep başarılı oldunuz. İl spor
müsabakalarında başarılı oldunuz,
madalyaları çuvallarla getirdiniz.
Hepinize teşekkür ediyorum’ dedi.

TUNALP MEHMET
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Okul Müdürü Tunalp Mehmet tüm
katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında, “Sizler bu törenin en
mutlu en onurlu insanlarısınız. Altı yıl
boyunca çocuklarınızın maddi ve
manevi yardımcısı oldunuz. Onların
sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştınız.
Bütün bu zorlukların sonunda

AHMET ARİF EMİN

çocuklarınız, bugün mezun olurken
haklı olarak büyük bir sevinç ve gurur
içindesiniz. Altı yıl önce bu yuvaya
kendi ellerinizle teslim ettiğiniz
çocuklarınızın mezuniyet sevincini
birlikte yaşıyorsunuz. Bu çocukları
yetiştirip bu günlere getirdiğiniz için
sizleri tüm kalbimle kutluyorum. Ayrıca
bize güven duyup çocuklarınızı teslim
ettiğiniz için en kalbi teşekkürlerimi
sunuyorum.” görüşlerine yer verdi.
Okul Müdürü Mehmet sözlerini, şöyle
sürdürdü: “Sevgili Öğrenciler, bugün
sizin en mutlu ve bir o kadarda en
duygulu ve hüzünlü gününüzdür.
Mutlusunuz, çünkü liseyi bitirme
heyecanını yaşıyorsunuz. Altı yıl
boyunca beraber gülüp oynadığınız,
dertleştiğiniz, sınıfta şakalaştığınız,
yaramazlıklar yaptığınız, bazen anne ve
babanızla paylaşmadığınız sırlarınızı
paylaştığınız, bazen de öğretmenlerinize
kızıp çekiştirdiğiniz, kısacası acı tatlı
hatıralar yaşadığınız ve hiç
unutamayacağınız arkadaşlarınızdan
ayrılıyorsunuz. Dostluğunuzu ve
arkadaşlığınızı asla unutmayın. Gelecek
sizi korkutmasın! Çünkü yarınlara
attığınız adımlar sağlamdır. Yarının
aydınları olarak yaptığınız sosyal,
sportif, bilimsel, eğitsel ve kültürel
birçok faaliyetler size yardımcı olacaktır
ve hayat yolunda size rehberlik
edecektir.
Celâl Bayar Azınlık Lisesi sizleri
sevgiyle, hasretle uğurluyor. Yolunuz
aydınlık, bahtınız açık olsun”.

MÜDÜR YARDIMCISI
HRİSTODULOPULOS
Okul müdür yardımcısı Markos
Hristodulopulos da konuşmasında
şunlar ifade etti: “Çok samimi
konuşuyorum. Hayatımın son 12 yılında,
bu anda bulunmak, benim için
gerçekten de derin duygu ve değerdir ki
bütün hayatınız boyunca hafızalarınızda
kalacaktır. En kalbi duygularla bunun
bir duygu ve değer olduğunu tekrar
ediyorum.
Tunalp ve Arif’in söyledikleriyle
hemfikir olmamam mümkün değildir.
Onların söyledikleri hakkında bazı
konuları açmama müsaade ediniz.
Sevgili çocuklar, öğrencilik ve çocukluk
yaşınız sona ermiştir. Yeni bir hayat ve
yön önünüze çıkıyor; daha çekici ve
önemli. Fakat bu yönde sorunlar
çoğalmakta, istekler ve zorluklar daha
fazladır. Bu yönde hayatın sizden
istekleri inişli çıkışlı olacaktır; başarılar
ve hayal kırıklıkları olacaktır.
Bu günlerde gerçekleşen Dünya Kupası
diliyle konuşmak istiyoruz; her zaman
gol atmayacaksınız, gol de kabul
edeceksiniz, arzu ettiğiniz şeyleri her
zaman kazanamayacaksınız, bazen de
eleneceksiniz.
Her şeye rağmen biz ve diğer
büyüklerinizin söylediklerini hiçbir
zaman unutmayınız. Hayat; mücadele,
faaliyet ve yaratıcılıktır. Mücadele
etmeyen, faaliyet göstermeyen ve
yaratmayan kişiler, toplumlar başarısız
olmaya mahkumdurlar.

TUNALP MEHMET

MARKOS HRİSTODULOPULOS

İBRAHİM SAKLİ
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(Yine) Anaokulu meselesi...

D

eğerli GÜNDEM okurları. Uzun bir
aradan sonra yeniden sizlerle birlikte
olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Hepinizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve
bereketli bir yaz diliyorum.
Anaokulu konusu, azınlık eğitimi
sorununda önemli bir yer tutmaktadır. 2006
yılında ilkokul öncesi bir yıllık anaokulu
eğitiminin zorunlu hale gelmesinin üzerinden
12 yıl geçti. Bu yıllar içinde anaokulu eğitimi
konusu, azınlık sorunları arasında hep ön
sıralarda yer aldı. Hala da öyle olmaya devam
ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü devlet
soruna çözüm getirmemekte direniyor.
Sorunu görmezden geliyor. Kendisi yarattığı
oldu bittilerle durumu “idare” ediyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı 2006 yılından bu
yana farklı zamanlarda azınlık ilkokulu
modelinde olduğu gibi Türkçe – Yunanca
eğitim verecek azınlık anaokulları talebini dile
getirdi. Bu taleplerden en önemlisi ise 2010
yılında 200’ün üzerinde azınlık temsilcisinin
imzasıyla hazırlanan ve Eğitim Bakanlığı’na
gönderilen yazılı “Türkçe – Yunanca eğitim

veren azınlık anaokulu” talebiydi. Devlet ne
yazık ki bugüne kadar azınlığın yaptığı
çağrılara olumlu yanıt vermedi.
Bu yıl ise ilginç bir “deneme” yapıldı.
Rodop ilinde üç ve İskeçe ilinde üç olmak
üzere azınlık köylerinde faaliyet gösteren altı
devlet anaokulunda pilot uygulamaya
geçilmek istendi. Uygulama Eğitim Bakanlığı
tarafından Eğitim Politikaları Enstitüsü’ne
verildi. Pilot uygulama; anaokulu sınıfında
azınlık çocuklarına Yunanca olarak eğitim
veren öğretmenin yanına azınlık mensubu ve
çocukların anadilini bilen bir eğitimcinin
görevlendirilmesini öngörüyordu. Ancak bu
ikinci “öğretmenin” sınıf içindeki görev ve
yetkileriyle ilgili bir açıklama getirilmedi.
Eğitim sürecine nasıl katılacağı, hangi eğitim
yöntemlerinin kullanılacağı açıklanmadı. Bu
durum da çeşitli yorumların yapılmasına
neden oldu. Bu konuda ilk söz söyleyenler
hükümetin küçük ortağı ANEL partisinin Batı
Trakya’daki temsilcileri oldu. “Pilot
uygulamada bazı yerlerde Pomakça, bazı
yerlerde Türkçe, bazı yerlerde de Çingenece
konuşulacak” şeklinde açıklamalar yapıldı

Sizlere başka bir dilekte daha
bulunmama müsaade ediniz. Sizler,
herhangi bir okulun mezunları
değilsiniz; farklı bir okulun
mezunlarısınız. Ülkemizde ve diğer
ülkelerde, bizim okulumuz gibi okul
fazla yoktur. Siz, öyle bir eğitim
yuvasının mezunusunuz ki, değişik
kültür, din, anadillerde insanlar birlikte
yaşamakta, işbirliği yapmaktadırlar. Bu
birliktelik sonuçlar üretmektedir. Çünkü
Yunan Devleti değişik kurumlarıyla
okulumuzu sürekli olarak
desteklemektedir. Farklı olan bu
okulumuzun çalışması çok güçlüdür.
Çünkü öğretmenleriniz , Encümen Heyeti
v.d. elemanlar ancak bu şekilde daha iyi
olabilmektedirler. Sadece farklılığı
desteklemekle kalmamakta, aynı
zamanda bunu sevmektedirler. Bu
yaratıcılık güçlüdür, çünkü aileler ve
akrabaların yüksek derecede ahlaki ve
eğitsel değerleri vardır, bunlar yanı
başımızdadır ve bunu hissetmektedirler.
Hayatta nerede olursanız olun,
okulumuzun bir elçisi bir tanıtımcısı gibi
olunuz. Sizler de okulumuzda devam
ettirdiğimiz bu çok hassas ve nadide
değerleri benimseyiniz.
Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum.
Eksikliğinizi hissedeceğiz. Sizlere bol
şans diliyorum.”

başarılarını buradaki görevim süresince
hep duymaktayız. Gerek soydaşlarımız
arasında ve gerekse de yerel basında yer
alıyorsunuz. Spor, müzik, bilim ve sanat
alanında başarılı öğrencilerimiz vardır.
Sizlerin bu başarılarının daim olmasını
diliyorum. Ailelerin gözlerindeki
mutluluğu ve pırıltıyı gördüm. Siz,
azmettikçe ve hayallerinizin peşinde
gittikçe, onların da sizlere en iyi desteği
vereceğinden eminim” dedi.
Mezuniyet töreninin devamında Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa yönetiminde
Müzik Korosu, katılımcılara müzik
dinletisi sundu.
Ardından öğrencilerden oluşan folklor
ekibi sahne alarak, oynadıkları halk
oyunları ile geceye renk kattı.
Program, mezun olan öğrencilerin yıl
içinde önemli anlarını gösteren
sinevizyon gösterisi ile devam etti.
Programın devamında mezun olan
öğrencilere okul yönetimi, öğretmenler
ve encümenler diplomalarını takdim
ettiler.
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi
2017 – 2018 eğitim yılını dereceyle
tamamlayan öğrenciler şöyle:

MUAVİN KONSOLOS
İBRAHİM SAKLİ
Son olarak Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu İbrahim Sakli tüm
katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında “Bu akşamın yıldızı olan
değerli arkadaşlarım olan öğrenciler.
Bu kıvançlı gecenizde, sevincinizi
bizimle paylaşmaya fırsat verip davet
ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben, burada sadece Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir temsilcisi olarak
değil, aynı zamanda bir arkadaşınız, bir
ağabeyiniz olarak bulunuyorum. Sizlerin
gözlerinizdeki bu ışıltıları gördükçe de
mutluluk duyuyorum.
Celal Bayar Ortaokulu ve Lisesi’nin

Birinciler:
Ayşegül Feyiz ve Mustafa Başa Hüseyin 19.9 (not ortalaması)
İkinciler:
Nurdan Mustafa ve Fatma Hasan - 19.8
(not ortalaması)
Üçüncüler:
Emel Uzun ve Harun Karaçoban İbram 19.7 (not ortalaması)
Etkinlik, Celal Bayar Azınlık Lisesi son
sınıf öğrencileri adına okul birincileri
Ayşegül Feyiz ile Mustafa Başa Hüseyin,
okul yönetimi ve öğretmenlere hitaben
bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sona
mezun olan öğrenciler kep fırlatarak
mezuniyetlerini kutladı.

kamuoyuna. Eğitim Bakanlığı’ndan bir yetkili
de çıkıp “Hayır böyle olmayacak” veya “Evet
bölge olacak” demedi.
“Trakya bizden sorulur, biz de Trakya’dan
sorumluyuz” şeklinde kendine bir rol biçen
koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı
milliyetçi ANEL partisi, “Merak etmeyin biz
devlet anaokullarına Türkçeyi koymayız”
rolünün gereğini yerine getirdi. Şurası bir
gerçek ki; azınlık Eğitim Bakanlığı’nın pilot
uygulamasına iyi niyetle bakmaya çalışsa da,
uygulamanın açıklanmasından hemen sonra
yapılan bu açıklamalar akıllarda ciddi soru
işaretleri doğurdu.
Ve pilot uygulamanın hayata geçirileceği
gün, uygulamanın başlayacağı
anaokullarında eylem başladı. Eylemi
gerçekleştiren Yunanlı öğretmenlerin
oluşturduğu öğretmen derneği. Pilot
uygulamanın hayata geçirileceği altı okulda
başlayan eylem sonucunda eğitim durdu. Altı
azınlık köyündeki anaokullarında yaklaşık
birbuçuk ay ders olmadı. Öğretmen derneği,
sendikal kaygılarının yanı sıra kendince “milli
kaygıları”nı da dile getirerek, Türkçe eğitimin
devlet anaokullarına girme ihtimalini bir
felaket senaryosu olarak gösterdi. Azınlığın
“yetmez ama şimdilik evet” diyerek razı
olmayı düşündüğü bu uygulamayı Yunanlı
öğretmen derneği “milli açıdan” çok sakıncalı
buldu. Bir buçuk ay okullar kapalı kaldı.
Sonuçta öğretmen derneği ile Eğitim
Bakanlığı masaya oturdu. Pilot uygulamanın
geleceği bakanlık yetkilileri ile devlet
okullarında görev yapan öğretmenlerin
oluşturduğu eğitim derneği arasında
“pazarlık” konusu oldu. Dernek “öyle
olmasın, şöyle olsun” dedi. Kendi taleplerini
masaya koydu, bakanlıkla müzakere etti ve
sonuç itibarıyle bir konsensüse varıldı. Altı
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devlet anaokulunda görev yapacak azınlık
mensuplarının pilot uygulamaya geçilmeden
önce seminere tabi tutulması konusunda
anlaşıldığı duyuruldu.
Özetlemek gerekirse; azınlık çocuklarının
anaokulu eğitimi, Eğitim Bakanlığı ile devlet
okullarında görev yapan öğretmenlerin
derneği arasında görüşüldü. Her iki taraf da
kozlarını ortaya koydu, konuşuldu ve bir
uzlaşma sağlandı. Uzlaşmanın ne kadar
sağlıklı olduğunu önümüzdeki dönemde
göreceğiz. Ancak burada çok büyük bir
eksikliği, yanlışı vurgulamak gerekiyor.
Azınlık çocuklarının eğitimi konuşuluyor,
kararlaştırılıyor fakat masada AZINLIK YOK!
Bizim çocuklarımızın geleceği konuşuluyor,
şekillendiriliyor fakat BİZ görünürlerde yokuz!
Azınlık köylerinde faaliyet gösteren, azınlık
çocuklarının eğitim dördüğü devlet
anaokullarında hayata geçirilecek uygulama
pazarlık konusu ediliyor ancak ne azınlık
eğitimcisi, ne azınlık siyasetçisi, ne azınlık
yerel yöneticisi, ne de bir başka temsilci bu
masada yok. Bizim çocuklarımız için başkaları
kendi aralarında müzakere ediyor. Fakat bu
müzakerede BİZ yokuz. Hem yazık, hem ayıp!..
Önümüzdeki yıldan itibaren zorunlu
anaokulu eğitimi iki yıla çıkartılıyor. Bugünkü
durum değişmezse azınlık çocukları 4
yaşından itibaren iki yıl boyunca devlet
anaokullarında sadece Yunanca eğitim görüp,
Türkçe – Yunanca eğitim verecek azınlık
okullarına gidecek. Tabii ki azınlık okullarına
gitmeyi tercih edenler.
Zorunlu anaokulu eğitiminin iki yıla
çıkartılmasını, Türkçe – Yunanca eğitim
verecek azınlık anaokulları talebini, (halka,
yani öğrenci velilerine de yaymak suretiyle)
yeniden ve güçlü bir şekilde dile getirmek için
fırsat olarak görmek gerekir.
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Azınlık ne umdu, ne buldu?
GÜNDEM gazetesi üç buçuk yıllık SİRİZA – ANEL koalisyon
hükümeti dönemini ele aldı. Siyasiler, 2015 yılı Ocak ayından
bugüne kadar geçen dönemi değerlendirdi.

İSKEÇE SİRİZA MİLLETVEKİLİ
HÜSEYİN ZEYBEK

MUSTAFA MUSTAFA

AYHAN KARAYUSUF

İLHAN AHMET

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ

GÜNDEM: Mevcut hükümetin üç buçuk
yıllık dönemini Yunanistan geneli ve
ekonomik krizle mücadele çerçevesinde
değerlendirdiğiniz neler söylersiniz?
Hüseyin ZEYBEK: Aslında ekonomik
krizle ilgili bir değerlendirme
yapacaksak buna 2010 yılından itibaren
başlamamız lazım. Ülkeyi
memorandumlara mahkum eden
politikaları unutmamak gerekiyor.
Halkımız çok zor bir süreçten geçti.
2015’te hükümete geldiğimiz zaman
halkın en büyük sorunu ekonomik
krizdi. Hükümetin de birinci amacı
ülkenin ekonomik darboğazdan çıkması
ve kurtulmasıydı. İlk defa bu hükümet
döneminde amaçlanan ekonomik veriler
tutuldu. Bunun bir yansıması da oldu.
İki yıldır emeklilere bir yardım
dağıtılıyor. Bu yıl da yine düşük gelirli
vatandaşlara ve emeklilere yardım
yapıldı. Daha iki gün önce Yunanistan’ın
kredi notu durağandan, gelişen
ekonomiler seviyesine yükseltildi. Dün
Amerikan büyükelçisinin açıklamaları
vardı. Artık Yunanistan’a yatırımların
yapılacağını söyledi. Tüm bu gelişmeler
hükümetin ekonomik verileri
tutturduğunu gösteriyor. Bu hükümet
döneminde somut ve elle tutulan bir
sonuç elde edildi. Sevindirici yanı
halkımızın çekmiş olduğu zorlukların
boşa gitmediğinin ispatıdır.
Biliyorsunuz; Ağustos ayından itibaren
memorandum sona eriyor. Amaç yeni bir
destek programına ihtiyaç duyulmaması.
Hükümet bunun da önlemlerini aldı.
Uluslararası piyasalara bonoları çıkardı
ve bu alanda başarılı oldu. Mevcut
hükümet memorandumdan çıkıp, kendi
ayakları üzerine durmak istiyor. Son
olarak borçla ilgili anlaşma oldu. Toplam
olarak 90 milyar euro civarında bir borç
silinecek. Bu da çok önemli. Kısaca ve
özetle söylemek gerekirse; hükümetin üç
buçuk yıllık dönemini değerlendirecek
olursak iyiye doğru bir gidişat var. Ben
bu anlamda başarılı buluyorum. Bunu
ben değil, uluslararası piyasalar
söylüyor. Tüm göstergeler olumluya
doğru gidiyor. Herşey tabii ki toz pembe
değil, fakat geçmişe oranla iyiye doğru
bir gidiş var. Üç yıl önce ülke neredeydi?
‘Ülke drahmiye dönecek mi,
dönmeyecek mi?’; bu konuşuluyordu. Şu
anda bunlar konuşulmuyor. Yatırımların
gelmeye başladığı bir ortam var. Halkın
emeklerinin boşa gitmemesi çok önemli.

Şu anda memorandumlardan kurtulmak
için gün sayıyoruz. Bu da bu hükümetin
başarısı. Unutulmamalıdır ki bundan
önceki hükümetler maaşlarda 11 kez
kesinti yaptı.
GÜNDEM: Hükümetin Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunları ve
beklentileriyle ilgili icraatlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hüseyin ZEYBEK: Tabii ki azınlık,
çoğunluktan farklı bir kesim değil. Geniş
açıdan baktığınız zaman azınlık da,
çoğunluk da aynı yere gitmektedir.

“

Azınlık
meselelerinde
çok büyük
ilerlemeler
olmamasına rağmen,
bazı gelişmeler oldu.
Herşeyden önce bu
hükümet döneminde
azınlık çocukları
itfaiye okullarına
girme hakkına
kavuştu.

“

HÜSEYİN ZEYBEK

Hükümetin ekonomik krizle mücadele
performansının yanı sıra, Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunlarının çözüme
kavuşturulmasıyla ilgili icraatları azınlık
milletvekilleri ve DEB Partisi başkanına
sorduk. Milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Mustafa Mustafa, İlhan Ahmet ve Ayhan
Karayusuf ile DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’a, “Azınlık üç buçuk
yıllık dönemde ne umdu, ne buldu?”
sorusunu yönelttik.
İşte siyasilerin GÜNDEM’e verdikleri
yanıtlar...

Hükümet göreve başlarken, bir numaralı
ve en önemli amacı ülkeyi krizden
kurtarmaktı. Azınlık meselelerinde çok
büyük ilerlemeler olmamasına rağmen,
bazı gelişmeler oldu. Herşeyden önce bu
hükümet döneminde azınlık çocukları
itfaiye okullarına girme hakkına
kavuştu. Biliyorsunuz, üniversite
öğrencilerimizin yatay geçiş hakları
yoktu. Bu hak artık var. Eğitimde bazı
adımlar atıldı. Dedeağaç bölgesinde
kapatılan bir okul yeniden açıldı.
Okullar zamanında açılıyor, öğretmenler
zamanında atanıyor. Camilerle ilgili
düzenlemeler geldi. Cami tamiratları
nasıl yapılır konusu bir prosedüre girdi.
Köy vakıflarıyla ilgili bir düzenleme
yapıldı. Önemli bir adım olarak
gördüğümüz İskeçe Hastanesi’nde bir
mescit açıldı. Ayrıca İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi’ne ek bina
yapıldı. Bu çok önemliydi. Hayata
geçirilen işleri daha da sıralayabiliriz.
SİRİZA partisinin üç milletvekili olarak
azınlık haklarıyla ilgili olarak ciddi bir
mücadele vermekteyiz.
GÜNDEM: Sizce azınlık üç buçuk
yıllık bu süreçte umduğunu buldu mu?
Hüseyin ZEYBEK: Azınlık ve
çoğunluk açısından bakmamak lazım.
Hükümet çok olağanüstü bir dönemde
göreve geldi. Üstelik de bir koalisyon
hükümeti. Öncelik ülkenin ekonomik
darboğazdan çıkmasıydı. Ülkenin refaha
kavuşmasıydı. Bu da tabii ki doğal
olarak azınlığa da yansıyacaktı. Çünkü
azınlık da bu ülkenin bir parçası.
Ülkedeki üretimin desteklenmesine dair
programlarımız vardı. Ekonomiyi
desteklemeye yönelik düşünceler vardı.

Bunlar yapıldı. Ülkenin ve bölgenin en
önemli sorunu işsizlik. Bölgemizdeki
insanlar kaçıyor. İş gücünün ve eğitimli
gençlerin bölgeden kaçmaması çok
mühim. Atılan adımlar çok önemli.
Nereden nereye geldiğimiz
unutulmamalı. Yani bu anlamda toplum
olarak “umduğumuzu bulduk mu”
sorusuna cevap bulabiliriz. Ülkeye yeni
bir sayfa açılacak. Hükümetin bütün
amacı bu. Ve bu konuda bir hayli
ilerledi.
GÜNDEM: Sizce mevcut siyasi
ortamda erken seçim olasılığı var mı?
Hüseyin ZEYBEK: Ben erken seçim
olacağına inanmıyorum. Yani mevcut
şartlarda bir erken seçim ihtimali
görünmüyor. Başbakanın da açıkladığı
gibi seçimler 2019 yılında ve zamanında
olacak. Çok büyük olasılıkla seçimler
2019 Eylül ayında yerel seçimlerle
birlikte yapılacak. Dediğim gibi Ağustos
ayından itibaren ülke yeni bir sayfa
açacak. Ekonomik krizden çıkmak için
çok büyük engeller aşıldı. Dolayısıyla da
bu aşamada bir erken seçime gidilmesi
elde edilen kazanımlardan feragat etmek
anlamına gelecektir. Şu anda bir erken
seçime gitmek ekonomiyi de geriye
götürecektir. Ülke düzlüğe çıkmak
üzereyken, hükümeti başarısızlığa
sürüklemek isteyen çevreler var. Gerek
ülke içinde, gerekse ülke dışında.
Dolayısıyla seçimleri zamanında yapmak
üzere hükümet göreve devam ediyor.
Kervan yürüyor. İt ürüsün, problem
değil. Yenilen pehlivan güreşe
doymazmış. Bu yüzden hükümet olarak
seçimlerin zamanında yapılmasından
yanayız.

MUSTAFA MUSTAFA –
AYHAN KARAYUSUF
RODOP SİRİZA MİLLETVEKİLLERİ
Rodop SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
gazetimizin sorularına ortak yanıt
verdiler.
İki milletvekilinin sorularımıza
yanıtları şöyle:
GÜNDEM: Mevcut hükümetin üç
buçuk yıllık dönemini Yunanistan geneli
ve ekonomik krizle mücadele
çerçevesinde değerlendirdiğinizde neler
söylersiniz?
MUSTAFA MUSTAFA – AYHAN
KARAYUSUF: Mevcut hükümet
olağanüstü koşulların hükümeti.
1974’ten 2015’e kadar 41 yıl ülkeyi idare
eden iki partili sistem çöktü, ülkeyi
sürüklendiği bataklıktan çıkarma görevi
SİRİZA’nın omuzlarına kaldı. Ve SİRİZA
bu görevi ideolojik yakınlığı olmadığı
,sadece memorandumlardan,
vesayetlerden kurtulma ve yolsuzluklara
dur deme ekseninde anlaştığı ANEL ile
işbirliği yaparak üstlendi. Biz bu
ortaklığın dezavantajlarını, partimizin
acemiliğini, hükümet etme
deneyimimizin olmadığını kabul
ediyoruz .Başbakan bir konuşmasında
özyanılgılarımızdan bahsetti.
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Ancak vardığımız noktaya bakarsak
hedeflere ulaşıldığını görüyoruz.
21 Haziran Eurogroup kararlarıyla
Ağustos 2015’te imzalamak zorunda
kaldığımız 3. program tamamlandı. Ülke,
para piyasalarına çıkabilir hale geldi,
Ağustos 2018’de de tipik olarak 10 yıla
yaklaşan “yoğun bakım ünitesinde”

“

Azınlık
konularında
son derece
kavi, değişmesi zor,
fikri sabit bir “derin”
devlet söz konusu.
Ve bu derin devlet
çok küçük,
“günahsız” adımların
atılmasını dahi
engellemeye
çalışıyoru.

“

kalma, memorandum, troyka-quarteto
vesayeti sona eriyor. Bu başlı başına bir
kazanım, bir başarıdır.Hükümete
bundan sonraki politikalarında hareket
serbestisi sağlanmaktadır .
Başbakan, 2 Temmuz’daki bakanlar
kurulu toplantısında bundan sonra iki
ana hedefe odaklanıldığını açıkladı:
1- Krizin yükünü omuzlayan, en zorda
olan kesimlere destek olmak;
2-Kalkınma sürecini hızlandırmak. Bu
açılardan ana hatlarıyla 2018 yazını bir
dönüm noktası, acılı bir sürecin sonu ve
yaraların sarılmaya başlandığı dönem
olarak addediyoruz.
GÜNDEM: Sizce azınlık üç buçuk
yıllık bu süreçte umduğunu buldu mu?

MUSTAFA MUSTAFA – AYHAN
KARAYUSUF: Ne umduk, ne bulduk?
Güzel bir soru ve cevabı kolay olmayan
bir soru. Sol 1974’ten bu yana değişik
renkleri ve biçimleriyle azınlık
sorunlarının üzerine eğildi, önerilerde
bulundu, mücadelelerin destekçisi oldu
ve bazılarının da öncülüğünü yaptı.
İktidar olarak solun icraatını, en başta
belirttiğimiz olağanüstülük koşulları
içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bir
de bu 3,5 yıllık hükümet etme
sürecinden deneyimimiz şudur: Azınlık
konularında son derece kavi, değişmesi
zor, fikri sabit bir “derin” devlet söz
konusu. Ve bu derin devlet çok küçük,
“günahsız” adımların atılmasını dahi
engellemeye çalışıyor.
Anaokullarındaki pilot uygulama
konusunda, şer-i yetkilerin ortak iradeye
bağlanması konusundaki tepkilere,
engelleme çabalarına maruz kalındı.
“Trakya ANEL’e terkedildi”
kolaycılığından kurtulup, bu derin
devlet ve derin anlayışlarla nasıl
mücadele edebiliriz, onun yollarını
aramamız gerekiyor. Eylem ve
tavırlarımızla bu anlayışları boşa
çıkarmamız gerekiyor.
GÜNDEM: Sizce mevcut siyasi
ortamda erken seçim olasılığı var mı?
MUSTAFA MUSTAFA – AYHAN
KARAYUSUF: Her halükarda hükümet
en yetkili ağızlardan seçimlerin
zamanında, 2019 sonbaharında
yapılacağını söylüyor. Vesayetsiz,
tepemizde gözetimci olmadan hükümet
eylemek istiyoruz deniyor.
2015 Ocak ayından bu yana her ay

seçim oluyor dendi. Yeni Demokrasi
Partisi, yenilen pehlivan güreşe
doymazmış misali her gün ve her yerde
seçim istiyor. Bunlar sol parantez olacak
dendi. Üç ay dayanır, beş ay dayanır
dendi. Dedikleri çıkmadı. Son zamanda
Fofi Gennimata’nın başını çektiği PASOK
da YDP’nin kuyruğuna takıldı. Ben de
seçim istiyorum diyor. Ülkeyi
sürükledikleri krizin sonlanmasını,
ülkenin itibar kazanmasını bir türlü
hazmedemiyorlar. SOL – SİRİZA ülkeyi
krizden çıkardı. Bunu kabullenmeleri
gerekiyor. Onlar için zor olan bu. Hep
seçim isteyecekler. İçlerinde çatlaklar da
başladı. Kendilerine sabırlar dileriz.

RODOP DEĞİŞİM HAREKETİ
MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET
GÜNDEM: Mevcut hükümetin
üçbuçuk yıllık dönemini Yunanistan
geneli ve ekonomik krizle mücadele
çerçevesinde değerlendirdiğinizde neler
söylersiniz?
İLHAN AHMET: SİRİZA,
memorandumları mutlaka ortadan
kaldıracağı, yeni bir ekonomik tedbir
uygulayacağı vaatleriyle iktidara geldi.
Ancak iktidara geldikten sonra yapılan
referandumda memorandumlara Yunan
halkı HAYIR oyu vermesine rağmen
SİRİZA, halkın bu iradesini Haziran’da
bir gecede EVET’e dönüştürdü. Ardından
Eylül sonrası iki yeni memoranduma,
yani iki yeni borç sözleşmesine imza
atarak, yeni vergiler getirmiş, ek 26
milyar euroluk bir borcu Yunanistan’ a
yüklemiştir.
Özellikle de meclisten geçen son
memorandum, yani borç sözleşmesine
göre, 1 Ocak 2019’ dan itibaren öncelikle
emekli maaşlarında büyük bir kesinti
olacak. Bununla birlikte EMFİA bedelleri
bazı bölgelerde ciddi oranda
yükseltilecek, vergi muafiyeti için gerekli
olan miktar 9.500 eurodan 6.000 euroya
düşürülecektir. Yeni tedbirler
neticesinde tüm vatandaşlarımızın ve
azınlığımızın sırtına büyük bir ekonomik
yük bindirilecektir.
Zaten ekonomisi kötü olan
azınlığımız, SİRİZA hükümeti
döneminde adeta can çekiştirmekte,
özellikle Rodop ilinde başta tütün
üreticileri olmak üzere azınlık çiftçisinin
talepleri karşılanmamaktadır. Konuyla
ilgili hükümet herhangi bir girişimde
bulunmadığı gibi, tütün üreticilerinin
mücadelesine destek olmak için Avrupa
Birliği çatısı altında şahsi girişimlerimle
yürüttüğüm çalışmalarla elde edilen
olumlu gelişmeleri de görmezden
gelmektedir.
Zira yaptığım girişimler neticesinde
Avrupa Birliği Tarım Komiseri Hogan,
Avrupa Birliği kaynaklarından
Yunanistan’a aktarılan
sübvansiyonların, yani primlerin
herhangi bir ürün sınırlaması
getirilmeksizin, azınlığımızın yaşadığı
Trakya bölgesi gibi ülkedeki az gelişmiş
bölgelere aktarılabileceğini resmi olarak
belirtmiş, ancak Başbakan Çipras,
özellikle azınlık çiftçisi bakımından son
derece önemli olan bu hak kazanımını
yok saymıştır. Çipras ve hükümeti
bugüne kadar azınlık çiftçisine 1 euro
dahi ödemediği gibi esnafın da
beklentilerine cevap verememiştir.
GÜNDEM: Hükümetin, Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunları ve
beklentileriyle ilgili icraatlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İLHAN AHMET: SİRİZA iktidara
gelmeden önce, azınlık hakları

7

konusunda da pek çok vaatlerde
bulunmuştu. Özellikle kimlik
konusunda büyük reformlar vaat
edilerek, İskeçe Türk Birliği ile
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin isim
hakkının iade edileceği söylenmişti.
Diğer yandan din özgürlüğü konusunda
azınlığa büyük bir muhtariyet, özgürlük
sağlanacağı vaat edilmişti.
Ancak bu üç buçuk yıllık iktidarları
süresinde, ne yazık ki bu vaatlerin tam
tersi olmuştur. SİRİZA en başta daha
azınlığı terketmiş, hükümet ortağı aşırı
sağ ANEL’ e azınlığın yaşadığı Trakya
bölgesinin idaresini teslim ederek,
azınlığı ANEL’in akıl almaz
müdahalelerine maruz bırakmıştır.
Azınlığın eğitim ve din özgürlüğünü
hedef alan ANEL’in idaresinde;
1. Cuma ibadetini engellemeye
yönelik olarak, azınlık okullarında Cuma
namazı düzenlemesinin kaldırılması için
girişimde bulunulmuştur.
2. Azınlık okullarındaki öğretmenlere,
teneffüslerde dahi Türkçe konuşma
yasağı getirilmek istenmiştir.
3. Azınlık okulları hukuka aykırı
olarak kapatılmaya devam etmektedir.
4. Okul öncesi eğitimle ilgili verilen
vaatlerin tam tersi olarak, azınlığın talep
ettiği iki dilli anaokulları açmak yerine
pilot uygulamaya gidilmiştir ki, bu pilot
uygulama azınlık tarafından asla kabul
edilmemiştir.

“

SİRİZA en başta
daha azınlığı
terketmiş,
hükümet ortağı aşırı
sağ ANEL’ e azınlığın
yaşadığı Trakya
bölgesinin idaresini
teslim ederek, azınlığı
ANEL’in akıl almaz
müdahalelerine
maruz
bırakmıştıru.

büyük bir oy desteği vererek iktidara
getirdiği bu hükümetten tamamen
ümidini yitirmiştir. Özellikle Rodop ilini
ve Trakya’ yı iki defa ziyaret eden
Başbakan Çipras’ ın azınlığa, Yunan
kanallarını izlemek üzere ‘çanak’ uydu
anteni vaadinden başka hiçbir şey
sunmaması bardağı taşıran son damla
olmuştur. Başbakanın ve hükümetin bu
samimiyetsizliği karşısında azınlık,
bölgenin ve azınlığın en başta ekonomik
olarak terk edildiğinin kesin olarak
farkına varmıştır.
GÜNDEM: Sizce mevcut siyasi
ortamda erken seçim olasılığı var mı?
İLHAN AHMET: Hükümetin erken
seçim yapma niyeti yok. Hükümetin
stratejisi, dört yılı doldurup 2019 Ekim
ayında yerel seçimlerle birlikte
milletvekili seçimlerini de yapmaktır.
Ancak, FYROM isim anlaşması sürecinde
hükümet içinde meydana gelen çatlağın
yanında, 2019 Ocak ayından itibaren
hayata geçirilecek ağır vergilerin meclis
çoğunluğunu kaybetme riskini her gün
arttırdığı dikkate alındığında, erken
milletvekili seçimi olma ihtimali
gerçekten çok yüksektir.
Olası tarihler arasında Ekim 2018 dile
getirilmekle birlikte, AB seçimlerinin de
yapılacağı tarih olan 2019 Mayıs ayı da
seçimin yapılacağı tarih olarak ihtimal
dahilinde öne sürülmektedir. Mensubu
olduğum Fofi Gennimata
başkanlığındaki Demokratik İttifak
grubunun, olası bir seçimde kilit parti
konumunda olacağı muhakkaktır. Siyasi
göstergelere göre Demokratik İttifak’ın,
koalisyon hükümetinde yer alması
beklenmektedir.
Bu açıdan azınlığımızdan,
koalisyonda yani iktidarda yer almasına
kesin gözüyle bakılan Demokratik
İttifak’a destek vermesini isteyerek,
çözümsüzlüğe mahkum edilen azınlık
sorunlarıyla mücadelede etkin rol
almamızı sağlamak hedeflerim
arasındadır.

“

6 Temmuz 2018

SİRİZA’nın azınlık politikası o derece
çökmüştür ki örneğin kimlik konusunda,
İskeçe Türk Birliği davasında elde edilen
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
lehte kararının, iç hukukta Yunan
mahkemeleri tarafından tanınmasını
sağlamaya yönelik kanun maddesinin
meclisteki oylamasında SİRİZA azınlık
milletvekilleri dahi aleyhte oy
kullanmıştır.
Dini özgürlükler konusunda
hükümetin azınlığın beklentileri dışında
hareket ettiğine dair diğer örneklerse;
1. Müftülüklerde azınlığın kazanılmış
hakkı olan aile ve miras hukuku
konularındaki muhtariyeti, özgürlüğü
kısıtlamıştır.
2. Azınlığın örf ve adetlerine elli
seneden bu yana riayet edilen kurban
bayramlarında kurban kesme hakkı da
bir meclis kararına istinaden
yasaklanmak istenmektedir.
Dolayısıyla hükümet, ekonomik
alanda da, azınlık hakları alanında da
azınlığın beklentilerini
karşılayamamaktadır.
GÜNDEM: Sizce azınlık üç buçuk
yıllık bu süreçte umduğunu buldu mu?
İLHAN AHMET: Üç buçuk yıllık
SİRİZA iktidarı azınlığa sadece büyük bir
hayal kırıklığı yaşatmıştır. Azınlık,

DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI
MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ

GÜNDEM: Mevcut hükümetin üç
buçuk yıllık dönemini Yunanistan geneli
ve ekonomik krizle mücadele
çerçevesinde değerlendirdiğiniz neler
söylersiniz?
MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ: SİRİZA ile
ANEL partisi tarafından kurulan
koalisyon hükümeti 2015 yılı Ocak
ayından bu yana görevde. Birbirinden
çok farklı iki partinin koalisyon
oluşturduğunu söylemek gerekiyor diye
düşünüyorum. Aslında bu iki partinin
hükümet ortağı olması başlı başına bir
olay. Unutmamak gerekir ki çok farklı
siyasi görüşlere sahip iki siyasi partiden
bahsediyoruz. Bu hükümet daha işe
başlarken en önemli konu başlığının
ekonomik kriz olacağını açıklamıştı.
SİRİZA ve Çipras ilk altı ayda adeta bir
deneme yaptı. Avrupa’ya karşı bir
meydan okuma içine girildi. Fakat
sonuçta referandumda halkın ‘hayır’
demesine rağmen, Avrupa’nın ve
kreditörlerin dayattığı şartlar kabul
edildi. Memorandumlardan kurtulmayı
umut ederken, yeni bir memorandum
geldi. Şöyle bir hatırlayacak olursak,
maaşlarda, emekli aylıklarında yapılan
kesintilerin son bulmasını beklerken,
bunlar SİRİZA hükümetinde de devam
etti. Sigorta primleri arttı. Vergiler arttı.
Faturalar şişmeye devam etti. İnsanların
geliri ise azaldı.
Devamı 8. sayfada
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cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Kuduz hastalığı ve belirtileri

U

zun bir aradan sonra
sizlerle tekrar birlikte
olmanın mutluluğu
içersindeyiz. Yine sizleri
bilgilendirmek amacıyla
kaldığımız yerden devam
ediyoruz.
Ülkemiz Yunanistan’ın
Kuduz virusundan ari oluşunu
yitirmesi sebebiyle aynı
zamanda Tesalia ve Serez
bölgelerinde köpek ve
kedilerde bu hastalığın
hortlaması tekrar ülke
gündemine gelmesine vesile
olmuştur. Yabani hayatın,
özellikle de tilkilerin bu
tehlikeli virusu kırsaldan
yerleşim birimlerine taşımada
önemli bir vektör olduğunu bir
kez daha göstermiştir.
Kuduz insanlık tarihinde
bilinen en eski hastalıklardan
birisidir. Hayvan ısırıklarının
insanlarda ölüme yol
açabileceği, yaklaşık 4000
yıllık olan Babil yazıtlarında yer
almaktadır.
Kuduz sıcakkanlı
hayvanların tamamına
bulaşabilen viral (virüs
kaynaklı) bir hastalıktır.Bu
virüs bulaştıktan sonra sinir
sitemini tutar ve ilerleyerek
ensefalomiyelit isimli beyin ve
omurilik iltihabına neden olur.
Hayvanların bu virüse
hassasiyeti farklılık
göstermektedir. Örneğin kurt,
tilki, çakal gibi enfekte
hayvanların ısırıkları çok
yüksek risk taşırken köpek
ısırıkları orta risk taşımaktadır.
Buna rağmen dünyada
kuduzun bulaşmasına neden
olan en önemli hayvan gurubu
köpeklerdir.
Enfekte hayvanın tükürük
veya salyasının deri bütünlüğü
bozulmuş cilt ile teması
sonucu bulaşabilir. Yani
enfekte hayvanın ısırması veya
tırmalaması, riskli temas olarak
kabul edilir. Isırma veya
tırmalama olmasa
bile hayvanın tükürük veya
salyasının bir kesiye, açık bir
yaraya veya deri bütünlüğü
bozulmuş bir bölgeye teması
da bulaşma nedeni olabilir.
İnsana kuduz
bulaştırabilen hayvanlar;
Evcil hayvanlar; köpek, kedi,
sığır, koyun, keçi, eşek, at
Yabani hayvanlar; kurt, tilki,
çakal, domuz, ayı, kokarca,
gelincik, sansar, yabani yarasa
İnsana kuduz bulaşı
gösterilmemiş hayvanlar;

Hamster, fare, sincap, sıçan,
kobay, gerbil, tavşan (yabani
tavşan dahil) gibi hayvanların
ısırıklarında insana kuduzun
geçtiği gösterilmemiştir.
Ayrıca kuduza yakalanmış
insan ısırıklarıda kuduzu
bulaştırır.
Köpek, kedi veya yabani
hayvan ısırıklarında ne
yapılmalı?
İster ısırık ister tırmalama
olsun, riskli temaslarda
yapılacak şeyler aynıdır. Kendi
güvenliğinizi sağladıktan
sonra ısırık bölgesini bol
tanzikli su ve sabun ile en az
birkaç dakika yıkayınız.
Hafife alınmaması gereken
oldukça önemli bir ilk
yardımdır. Çünkü kuduz virüsü
suya, sabuna, çevresel
etmenlere dayanıksızdır. Bunu
yaptıktan sonra en yakın acil
servise başvurunuz.
Tüm sıcak kanlı hayvanların
enfekte olabileceğini daha
önce söylemiştik. Kuduz
belirtileri hayvanlarda klasik
olarak 3 dönemde kendini
gösterir.
Sükünet Dönemi: Hayvanda
hareket değişikliği, korkaklık
gibi belirtiler görülür. Evden
uzaklaşma, yabancı cisim yeme
veya yutma güçlüğü
görülebilir. Yaklaşık 1-3 gün
sürer.
Saldırgan Dönem: Hayvanda
artan huzursuzluk, ısırma isteği
ve kudurma görülür.
Hayvanların saldırganlığı arttığı
için çevredekileri ısırarak
virüsü bulaştırabilirler. Her
hayvanda saldırgan dönem
görülmeyebilir.
Felç Dönemi: Ölümden bir
süre önce gelişen bu dönemde
hayvanın bacaklarında,
gövdesinde, yüzünde felçler
gelişir. Beslenemeyen hayvan
3-4 gün içerisinde ölür.
Hayvanların seslerinde
(havlamasında veya
miyavlamasında) değişiklikler
ve yutma güçlükleri görülür.
Bunun nedeni yutaktaki
kasların kasılmasıdır.
Kedi ve köpeklerde virüs
tükürük salgısına geçtikten
sonra, 10 gün içerisinde
hayvanda belirtiler ortaya çıkar
ve ölür. Bundan dolayı ısıran
kedi veya köpek salyasında
virüsü taşıyorsa 10 günde
ölecektir. Evcil kedi veya köpek
ısırıklarında 10 gün hayvan
gözlemi bu yüzden yapılır.

6 Temmuz 2018

Son bir yıldır ülkenin ekonomik verileri iyileşme
gösteriyor. Yani rakamlar düzeliyor. Ancak hükümet
yetkililerinin söylediği bu iyileşme henüz
vatandaşın cebine yansımadı. Aşırı vergi artışından
kaynaklanan bir bütçe açığının kapanması
sözkonusu. Evet bu belki doğru. Ancak halkın
durumunda bir iyileşme yok. Son yıllarda ekonomik
düzeyi çok düşük olan kesimlere yapılan sosyal
yardımlar tabii ki önemli. Ancak sosyal yardımlara
dayanan bir ekonomiden çıkıp üretime dayanan bir
ekonomiye geçmek gerekiyor. Son bir değerlendirme
yapacak olursak; rakamlardan çok halkın cebine
yansıyacak bir iyileşme bekliyoruz. O iyileşme de
henüz yok.
Bu noktada Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
durumunu da ayrıca ele almak gerekiyor.
Azınlığımız ekonomik olarak Yunansitan’daki krizi
an ağır şekilde hisseden ve bundan en ağır bir
şekilde etkilenen kesim olmuştur. Zaten ekonomik
olarak toplumun en geri kalmış kesimini oluşturan
Batı Trakya Türk Azınlığı çok ciddi bir buhran
geçiriyor. Özellikle tarım kesimindeki
soydaşlarımızın geliri en aza inmiş, ancak giderleri
alabildiğine artmıştır. Gençlerimizin çok büyük bir

“

Sorunlarımıza
çözüm
bulunmasından
önce Batı Trakya
Türkleri’ne bakış açısının
değişmesini beklerdik.
Azınlığımızın bir tehlike
olarak gösterilmemesini,
azınlığın bir tehdit gibi
lanse edilmemesini
beklerdik. Bunu da
herhangi bir partiden değil,
SİRİZA’dan bekledik.
Çünkü SİRİZA azınlığın
sorunlarını çözmek
istediğine dair umut verdi.
Ancak ne yazık ki bu
dönemde de azınlık
hakkındaki
önyargılar değişmedi

“
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kesimi bölgeden göç etmek ve ekmek parasını dış
ülkelerde aramak zorunda kalmış ve kalmaktadır.
Azınlığımız ikinci ‘Almancılık’ dönemini
yaşamaktadır. Almanya’ya giden insanımız yine
büyük artış göstermiştir. Biz DEB Partisi olarak
azınlığın ekonomik kalkınması için ayrı bir projenin
hayata geçirilmesi gerektiğini daha önceleri dile
getirmiştik. Bununla ilgili olarak açıklamalarımız
olmuştu. Ne yazık ki hükümetten Batı Trakya’nın
özel durumunu iyileştirmek için bir girişim
göremedik. Bütün Yunanistan ekonomik krizle
uğraşırken, Batı Trakya’ya neden özel bir proje
yapılsın diye soran olabilir. Hemen söyleyelim. Batı
Trakya bölgesi ve özellikle de Rodop ve İskeçe illeri
ülkenin resmi istatistik kurumu tarafından
açıklanan verilerde de görüldüğü gibi en yoksul
bölgesi. En yüksek işsizlik oranına sahip bölgesi. Ve
eğer bir önlem alınmazsa bu durum daha da vahim
hale gelecek. Bunun olmasının en önemli nedeni,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın geri
bırakılmış durumudur. İşte bu nedenlerden ötürü
bölgemizin ve azınlık insanını kalkınması için özel
bir programın hayata geçirilmesini istedik ve
istiyoruz. Bu amaçla da önümüzdeki günlerde
Başbakan sayın Çipras’a bir mektup göndereceğiz.
Umarız ve temenni ederiz ki ciddiye alınır.
GÜNDEM: Hükümetin Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunları ve beklentileriyle ilgili
icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mustafa ALİ ÇAVUŞ: Batı Trakya Türk
seçmeninin SİRİZA partisinden beklentisi çok
büyüktü. Bu nedenle de o güne kadar kendisine en

yakın duran parti niteliğindeki SİRİZA’ya çok büyük
bir destek verdi. Azınlık ilk kez iktidar partisinden
üç milletvekili seçti. Azınlık yıllarca sorunlarının
çözümünü bekledi. SİRİZA’nın iktidara gelmesiyle
de büyük bir beklenti içine girdi. İktidar partisinden
seçilen milletvekili sayısının ilk kez çok olması da
beklentileri daha da arttırdı. Azınlığımızın eğitim,
müftülük, vakıflar, milli kimlik, dernekler, 19.
madde mağdurları gibi çözüm bekleyen ciddi azınlık
sorunlarının yanı sıra daha kısa zamanda çözüme
kavuşturulabilecek sorunları da var. Hükümetin
azınlık sorunlarıyla ilgili olarak üç buçuk yıl içinde
en somut adımı, devlet anaokullarında hayata
geçirilmek istenen pilot uygulama oldu. Ancak bu
konuda da tam olarak azınlığın beklentisi ve
taleplerine cevap verilemedi. Anaokullarındaki
Yunanca öğretmenlerinin bu uygulama hakkındaki
tutum ve tepkileri de ayrı bir mesele. Bunun yanı
sıra olumlu olarak gördüğümüz bir adım da İskeçe
Azınlık Lisesi’ne bir ek bina yapılarak, anayasaya
aykırı olan vardiyalı eğitimden kurtulmuş
olunmasıdır. Bu elbette ki gözardı edilmeyecek bir
gelişmedir. Fakat şunu da söylemek gerekir ki,
azınlığın beklentisi yeni ve büyük bir okul binasıydı.
Bunun dışında, örneklerini geçmişte yaşadığımız
şeyler de oldu. Mesela müftülerimiz, parti başkanı
olarak ben ve bazı derneklerimiz aleyhine
kovuşturmalar oldu. Yeni mahkumiyetler ve hapis
cezaları verildi. Partimize saldırı yapıldı. Kurucumuz
rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in aracı çalındı ve bu
karanlık olay hala aydınlatılmadı. Bunlar geçmiş
yıllarda, 1980’lerde yaşadığımız şeylerdi. Bu
olaylara bir son verilmesini bekliyoruz. 2017 yılı
içinde, azınlık derneklerinin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde kazandığı davaların Yunanistan’da
uygulanması için hazırlanan kanuna yapılan
müdahalelerle bu yasa olumsuz bir hal aldı. Sonuçta
dört azınlık milletvekili bu yasaya ‘evet’ oyu
vermedi. Bu da demokrasi adına bir kayıptı. Kısaca
söylemek gerekirse; azınlığın çok yüksek
beklentileri vardı. Bu beklentiler son derece haklı
beklentilerdi. SİRİZA gibi bir parti bu beklentilere
cevap veremezse kim verecek? Ancak azınlık
beklentilerine cevap bulamadı.
GÜNDEM: Sizce azınlık üç buçuk yıllık bu
süreçte umduğunu buldu mu?
Mustafa ALİ ÇAVUŞ: Ne yazık ki azınlığımız
umduğunu bulamadı. Bu soruya net olarak yanıt
vermek istiyorum. Bu süreçte sorunlarımıza çözüm
bulunmasından önce Batı Trakya Türkleri’ne bakış
açısının değişmesini beklerdik. Azınlığımızın bir
tehlike olarak gösterilmemesini, azınlığın bir tehdit
gibi lanse edilmemesini beklerdik. Bunu da
herhangi bir partiden değil, SİRİZA’dan bekledik.
Çünkü SİRİZA azınlığın sorunlarını çözmek
istediğine dair umut verdi. Ancak ne yazık ki bu
dönemde de azınlık hakkındaki önyargılar
değişmedi. Başbakanın bölgemizi ziyareti sırasında
çok daha somut ve azınlığa yakın açıklamalar
beklerdik. Azınlığı hedef olarak gösteren zihniyetin
yanlışlığını ortaya çıkaracak icraat ve girişimleri
göremedik. Ne yazık ki beklediğimiz ve arzu
ettiğimiz düzeyde sorunlarımızın çözümünü de
göremedik. SİRİZA’nın 2015 yılı başından bu yana
iktidarı aşırı milliyetçi ANEL partisiyle paylaşıyor
olmasının da bizim beklentilerimiz açısından bir
şanssızlık olduğu açık. Ancak SİRİZA ve Başbakan
Aleksis Çipras’dan Batı Trakya konusunda çok daha
cesur adımlar beklerdik. Yıllarca çözüme
kavuşmayan sorunların çözümü için daha aktif bir
politika beklerdik. Azınlıkla kurulmasını
beklediğimiz diyalog sürecini çok arzu etmiştik.
Bunun kurumsal bir temele oturtulmasının
beklerdik. Hala da bekliyoruz. Ne yazık ki bazı
politikaların değişmediğine şahit olduk. Azınlık
karşıtı uygulamalara son verilmedikçe Batı
Trakya’da demokrasi ve insan hakları alanında eşik
aşılmadı demektir. Bunun için hükümetin
önyargılardan sıyrılarak daha kararlı olması şart.
GÜNDEM: Sizce mevcut siyasi ortamda erken
seçim olasılığı var mı?
Mustafa ALİ ÇAVUŞ: Hükümetin erken seçim
istemediği görüşündeyim. ‘Makedonya’ isim
konusunda yaşanan sıkıntı sonucunda hükümet
ortağı ANEL hükümetten ayrılırsa erken seçim
olasılığı ortaya çıkabilir. Ancak ANEL’in hümümetin
düşürmek için adım atacağı ihtimalini düşük
görüyorum. Dolayısıyla olağanüstü bazı gelişmeler
yaşanmazsa bu süreçte erken seçim olasılığı düşük
bir ihtimal gibi görünüyor.
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General data protection rebulation nedir
DATA Protection Regulation) veya Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Yönergesi;
güvenlik uzmanları tarafından 2016 yılından
beri geliştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihinde
Avrupa Birliği sakinleri için yürürlüğe giren,
bir veri güvenliği standardıdır. Bir süredir
posta kutunuzu işgal eden GDPR mailleri ve
GDPR’ın bizleri de
ilgilendirdiğini/ilgilendireceğini düşünürsek,
bu konu hakkında kilit noktaları öğrenmeniz
faydanıza olabilir.
İnternetin, hobici gençlerinin uğraşı
olmaktan çıkıp dünyanın yeni iletişim
standartına dönüşmesi şirketler için çeşitli
fırsatlar doğurdu. Önceden gazetesini
klozetin üstünde okuyan biri hakkında veri
toplamak için tek şansınız, bunu gidip
kendisine sormaktı. İnternet ve internet
yayıncılığı sayesinde şirketler (klozette
oturma alışkanlığımız dahil) milyarlarca
veriyi toplamaya ve Big Data'lar oluşturma
imkanına sahip oldular.
Sorun tek başına birilerinin bizden
pazarlanabilir bilgiler yürütmesi değildi. Bir
medya kuruluşunun “neden klozette
oturarak okumayı sevdiğimizi” bir ilaç
firmasına pazarlaması gibi saçma bir veri
alışverişi başladı. Şirketler ortada hiçbir
geçerli neden olmadan kullanıcıların
verilerini topluyor ve tüy dikercesine veri
skandallarıyla, verilerimizi başkalarına
kaptırıyordu.
Şirketlerin interneti değneksiz çoban
görmesinin bir sonucu olarak, Yahoo’nun
hacklenmesi ve Facebook’un büyük The
Cambridge Analytica skandalı gibi her yıl
büyük veri skandalları sahne almaya başladı.
Bilinenlerin yanında bilinmeyen küçük
şirketler de aynı skandallara konu
olduğundan, Avrupa Birliği bu işe bir dur
demek adına, tamamen kullanıcıyı koruyup
kollayan bilgi güvenliği yasalar bütününü
geliştirdi.
GDPR’a göre kişisel veri nedir?
GDPR, kullanıcıların “kişisel verilerini”
koruyor. GDPR’da kişisel veri ise
“tanımlanmış veya tanımlanabilir doğal
kişiyle alakalı tüm veriler” kapsamında
değerlendiriliyor. Birkaç basit örnek vermem
gerekirse:

•
İsminiz, adresiniz, telefon
numaranız, sosyal güvenlik numaranız gibi
biyografik bilgileriniz.
•
Fiziksel görünüşünüze dair veriler.
Saç, göz ve ten rengi ya da vücut ölçüleriniz.
•
Eğitim hayatınız ve çalışma
geçmişiniz hakkındaki bilgiler. Okuduğunuz
okullar, maaşınız, eğitim durumunuz, vergi
bilgileriniz ve kimlik bilgileriniz.
•
Tıbbi veya genetik veriler.
•
Arama geçmişiniz, özel mesajlarınız
veya konum bilgileriniz gibi hassas
verileriniz.
Bu listedeki verilerin her biri sizi
tanımlanabilir kişiye dönüştürüyor. GDPR
kapsamında bu listenin daha uzunca bir
yolculuk yaptığını ve belirttiklerimin kilit
noktalar olduğunu unutmayın.
GDPR ne yapacak? Neyi değiştiriyor?
GDPR, Avrupa Birliği sakinlerinin
verilerine ilişkin haklarının korunduğu bir
güvenlik standardıdır. GDPR’a göre bu
kişilerin verileri yasal koruma altındadır ve
şu sekiz hak sunulmaktadır:
•
Bilgilendirilme hakkı: Eğer bir
şirket verilerinizi topluyorsa, net bir şekilde
hangi verilerinizi toplandığını bu verileri
hangi amaçla kullanacağını, ne süre ve hangi
koşullarda saklayacağını, paylaşılacaksa
bilgilerin hangi üçüncü parti taraflarla
paylaşılacağını bildirmelidir. Bu bilgiler
toplanıyorsa, bugüne kadar kimsenin
okumadığı kullanım şartları sayfası yerine
görülebilir bir sayfada ve kullanıcıların
anlayabileceği yalın dilde olmalıdır.
•
Erişim hakkı: Bir kişi, şirket veya
organizasyonun topladığı kişisel verilerin
neler olduğunu görmek istiyorsa bu veriler
kendisine bir ay içinde sunulabilmelidir.
•
Düzeltme hakkı: Bir kişi, şirketin
elindeki verilerin geçersiz olduğunu beyan
ediyorsa bu verilerin şirket tarafından
düzeltilmesini talep edebilir. Şirketler ve
organizasyonlar bu isteği bir ay içinde
uygulamalılar.
•
Silinme hakkı: Bir kişi, şirketin
elinde tuttuğu verilerin bazı şartlar altında
silinmesini talep edebilir. Örneğin
verilerinizin artık kullanılmamasını
istiyorsanız veya ihtiyaç duyulmadığını

B U L M A C A

SOLDANSAĞA
1) Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz - (Halk dili) Ağabey 2)
Bir nota - Kırtasiye 3) Tavır, davranış - Büyük ve sert taş kütlesi - Radyum’un
simgesi 4) Yalan, uydurma söz, Mücadele 5) Denizden dar bir kıyı kordunu veya
bir kanal ile ayrılmış göl - Taneli bir meyve 6) Göz - Yağı alınmış yoğurt 7) Bir işi
yerine getirmek için verilen söz - Sodyum’un simgesi - Susuz içki 8) İlaçların
formüllerini gösteren resmi kitap - Lityum’un simgesi 9) Beyaz - Rubidyum’un
simgesi - Otelde özel bölüm 10) Cehennem - Çok yorgun, aygın 11) Soğuğun
etkisiyle katı duruma gelme - Nobelyum’un simgesi 12) Donarak yağan su
buharı - Dikenli bir bitki 13) En kısa zaman - Yurt - Nikel’in simgesi 14) Açık
oturum - Yeni evlenmiş kadın.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bayrak - (kabaca) Kadın - Kap, Kacak 2) Ödül için verilen nişan - Bir cins iri
at 3) Aptal, bön - Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk 4)
Niyobyum’un simgesi - Gümüş’ün simgesi - Bir kimseye göre çocuğunun
çocuğu - Bir bağlaç 5) Evlerde yük odası - Desibelin simgesi - Anlam 6)
(tiyatro) Antrakt - Güzel kokulu bitki - Yara üzerine yapıştırılan şerit 7) Sulu
karşıtı - Taksimetresi olan otomobil - Gülüt 8) Öküz arabası - Parayla bebeği
besleyen kadın 9) Namus, haya - Bir tür dans - Ortodokslarda dini içerikli
resim 10) Kesin yargı - Kardeş karıları - Apansız 11) Tutacak - Kayak - İnce
yapılı.

düşünüyorsanız verilerinizin silinmesini
talep edebilirsiniz.
•
İşlem sınırlama hakkı: Eğer
organizasyon ilgili kişiye ait verileri
silemiyorsa -örn: verilerin yasal süreçlerde
kullanılması gerektiği için- kişi verilerinin
kullanım hakkını sınırlayabilir.
•
Veri taşınabilirliği hakkı:
Kullanıcılar, kişisel verilerini bir servisten
başka bir serviste kullanmak için alabilirler.
•
Objektif gerekçeler: Veriler hangi
amaçla kullanılıyor olursa olsun, verilerin ne
amaçla kullanıldığı bildirilmelidir. Eğer yasal
nedenler veya toplumun faydası için
toplanıyorsa bu durumda yasal nedeler
belirtilmelidir.
•
Otomatikleştirilmiş karar vermeye
özne olmama hakkı: GDPR kapsamında
bireylerin kendilerini ve verilerini etkileyen
otomatik kararlar konusunda bir itirazda
bulunabilmeleri veya açıklama yapabilmeleri
için güvenlik önlemleri koyulmaktadır.
Yukarıdaki haklardan anlayabileceğiniz
üzere AB sakinleri, GDPR sayesinde çeşitli
yasalarla korunmak, kişisel verilerinin neden
ve hangi amaçla toplandığı konusunda
bilgilendirilme hakkına sahip oluyor.
Eskiden olduğu gibi şirketlerin kullanıcıların
tüm verilerini topladığı ve kullanıcıları
bundan haberdar dahi etmediği günler GDPR
ile sona ermiş görünüyor.
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GDPR kimleri ilgilendiriyor?
GDPR; dijital reklamcılıkla alakalı olarak
reklam verenler, ajanslar, reklam ağları,
veri/teknoloji şirketleri ve birçok yayıncıyı
ilgilendiriyor. Bu sektörde hizmet veren
kuruluşların kendilerini GDPR’a uyumlu hale
getirmesi gerekiyor.
GDPR, Avrupa Birliği sakinlerini
ilgilendiriyor ancak AB dışında kurulmuş
olan (örneğin Türkiye) şirketlerin de AB
vatandaşları ve kullanıcıları için GDPR’a
uyum sağlamış olması bekleniyor. GDPR’a
uyum sağlamayan kuruluşları ciddi yasal
yaptırımlar bekliyor. GDPR’ı ihlal eden
şirketler 20 milyon euro veya yıllık
gelirlerinin yüzde 4’ü kadar (hangisi daha
çoksa) para cezasına çarptırılabiliyor.
Amazon ve Google gibi şirketleri göz önüne
aldığımızda, yasanın ihlali konusunda
milyarlarca dolarlık yasal tazminatlar
caydırıcı olabiliyor.
GDPR’ın gelecekte hepimizi daha çok
etkileyeceğini de unutmamalıyız. Birçok
şirket şimdiden GDPR’ı bir veri standardı
olarak kabul etmekle kalmayıp, AB dışında
yaşayan kullanıcılar için de GDPR’ın
uygulanması kararı aldı. Apple, önümüzdeki
birkaç ay için GDPR’ı tüm müşterileri için
sunacağını bildirirken, Facebook da GDPR
korumasını AB dışındaki bazı kullanıcılar
için sunulacağı açıklamasında bulundu.
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“Anavatan soydaşlarımızı
asla yalnız bırakmayacak”
Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu GÜNDEM’e konuştu.
TÜRKİYE’de yapılan seçimlerde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
seçilen tek Batı Trakyalı milletvekili olan
ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı
görevini sürdüren Hakan Çavuşoğlu
GÜNDEM’e demeç verdi. Aslen
Gümülcineli olan AK Parti Bursa birinci
sıra milletvekili ve Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu 24 Haziran seçimleri ve
sonuçlarını, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
son durumunu ve Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Türkiye’nin Batı Trakya’nın sesi soluğu
olacağını vurgulayan Çavuşoğlu,
soydaşların asla yalnız bırakılmayacağını
söyledi. “Batı Trakya’da doğup büyümüş
bir Başbakan Yardımcısı olarak ifade
etmek isterim ki, kardeşliğimizin,
birliğimizin ve beraberliğimizin önemi çok
büyüktür. Bizler bu birlikteliğe layık
olmaya çalışmaktan öte bir gaye
gütmüyoruz” diyen Bursa milletvekili ve
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
“Soydaşlarımızın hukuku önceliğimiz
olacaktır. Batı Trakya gülerse biz de
güleriz, Batı Trakya mahzun olursa biz de
mahzunuzdur.” ifadelerini kullandı.
Batı Trakya’da ortaya çıkan her
sıkıntının acil çözüm beklediğini dile
getiren Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkilere
de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin
güçleneceğini, dostluğun da
perçinleneceğini kaydetti.
GÜNDEM’in “Türkiye’de gerçekleşen 24
Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili
seçildiniz. Yeni dönemde mecliste yer alan
tek Batı Trakya kökenli milletvekili olarak
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na
vermek istediğiniz mesaj nedir?” sorusuna
yanıt veren Çavuşoğlu şunları belirtti:
“Öncelikle tüm Batı Trakyalı
hemşehrilerime en derin muhabbetle
selamlarımı sunuyorum. Rahatlıkla ve
gurur duyarak söyleyebilirim ki, Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
Türkiye Batı Trakya’nın sesi soluğu
olmaya devam edecektir.
Hemşehrilerimin de gönlü rahat
olsun. Türkiye, Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
onları asla yalnız bırakmayacak.
Batı Trakya’da doğup büyümüş
bir Başbakan Yardımcısı olarak
ifade etmek isterim ki,
kardeşliğimizin, birliğimizin ve
beraberliğimizin önemi çok büyüktür.
Bizler bu birlikteliğe layık olmaya
çalışmaktan öte bir gaye gütmüyoruz.
İlim ve irfanın beşiği kadim
medeniyetimizin, sahip olduğumuz eşsiz
kültürel mirasın bizlere yüklediği
sorumluluk büyüktür. Öz değerlerinin
farkında olarak bu sorumluluğunun yerine
getirilmesine sadece bölgemizin değil tüm
dünyanın ve tüm insanlığın ihtiyacı
olduğu muhakkaktır. Tarihin bizlere
yüklediği bu sorumluluğu bihakkın yerine
getirmekten başka seçeneğimiz
bulunmuyor.
Batı Trakya’da ortaya çıkan her sıkıntı
acil çözüm bekliyor. Bu konu Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından
Yunanistan ziyaretinde dile

getirildi. Diyalog halinde soydaşlarımızın
sorunlarını çözecek her adım için emek
sarf etmeye devam edeceğiz.”

“ETKİNLİĞİNİ ARTTIRAN
BİR TÜRKİYE VAR”
Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, GÜNDEM’in, “Son seçimlerle
birlikte Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine geçildi. Bu sistemi
değerlendirir misiniz? Bu sistemin Türk –
Yunan ilişkileri ve azınlık politikasına
yansımaları nasıl olacak?” sorusuna şöyle
yanıt verdi: “24 Haziran seçimleri Türkiye
ve gönül coğrafyamız için kritik yol ayrımı
anlamı taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Genel Başkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, ‘Bizim
siyasetimiz birlik, dirlik ve bolluk
siyasetidir’.
24 Haziran’da iki farklı zihniyetin
oylaması yapıldı ve milletimiz kararını eski
Türkiye özlemi çekenlerden, projeleri
durdurmaktan, bitirmekten bahsedenlerin
lehine kullanmadı. Halkımız Türkiye’yi ve
beraberinde gönül coğrafyamızı yepyeni
projelerle, birlik, bereket, bolluk içinde
şahlandırmak isteyen Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ı ve onun güçlü liderliğinde AK
Kadroları bir kez daha yetkilendirdi.
Peki bu ne anlama geliyor? Sayın
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu
2023, 2053, 2071 ufuklarının sürdüğünü
gösteriyor. Örneğin, dünyanın dört bir
ucunda ecdat yadigârı eserleri ayağa
kaldıran, mazlum ve mağdurlara sahip
çıkan TİKA’yı

kapatmaktan söz eden bir siyasi anlayışa
milletimiz geçit vermedi. TİKA ile gönül
coğrafyamızdan başlayarak Afrika’daki
mazlumlara, dünyanın öbür ucuna
uzandık. 66. Hükümet’te Başbakan
Yardımcısı olarak görev alanımda bulunan
TİKA, güçlenen Türkiye’nin bir kurumu.
TİKA, Sayın Cumhurbaşkanımız,
Başbakanlığı döneminde ortaya koyduğu
‘Dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli
varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya
çok yardımda bulunacağız.’ düsturunu,
hükümetimizin güçlü desteği ile hayata
geçirmektedir.
2002’de sadece 12 ülkede ofisi bulunan
TİKA bugün 58 ülkede 60 ofisi ile 170’e
yakın ülkede kalkınma işbirliği faaliyetleri
gösteriyor ve yılda ortalama 2000
kalkınma projesi hayata geçiriyorsa bunun
önemi büyüktür.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde bugün her alanda kabuğunu
kırmış bir Türkiye var. Son 15 yılda
devletimiz ve milletimiz için her alanda
‘devrim’ niteliğinde reformlar hayata
geçirdik. Daha önemlisi, aktif dış
politikamız ile ülkemiz uluslararası alanda
itibarını ve etkinliğini muazzam şekilde
artırdı.

“KÜRESEL ALANDA SÖZÜ VE
İCRAATI OLAN BİR ÜLKE OLDUK”
Türkiye’nin son yıllarda kat ettiği
aşamaları anlatan TBMM’ndeki tek Batı
Trakyalı milletvekili olan Başbakan
Yardımsıcı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin
küresel alanda sözü ve icraatı olan bir ülke
olduğunu söyledi. Çavuşoğlu şöyle devam
etti: “Eskiden yanı başındaki meselelere
dahi sesini yükseltemeyen bir ülkeden,
bugün az veya çok küresel her alanda sözü
ve icraatı olan bir ülkeye dönüştük. Bu
durum hem terör örgütlerini hem de
Türkiye düşmanlarını rahatsız eden bir
durum.
Geçmişte hayali dahi
kurulamayan şeyler, hükümetimizin
etkin diplomasisi, politikaları ve
kurumlarımızın öz verisi ile rutin
icraata dönüştü. Bunun bir
yansıması da kalkınma
işbirliğinde Türkiye’nin son
yıllarda elde ettiği başarılardır.
Dünyanın bir tarafında
sınırlarını mazlumlara kapatan,
denizlerde ölmesine göz yuman
gelişmiş ülkeler varken, diğer
tarafta 6 yılı aşkın süredir tüm
imkânlarıyla insani dramlar
karşısında seferber olan bir Türkiye
var.
İşte 24 Haziran’da TİKA ile
Türkiye dünyanın değişik
coğrafyasına uzanması,
etkin bir

şekilde dünyadaki varlığını güçlendirmesi
milletimiz tarafından onaylandı.
Şu anda Türkiye’nin ve tüm gönül
coğrafyamızın aydınlık yarınları için
projelerimiz, hazırlıklarımız tamam. 2023’e
bes kala artık daha uzun soluklu hedefleri
benimseme, ortaya koyma asamasındayız.
Kendimize ufuk cizgisi olarak
belirledigimiz 2053 ve 2071’e dogru emin
adımlarla yururken artık vizyonumuzu
gelecege tasıyacagız.
Burada önemli bir husus; Türkiye
kendisine gönül veren, umut bağlayan
hiçbir dostunu boynu bükük bırakmadı.
Bunun süreceğini belirtmeliyim.
Şunu bir kez daha vurgulamak isterim
ki, Türkiye asla ve asla küresel düzene
hükmeden Batı ülkelerinin oyuncağı
haline gelecek bir ülke değildir. Bizleri bu
günlere ulaştırdığı için Allah’a
şükrediyorum. Rabbimden kardeşliğimizi
birliğimizi daim kılmasını niyaz
ediyorum.”

“YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
GÜÇLENECEK, DOSTLUK
PERÇİNLENECEK”
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere
de değinen Çavuşoğlu, Yunanistan ile
ilişkilerin güçleneceğine ve dostluğunun
perçinleneceğine inandığını vurguladı.
Türkiye BaşbakanYardımcısı Çavuşoğlu şu
ifadelere yer verdi: “Güçlenen Türkiye’nin
Yunanistan ile ilişkilerinin de
güçleneceğini, dostluğunun perçinleceğini
ifade edebiliriz. Yunanistan’daki resmi
temaslarda Sayın Cumhurbaşkanımızın
‘Bardağın dolu tarafına bakalım,
münasebetlerimizi güçlendirelim’
vurgusunu gözden kaçırmayalım. Bunun
ne anlama geldiği gayet bellidir. Sorunları
gelecek kuşaklara miras bırakmamak gibi
bir sorumluluğumuz var. Üst düzey
diyaloğu sağlamak ve sorunları aşmak için
irade gösterme yükümlülüğünün gerekleri
birlikte değerlendirilmeli. Diyalog
kanalları her zamankinden daha fazla
önem kazanmıştır.
Uzun bir aradan sonra birbirimizin
gözlerine bakarak sorunlarımızı
konuşmak, atılacak adımlara değinmek
önemli bir aşama. Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi (YDİK) mekanizması gibi somut
çalışmaların sürdürülmesi yararlı olacak.
Bu bağlamda, ilişkilerimizin her alanında
samimi ve etkin diyalogla ilerleyeceğine
inanıyorum. Ticaret hacmimizi iki komşu
ülkenin ekonomik potansiyeline yaraşır
şekilde 10 milyar dolar hedefine
yükseltmek, kültür ve turizm alanında
işbirliğini artırmak elbirliğiyle
ulaşılabilecek önemli hedefler.
Bizim tavrımız her zaman gönül
coğrafyamızın lehine olacaktır, gönülden
ve candan olacaktır. Batı Trakya gülerse
biz de güleriz, Batı Trakya mahzun olursa
biz de mahzunuzdur. Bu açıdan oradaki
her kardeşimizin her
soydaşımızın
hukuku
önceliğimizdir.”
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“Yılın Edebiyat Adamı” için onur gecesi
BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB),
eğitimci – yazar Rahmi Ali için
onur gecesi düzenledi.
Türk dünyasında 2018 yılı
edebiyat ödülünü alan ve uzun
yıllar Batı Trakya’da eğitimciyazar olarak hizmet veren
Rahmi Ali, 29 Haziran Cuma
günü BTTÖB tarafından birlik
binasında düzenlenen etkinlikle
onore edildi.
Etkinlik, BTTÖB Başkanı
Aydın Ahmet’in selamlama
konuşmasıyla başladı. Ahmet,
Rahmi Ali’nin Türk dünyasında
2018 yılının edebiyat adamı
seçilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Aydın
Ahmet şöyle konuştu:
“Şair, yazar ve öğretmen
Rahmi Ali, Batı Trakya Türk
edebiyatının çok önemli bir
kalemidir. Öykü, roman,
deneme, günce, anı ve eleştiri
gibi her edebi türde yazı kaleme
almış olan öğretmenimiz Rahmi
Ali, yerel basında var olan
Azınlık Postası, Akın ve İleri
gibi tüm gazetelerde yazmıştır.
Yazdıklarını sınamak için
anavatan Türkiye’de
yayımlanan ciddi edebiyat
dergilerine öykülerini
göndermiş ve dereceler almıştır.
Öykü, şiir ve roman kitapları
yazmış olan Rahmi Ali
öğretmenimle tanış olmamız
Şafak dergisi yıllarına dayanır.
Öğretmenlerimiz Mücahit
Mümin ve Mustafa Tahsinoğlu
ile birlikte hayata geçirdikleri
edebiyat ve sanat dergisi olan
ŞAFAK dergisinin o dönemde
biz genç kalemleri çok
yüreklendirici ve yazım
hayatına teşvik edici bir
misyonu vardı. Kapanmasına

bugünkü genç kalemler adına
çok üzüldüm. Bugün eksikliğini
derinden hissediyorum.
Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir
milletin hayat damarlarından
biri kopmuş demektir’ sözü ne
kadar doğrudur. Sanki Şafak
dergisi hayatımızdan çıkınca
hayat damarlarımızdan biri
kopmuş oldu. İvedilikle bu
boşluğun doldurulması en
büyük arzumuzdur.
16 Türk devlet ve
topluluğundan, 28 edebiyat
dergisinin temsilcileri, 17-19
Nisan 2018 tarihlerinde IX. Türk
Dünyası Edebiyat Dergileri
Kongresi’ni topladılar. Bu
Kongre tarafından Batı Trakyalı
yazar, şair ve eğitimci Rahmi Ali
2018 yılı için Türk Dünyasında
Yılın Edebiyat Adamı olarak
ilan edilmiştir.” dedi

BAŞKONSOLOS
MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Rahmi Ali’ye bundan sonraki
yaşamında sağlık ve uzun
ömürler diledi ve “Rahmi Ali
gibi değerler her zaman kolay
yetişmiyor. Kendisi Batı Trakya
için bir kazanımdır.” ifadelerine
yer verdi.
Programın devamında Rahmi
Ali’nin hayatı ve edebi kişiliğle
ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir
sinevizyon gösterimi yapıldı.
Daha sonra ise Rahmi Ali söz
alarak duygularını dile getirdi.
Vicdanen rahat, mutlu
olduğunu kaydeden Ali,
anavatan Türkiye’ye her zaman
minnet duyduğunu ifade etti.
Rahmi Ali, konuşmasının
devamında şunları söyledi: “Şu

hayat denen şey ne anlaşılmaz,
önü ne bilinmez bir süreç.
Hayalleri pek kısıtlı bir
çocukluk dönemi, iç savaş
yılları insanımızı yıpratan göç
olayları, ardından mezun
olduğum okulda 39 yıl süren bir
öğretmenlik görevi. Çocuklara
bir şeyler öğretmenin, onları
mutlu yarınlara hazırlamanın
heyecanı, yönetimin o acımasız
baskılarından kaynaklanan
tedirginlik günleri.
Azınlığımızın seçkin kuruluşu
olan Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nde görev
aldığım yıllar. Birlik ve
Öğretmen dergilerinde aktif
görev almalarım. Azınlık
gazetelerinde yazı yazmalar ve
Batı Trakya’da sanat ve
edebiyatta çığır açan, o
unutulmaz ‘Şafak’ dergisindeki
çalışmalarım derken işte bu
günlere geldik.
Zaman ilerliyor. Bu arada
vicdanen rahat ve mutluyum.
Yani, beni seven, sayan bu
kadar dostlarım var,
öğrencilerim var, arkadaşlarım
var. Ve hayat rastlantılardan
ibaret. Eğer 1951 Türk-Yunan
Kültür Anlaşması olmasaydı,
anavatan Türkiye bize sahip
çıkmasaydı, elbette bütün
bunlar asla olmazdı. Bu
bakımdan anavatanımız
Türkiye’ye her zaman minnet
duyguları besliyorum. Bunu
herkesin yanında söylüyorum.”
Etkinliğin sonunda, BTTÖB
Genel Sekreteri Asime
Hasanoğlu, Rahmi Ali’ye çiçek
sundu. Birlik Başkanı Aydın
Ahmet’in hediye takdiminden
sonra Başkonsolos Murat
Ömeroğlu Rahmi Ali’ye
plaketini verdi.
BTTÖB’deki etkinliğe;
milletvekilleri Ayhan Karayusuf
ve Mustafa Mustafa, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri

Derneği Başkanı Sadık Sadık,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Genel
Sekreteri Mümin Mümin, eski
milletvekili Galip Galip, BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, emekli öğretmenler
ile edebiyat severler katıldı.

RAHMİ ALİ’NİN
EDEBİ KİŞİLİĞİ
Rahmi Ali, öğretmen olarak Batı
Trakya’ya döndüğünde
mesleğinin yanı sıra yazı
hayatına da devam etti. Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin yayınladığı “Birlik”
dergisinin yayın işlerini
üstlendi, bu dergide çeşitli
yazılar yazdı. Birlik dergisinin
kapanmasından sonra
“Öğretmen” dergisi aynı çatı
altında yayına başlayınca bu
dergide de yazmaya devam etti.
Bir ara bu derginin yazı kurulu
başkanlığını üstlendi. Çocukluk
yıllarında derin izler bırakan “İç
savaş” yıllarını “Korkunç Yıllar”
adı altında hikayeleştirdi. “Bir
Öğretmenin Günlüğünden
Notlar” başlığıyla azınlık
basınında ilk günce örneklerini
verdi. Hikayeler yazdı.
Azınlık Postası gazetesi
çıkmaya başlayınca yazıları
ağırlıklı olarak burada
görülmeye başladı. Bu gazetede
de bazı hikayeleri yayımlandı,
“Yeri Geldikçe” köşesinde çok
sayıda sohbet yazısı çıktı. Aynı
gazetede daha sonraki yıllarda
“Azınlık Basınında Geçen
Hafta” başlığı altında yazdığı
yazılarla azınlıkta eleştiri
geleneğini başlattı. Azınlık
Postası gazetesinin “Sanat
Yaprağı”nın hazırlanmasında
da emeği geçti.
Rahmi Ali’nin “İleri”
gazetesinde de birçok yazısı
çıktı. Bu gazetede, “A.
Kartaltepe” takma adıyla
yayımlanan “Zor İş” adlı
hikayesinden yazar Oktay
Akbal “Cumhuriyet”

gazetesindeki köşesinde
övgüyle söz etti. Bu gazetede
çeşitli rumuzlar altında şiirleri
de yayımlandı.
Rahmi Ali, çeşitli yazı
çalışmalarını sürdürüyordu
ama asıl ağırlığını hikaye
çalışmalarına veriyordu. Bu
çalışmalarının belli bir düzeye
ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmek
amacıyla hikayelerini ilk kez
yurt dışına Türkiye’de
yayımlanan ciddi bir edebiyat
dergisi olan Varlık dergisine
gönderdi. Gönderdiği iki
hikayeden biri Varlık
dergisinde, diğeri de “Varlık
Yıllığı”nda yayımlandı. Daha
sonra yine Türkiye’de
yayımlanan “Töre” dergisinin
açtığı bir hikaye yarışmasında
“Muhacir Osman” adlı
hikayesiyle birincilik ödülü
aldı.
Rahmi Ali bu arada çocuk
edebiyatı çalışmalarıyla da
ilgilendi. Çocuklar için şiirler,
hikayeler yazdı. Hikayelerini
“Ay ile Güneş” adlı çocuk
kitabında topladı. Bu kitap Batı
Trakya Azınlığı’nda basılan ilk
çocuk kitabı olma özelliğini
taşır. Yazdığı çocuk şiirlerinden
bazıları, TRT’nin çocuk
programlarında okundu, eski
Yugoslavya’da yayımlanan
Sevinç dergisiyle Bulgaristan’da
yayınlanan Filiz çocuk
dergisinde yer aldı. Türkiye’de
yayımlanan bazı çocuk şiirleri
antolojilerine girdi. Bu arada 40
çocuk şiirinin yer aldığı
“Annem Okşarken Saçlarımı”
adlı kitabı İstanbul’da
yayımlandı. Bir şiir ve on
hikayesi Yunanca’ya çevrilerek
2009 tarihinde Çukatu Yayınları
arasında çıkan “Mionotita İne”
adlı kitapta yayımlandı. Aynı
tarihte Tevfik Hüseyinoğlu ile
birlikte hazırladıkları “1946 –
1949 / Yunan İç Savaşı’nda Batı
Trakya Türk Azınlığı” adlı kitap
Devamı 12. sayfada
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Rahmi Ali: “Batı Trakya
Türkleri adına onur verici”

“

“

TÜRK dünyası ile gönül bağlarının
Şafak Dergisi döneminde başladığına
dikkat çeken Rahmi Ali, “Türkiye’deki
bazı dergilerde ve Bulgaristan’da
yayınlanan İbiş Çocuk Dergisi, Üsküp’te
yayınlanan Birlik Gazetesi ve bazı başka
dergilerde yayınlanan bir çok şiirlerim ve
yazılarım var ve bu yazılar sayesinde
Türk Dünyası’nda bir tanınmışlığım
var.” dedi.
“Türk Dünyası Yılın Edebiyat Adamı”
seçilmesini “Batı Trakya Türkleri için
onur verici” olarak nitelendiren Rahmi
Ali, “Özellikle son yıllarda Avrasya
Yazarlar Birliği yayınevi tarafından çıkan
Batı Trakya’da Türk Edebiyatına Gönül
Verenler adlı oldukça hacimli bir
antolojinin yayınlanmış olması ve bu
antolojinin çeşitli yerlerde kaynak kitap
olarak kullanılması Yılın Edebiyat
Adamı seçilmemizde rol oynamıştır. Batı
Trakya Türkleri adına gerçekten onur
vericidir. Diğer 16 Türk devleti ve
topluluğu genelinde onlarca derginin

“Türk Dünyası
Yılın Edebiyat
Adamı” seçilen
Rahmi Ali GÜNDEM’e
konuştu. Rahmi Ali
aldığı ödülle ilgili
olarak, “Batı Trakya
Türkleri için
onur verici.”
diye konuştu.

içinde yer alacak olmak Batı
Trakya’nın tanınması
açısından bir vesile
olacaktır. Bütün bunları
Batı Trakya için bir
kazanç ve
tanınma

olarak görmek
lazım.” diye
konuştu.
GÜNDEM’İN
“Üyesi
olduğunuz
BTTÖB’nde
sizin için bir
onur gecesi
düzenlendi.
Bununla ilgili
düşünceniz
nedir?” sorusunu
yanıtlayan Rahmi
Ali, “Öncelikle
BTTÖB Yönetim

Kurulu’nu tebrik ediyorum. Bu
etkinliğin şöyle bir anlamı var.
İleride bu konularda çalışma
yapacak olan gençlere bir ümit,
bir merak aşılaması bakımından,
ayrıca toplumlarda değer bilmek,
bir şeyler yapmış olan insanların
takdir edilmesi doğal olarak
insanları meraklandırıyor ve
toplulukların önünü açıyor. Bu
bakımdan önemli bir olaydı.
Kendilerini kutluyorum. Evet
beni sevindirdi, dolayısıyla
arkadaşları da mutlu etti.”
ifadelerini kullandı.

POTAMİ, KİNAL’dan
ayrılma kararı aldı

Rahmi Ali’nin edebi çalışmalarla dolu
yılları doğal olarak “Şafak” dergisi
dönemi sırasında olmuştur. 1989 yılında
Mücahit Mümin ve Mustafa Tahsinoğlu
ile birlikte çıkardıkları Şafak dergisinde
çalışmalarını yoğunlaştırmış, daha önce
denediği yazı türlerine, deneme, anı ve
gezi yazılarını da katmıştır. Aynı dergide
açık adıyla yazmış olduğu hikayelerinin
yanı sıra “RTA” ve “A” rumuzuyla da bir
hayli hikaye yazmıştır. Güncelerini
“Günlerin İçinden” başlığı altında
sürdürmüştür.
Mustafa Tahsinoğlu’nun Rahmi
Ali’nin edebi kişiliği hakkındaki
düşünceleri ise şöyledir: “… Rahmi Ali,
batı Trakya Türk Edebiyatı içinde özel ve
sürükleyici bir yere sahiptir.
Edebiyatımızda her şairin, her yazarın
ayrı ve müstesna bir yeri vardır. Fakat
Rahmi Ali’nin edebiyatımız içinde öyle
bir yeri vardır ki, onu çıkarırsanız
edebiyatımız sakatlanır…
Rahmi Ali’nin şiirlerinde romantizm,
geçmişe özlem, tek benci bir yaklaşım

içinde işlediği doyum arayan kişileri
karakterize ediş, fakat her zaman kendini
hissettiren gerçekçilik ve güncellik göze
çarpar.”
Rahmi Ali yan yana yaşayan iki halkın
kaynaşması ve barış içinde yaşaması için
nefret dilinden uzak sevgi ve barış dilini
kullanmıştır. Bir azınlık bireyi olarak,
azınlık insanının sıkıntılarını da dile
getirmiştir.

RAHMİ ALİ’NİN
EDEBİ ESERLERİ
Ay ile Güneş (Çocuk, 1982)
Muhacir Osman, Zor İş (Öykü, 2002)
Yunan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk
Azınlığı (Tevfik Hüseyinoğlu ile birlikte)
Ebced’li Yıllardan Günümüze Batı
Trakya Türklerinde Eğitim (2015)
Fil ile Karınca (Masal, 2015)
Batı Trakya’da Türk Edebiyatına
Gönül Verenler – Hayatları, Edebi
Kişilikleri, Eserleri, Eserlerinden
Örnekler (2015)
Bu Toprağın İnsanları (Roman, 2017)

POTAMİ Partisi, Değişim
Hareketi’nden (KİNAL) ayrılıyor.
POTAMİ Partisi Temsilciler Meclisi
yaptığı toplantıda, parti başkanı
Stavros Theodorakis’in yaptığı teklifi
kabul ederek Değişim Hareketi’nden
ayrılma kararı aldı.
Yapılan oylamada 97 temsilci
ayrılma teklifine onay verirken, 16 kişi
olumsuz oy kullandı. Oylamada beş
kişi ise “beyaz” oy kullandı.
Partinin Temsilciler Meclisi ayrıca
partinin yeni yol haritasını belirlemesi
ve partinin yeni yönetim kadrolarının
oluşturulması için Ekim ayında
kongreye gitme kararı aldı.
Bu arada, toplantı sırasında söz

alan parti başkanı Theodorakis,
POTAMİ Partisi’nin SİRİZA ile
koalisyon hükümetine katılacağı ile
ilgili iddalara değinerek, “Potami
Partisi’nin Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
Partisi’nin yerini alacağını söylemek
hakarettir.” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere siyasi
yelpazenin merkez solunda yer alan
PASOK, POTAM DİMAR ve KİDİSO’nun
ve bazı şahsiyetlerin biraraya
gelmesiyle yeni bir parti kurulmuş ve
partiye Demokratik Değişim (KİNAL)
adı verilmişti. Yeni partinin
başkanlığına ise PASOK lideri Fofi
Genimata seçilmişti.
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Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması yapıldı

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Beş temel hak

Y

İSKEÇE Müftülüğü
bünyesinde faaliyet gösteren
İskeçe Bölgesi Kur'an Kursları
arasında beşincisi düzenlenen
"Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
ve Kur’an-ı Kerim’den Ayet-i
Kerime Ezberleme Yarışması”
29 Haziran Cuma günü
Demircik köyü camiinde
gerçekleşti.
Öğrenciler toplam üç
kategoride dereceye girmek
için yarıştı.
İskeçe Bölgesi Kur'an
Kursları arasında 20 Haziran
tarihinde İskeçe Gazhane
Camii’nde 85 öğrenci arasında
yapılan ön elemeler sonucunda
25 öğrenci finalde yarışmaya
hak kazanmıştı.
Sunuculuğu Müftülük
çalışanlarından Vaiz Mustafa
Trampa ve Vaiz Muhammed
Fatih Deli tarafından yapılan
yarışmada öğrenciler üç
kategoride yarıştı.
Etkinlik için Türkiye'den
gelen İstanbul Sultanahmet
Camii Müezzini Aşgın Musa
Tunca sela verdi. İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ise
etkinliğin önemini belirten bir
açılış konuşması yaptı. Geçen
yılki yarışmada birinci olan
Murat Mülazim’ın Kur'an-ı
Kerim okumasının ardından

yarışmaya geçildi.
Yarışmada yer alan seçili
kurul şu isimlerden oluştu:
Aşgın Musa Tunca - İstanbul
Sultan Ahmet Camii Müezzini,
Ahmet Hraloğlu - İskeçe
Müftü Yardımcısı,
Sedat Karadayı - Vaiz ve
İskeçe Aren Mahallesi Kur'an
Kursu Hocası,
Sabri Hacıhüseyin - Emekli
Vaiz,
Feyzullah Hasankahya Vaiz.

"KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL
OKUMA"DA DERECEYE
GİREN YARIŞMACILAR
(I. Grup)
1- Rıdvan Bekir - İskeçe
Çınar Kur'an Kursu
2- Emre Macar - Elmalı
Kur'an Kursu
3- Emirhan Abdullahoğlu Gökçeler Kur'an Kursu

"KUR'AN-I KERİM'DEN
AYET-İ KERİME
EZBERLEME" YARIŞMASI
(II. Grup)
1- Zeynep Cambaz- İskeçe
Sünne Kur'an Kursu
2- Melek Kehaya Mustafçova Kur'an Kursu
3- Ali Hamaç - Mısvaklı
Kur'an Kursu

C) "KUR'AN-I KERİM'İ
GÜZEL OKUMA"
YARIŞMASINDA ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİ (III. Grup)
1- Enise Rahim- İskeçe Çınar
Kur'an Kursu
Etkinlik İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin yaptığı dua ile
sona erdi.
Olumsuz hava şartlarına
rağmen yoğun katılımla
gerçekleşen Demircik
köyündeki etkinliğe; İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin yanı
sıra İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Kosolosu
İbrahim Saklı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, eyalet ve
belediye meclis üyeleri, sivil
toplum kuruluşu yöneticileri ve
müftülüğe bağlı din görevlileri
katıldı.
Etkinliğin sonunda,
dereceye giren öğrenciler için
ödül töreni düzenlendi.
Yarışmada dereceye giremeyen
tüm öğrencilere de çeşitli
hediyeler verildi ve etkinliğin
sonunda Demircik köy halkı
tarafından misafirlere ikramda
bulunuldu.

üce Allah’ın Hz. Ademle
başlayan ve Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.s.) ile son bulan bütün
peygamberler aracılığı ile göndermiş
olduğu dinlerin hepsi, dünya ve
ahiret mutluluğunun kazanılması
içindir. Yanlışın doğrudan ayrılması,
dünya sıkıntıları ile karşılaşılmaması,
ahirette ise kaybedenlerden
olunmaması içindir. Kur’an-ı Kerim
ve Sevgili Peygamberimizin Hadisleri
incelendiği zaman görülecektir ki;
İslam Dininde hükümler beş gayeyle
konulmuştur. Hükümlerde, kulların
mutlu ve huzurlu bir yaşam
sürmeleri için şu beş şey hedef
tutulmuştur. Bu değerler kutsal
sayılmış ve korunması emredilmiştir.
İslam Dininin ana maksatları olarak
ifade edilen bu beş ana prensipleri
şunlardır:
1- Canın Muhafazası: İslam hayat
dinidir. İslâm’da insan şerefl bir
varlıktır. İnsan hayatı kutsal ve
dokunulmazdır. Yaşamak bizlere
yüklenmiş bir borçtur. Bu sebeple
dinimiz insan hayatını her türlü
tecavüzden korumuş, insanların
canına kıymayı haram kılmış, kan
davaları yasak kapsamı altına
alınmış, intihar yasaklanmış, hayatı
tehlikeye düşüren şeylerden
sakınmak ve bulaşıcı hastalıklardan
korunmak gerekli kılınmıştır. Allah
canı korumak için yeme, içme, giyme
gibi bir takım zorunluluklar
getirirken cana kımayı engellemek
için hem dünyevi hemde uhrevi
müeyyideler getirmiştir. Kasten
adam oldürene kısas, diyet,
cehennem azabı; hataen öldürene
kısas ve diyet cezaları uygulamasını
getirmiştir. Yine işkence ve zulüm
yapmayı, savaşta kadın, yaşlı, çocuk
ve din adamlarının öldürülmesini
yasaklamıştır.
2- Malın Muhafazası: İslam Dini,
mülkiyet kazancını, meşrû yolla elde
etmeyi emretmiştir. Malın korunması
ve muhafazası için en güzel maddi ve
manevi tedbirleri almıştır. Çalmak,
gasp, yağma, rüşvet, gasp, kumar,
dolandırıcılık, aldatmak, hile,
karaborsa, tefecilik, faiz, israf, haksız
ve haram yolla elde edilen mallar
gibi gayr-i meşru kazançları haram
kılmıştır. Ayrıca zekat, sadaka ve
benzeri uygulamalarla başkalarının
hakkını gözetmeyi de prensip haline
getirmiştir.
3- Dinin Muhafazası: Milletleri
ayakta tutan en büyük güç dindir.
Din bir hayat nizamı, diriliş
kaynağıdır. Din islamdır, Allaha,
Rasûlüne, Kur’an’a teslim olmaktır,
imandır, ibadetlerdir. Din hayatın
kendisidir. Din hürriyeti; herkes için
esas kabûl edilmiştir. “Allah
nezdinde hak din İslâm’dır” (Âli
İmran/19) Allahın razı olduğu din
islamdır. Bütün insanlığa gelmiş son
ve en mükemmel, tahriflere karşı
koruma altına alınmış yegane din
islamdır. İslam iyilikler ve güzellikler
dinidir. İnsan ruhu ancak din
sayesinde huzur ve mutluluğa
kavuşabilecektir. Müslümanın

yeryüzündeki en büyük görevi
islama inanmak ve bu dini
korumaktır. Dinini kaybeden
Müslüman her şeyini kaybetmiş
demektir. Bu sebeple her Müslüman
dini doğru öğrenecek ve doğru
yaşayacaktır.
4- Aklın Muhafazası: İnsanı diğer
varlıklardan ayıran temel vasıf
akıldır. Dinin de temel ve ilk şartı
akıldır. Din, akıllı insanlara hitap
eder. Akıl vahiyle beslendiği
müddetçe gerçek manada görevini
yerine getirmiş olur. Kur’an-ı
Kerim’de 70 ten fazla ayette
“düşünmez misiniz?, akıl etmez
misiniz?” gibi ifadelerin
tekrarlanması ile aklın önemine
vurgu yapılmaktadır. İslam, aklın
muhafazası için gereken hükümleri
getirmiştir. Aklı zehirleyen ve izâle
eden her şeye set çekmiştir. Aklın
muhafazası için içki ve uyuşturucu
maddeleri kullanmak yasak
edilmiştir. Aklı Allahın emrettiği
şekilde kullanmak başlıca
görevimizdir. Aklımızı küfür, içki,
uyuşturucu, kumar, zina, kin, nefret,
düşmanlık, haset gibi kötülüklerden
arındırmamız şarttır.
5- Neslin Muhafazası: Bir millet,
inançlı, bilgili, şahsiyetli, çalışkan ve
dürüst insanların omuzlarında
yükselir. Nesillerini inançsızlık,
bilgisizlik, tembellik, alkol,
uyuşturucu, hayasızlık, hırsızlık,
kumar gibi tehlikelerden korumayan
milletlerin yarınları yoktur.
Geleceğin teminatı evlatlarımız
onları her türlü kötülükten,
cehaletten ve cehennem ateşinden
korumak hepimizin vazifesidir. Bu
bakımdan dinimiz neslin
korunmasına büyük önem verir.
Neslin muhafazası için en temel
şeylerin başında ise, âile yuvası
kurmak gelmektedir. Aile toplumun
yıkılmaz temelidir. İslam Dinide
insanları evliliğe teşvik etmiştir.
Sevgili Peygamberimiz bir
hadislerinde şöyle buyurmaktadır.
“Sizden kimin evlenmeye gücü
yeterse evlensin. Çünkü evlenmek
gözü (haramdan) en çok men eder,
iffet ve namusu muhafaza eder”
(Buhari, Nikah, 2)
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
ve beş konu başlığı altında
zikrettiğimiz bu esaslar, dini
hükümlerin gayesidir. Dünya ve
âhiret mutluluğu bunlara bağlıdır.
Can emniyeti olmazsa yaşam
kalmaz, mal bulunmazsa, insanın
geçimi kalmaz, din olmayınca
hayatın mânası olmaz, akıl muhafaza
edilmezse insanın yaşantısında
güzellikler gerçekleşmez ve nesil
muhafaza edilmezse, insanlığın
devamı sağlanamaz. Demek oluyor
ki insanın insan olarak hayat
sürmesi, bu beş maksadın
gerçekleşmesine bağlıdır.
Yüce Rabbim hayatımızı Kendi
rızasına uygun yaşamayı, insan
haklarına riayet etmeyi, dünya ve
ahiret mutluluğunu elde etmeyi
cümlemize nasip etsin.
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Η μάχη της γραβάτας ενόψει μιας
μακράς προεκλογικής περιόδου

H

συμφωνία με την κυβέρνηση των
Σκοπίων για το όνομα της «Βόρειας
Μακεδονίας» καθώς και οι
αποφάσεις του Eurogroup για την επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής ενός μέρους του
ελληνικού χρέους μαζί με την ολοκλήρωση
του κύκλου των μνημονίων μετά από οχτώ
χρόνια ασφυκτικού ελέγχου και οικονομικής
εποπτείας, διαμορφώνουν ήδη το νέο σκηνικό
μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η πολιτική
αντιπαράθεση στην Ελλάδα τους επόμενους
μήνες.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε
την γραβάτα που είχε υποσχεθεί στους
ψηφοφόρους του εφόσον ρυθμιζόταν το
ελληνικό χρέος, έστω κι αν η συμφωνία
χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση
κατώτερη των προσδοκιών που είχαν
καλλιεργηθεί αλλά και των πραγματικών
αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να
εορτάσει με πομπώδεις εκδηλώσεις την έξοδο
στις αγορές και να θέσει την χειμερινή
πολιτική ατζέντα που αναπόφευκτα θα είναι
προεκλογική. Από τον Σεπτέμβριο θα μένουν
λίγοι μήνες για τις εκλογές ακόμη κι αν αυτές
δεν είναι πρόωρες. Ήδη, υπάρχουν
δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η
πιθανότερη ημερομηνία για να στηθούν
κάλπες στην Ελλάδα είναι ο Μάιος του 2019,
ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές.
Εάν όμως οι εξελίξεις επιταχυνθούν στα
Σκόπια και υπάρξει θετική εξέλιξη με το
δημοψήφισμα για το όνομα και την

συνταγματική αναθεώρηση που αποτελούν
μέρος της Συμφωνίας των Πρεσπών, τότε
είναι πολύ πιθανόν ο Αλέξης Τσίπρας και η
κυβέρνησή του να αναγκαστούν να φέρουν
στην Βουλή προς ψήφιση την συμφωνία αυτή
πριν από τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα
και με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν
προσδιοριστεί. Τότε, θα βρεθούν μπροστά
στο ενδεχόμενο καταψήφισης της συμφωνίας
από τους ΑΝΕΛ που αποτελούν τους
κυβερνητικούς εταίρους του ΣΥΡΙΖΑ τα
τελευταία 3,5 χρόνια. Η ηγεσία των ΑΝΕΛ και
ο κ. Καμένος προσωπικά έχουν ξεκαθαρίσει
ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν την συμφωνία
με τα Σκόπια, όταν έρθει προς κύρωση στην
Βουλή, την ίδια στιγμή που δέχονται τρομερές
πιέσεις από την εκλογική τους βάση αλλά και
τα πολιτικά πυρά της Νέας Δημοκρατίας. Με
δηλώσεις του μόλις πριν από λίγα
εικοσιτετράωρα προς τους δημοσιογράφους,
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι
όταν έρθει η συμφωνία προς ψήφιση στην
Βουλή θα άρει την εμπιστοσύνη του στην
κυβέρνηση εκτός αν ο πρωθυπουργός ζητήσει
την υπερψήφισή της από 180 βουλευτές
προκειμένου να περιβληθεί με αυξημένη
τυπική και πολιτική ισχύ ή καταφύγει σε
δημοψήφισμα για την έγκρισή της από τον
λαό. Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και
ο ΣΥΡΙΖΑ τελούν από τώρα σε ένα είδος
πολιτικής ομηρίας από τον Πάνο Καμένο και
τους ΑΝΕΛ με τον χρόνο πλέον να μετρά
αντίστροφα.
Ακόμα όμως και αν η κυβέρνηση, παρά
την στάση των ΑΝΕΛ, επιχειρήσει να περάσει

την συμφωνία με τη απαιτούμενη
πλειοψηφία των 151 ψήφων από την Βουλή,
θα πρέπει να αναζητήσει στήριξη στην
ψήφο τουλάχιστον 6 βουλευτών που δεν θα
προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε
άλλη περίπτωση χάνεται η πλειοψηφία και
οδηγούμαστε σε πρόωρες εκλογές. Βέβαια,
κυβερνητικοί κύκλοι έσπευσαν να δηλώσουν
από τώρα ότι ο πρωθυπουργός όταν έρθει η
στιγμή της κύρωσης της συμφωνίας με την
γειτονική χώρα είναι πολύ πιθανόν να
ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή
ώστε να επιβεβαιώσει για μιαν ακόμη φορά
την ύπαρξη κυβερνητικής πλειοψηφίας!
Το παράδοξο σε αυτή την υπόθεση είναι
ότι υπάρχουν βουλευτές όπως ο κ. Σταύρος
Θεοδωράκης και ορισμένοι συνάδελφοι του
από το Ποτάμι αλλά πιθανώς και από το
Κίνημα Αλλαγής που έχουν ταχθεί υπέρ της
συμφωνίας αλλά είναι βέβαιο ότι θα
καταψηφίσουν την κυβέρνηση εφόσον τεθεί
ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτήν...
Η πολιτική αντίφαση εντοπίζεται στο
γεγονός ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο
ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε μεγάλη μάχη για να
επιτύχει με φανερό πολιτικό κόστος την
Συμφωνία των Πρεσπών, θα εύχεται
προκειμένου να μην διαταραχθεί η ενότητά
και η πλειοψηφία στην Βουλή, να
καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την άλλη
πλευρά ώστε να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος,
εφόσον πραγματικά έχει αποφασιστεί να
είναι ο Μάιος ο μήνας των εθνικών
εκλογών!
Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, η Ν.Δ. είναι φανερό ότι έχει
μετακινηθεί σε πιο συντηρητικές πολιτικές
γραμμές, απορρίπτοντας κατηγορηματικά
την Συμφωνία των Πρεσπών ως «εθνικά
επιζήμια», έχοντας υποχωρήσει κατά πολύ
από τις θέσεις που διατύπωνε για το ίδιο
θέμα πριν από 20 χρόνια ο πατέρας του
σημερινού αρχηγού της και πρώην
πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης. Θεωρεί έτσι η Ν.Δ. ότι
επενδύει πολιτικά στο «εθνικό της
ακροατήριο», εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο
απωλειών από τα δεξιά της, την στιγμή που
υπάρχουν έντονες ζυμώσεις για την
δημιουργία νέου εθνικιστικού κόμματος με
άξονα το «Μακεδονικό». Η Ν.Δ. εγκαλεί την
κυβέρνηση ότι με την Συμφωνία των
Πρεσπών «παραχώρησε στην γειτονική
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χώρα την γλώσσα και την εθνικότητα»,
αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ύπαρξη
«Μακεδονικού έθνους», γεγονός που η
κυβέρνηση αρνείται σθεναρά.
Το Κίνημα Αλλαγής λίγους μήνες μετά
την οργανωτική του συγκρότηση και την
εκλογή αρχηγού από την βάση με την
συμμετοχή 212.000 ψηφοφόρων του,
κινδυνεύει άμεσα με διάσπαση. Ο Σταύρος
Θεοδωράκης και το Ποτάμι εμφανίζονται
μετανιωμένοι για την συμμετοχή τους στο
εγχείρημα της ανασύστασης του χώρου της
κεντροαριστεράς και με αφορμή το
«Μακεδονικό» και αποφάσισαν το
προηγούμενο σαββατοκύριακο να
αποχωρήσουν. Αλλά και τα προερχόμενα
από το ΠΑΣΟΚ στελέχη του Κινήματος
Αλλαγής δεν έχουν την καλύτερη άποψη για
το επικεφαλής του Ποταμιού και
εμφανίζονται απρόθυμοι στην συνέχιση της
συνεργασίας μαζί του, επιλέγοντας
χωριστούς δρόμους. Όλα αυτά συμβαίνουν
την στιγμή που η κ. Φώφη Γεννηματά είχε
θέσει ως κεντρικό της πολιτικό στόχο την
ανάδειξη του ΚΙΝΑΛ ως καθοριστικού
πόλου στον χώρο του κέντρου και της
κεντροαριστεράς με σαφείς διαχωριστικές
γραμμές τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από
τη Ν.Δ.. Οι επιπτώσεις από την αποχώρηση
Θεοδωράκη θα φανούν στο Κίνημα
Αλλαγής τους επόμενους μήνες αλλά και
από τις αντιδράσεις της ίδιας της κοινωνικής
του βάσης στις εξελίξεις αυτές.
Συνήθως βέβαια οι εκλογές κρίνονται στο
μέτωπο της οικονομίας. Και μπορεί στην
κυβέρνηση να πανηγυρίζουν για τα
επιτεύγματα των μακροοικονομικών τους
στοχεύσεων, όσο όμως δεν ζεσταίνεται η
πραγματική οικονομία και η τσέπη του
μέσου Έλληνα εργαζόμενου, συνταξιούχου
και επιχειρηματία, ο οποίος έχει βιώσει το
μαρτύριο της συνεχούς λιτότητας όλα τα
προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει εύκολη
ανατροπή των συσχετισμών που
καταγράφουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
Ένα κλίμα πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση
χωρίς όμως να έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμη
μία σαφής κοινωνική και πολιτική
πλειοψηφία που να εκτοξεύει τα ποσοστά
της αντιπολίτευσης. Παραμένουμε στο
ακουστικό μας με ενεργό ενδιαφέρον για τα
όσα πρόκειται να συμβούν τους επόμενους
μήνες.

Emekliler Gümülcine’de gösteri yaptı
İTB’den bir ilk: “El Emeği
Göz Nuru Festivali”

GÜMÜLCİNE’de emekliler gösteri
düzenledi. Emekli kuruluşları tarafından
3 Temmuz Salı günü Gümülcine şehir
meydanında gösteri yapıldı.
Doğu Makedonya Trakya genelindeki
emeklilerden oluşan grup, kamuoyunda
Katrungalos yasası olarak bilinen
yasanın iptali ve memorandumlar
sebebiyle maaşlarda yapılan kesintilerin
geri ödenmesi için Gümülcine şehir
merkezinde protesto gösterisi düzenledi.
Şehir merkezinde toplanan emekliler
bugüne kadar yapılan kesintilerin geri

ödenmesi ve emeklileri daha da zor
duruma düşürecek olan yeni yasaların
hayata geçirilmemesi için mücadelerine
devam edeceklerini belirttiler.
Gösteriye Doğu Makedonya - Trakya
bölgesindeki emekli kuruluşlarının yanı
sıra Yunanistan genelindeki
kuruluşlardan da temsilciler katıldı.
Emekliler hayat şartlarını zorlaştıran
yasalara karşı başlattıkları
mücadelelerini kararlılıkla
sürdüreceklerini ifade ettiler.

İSKEÇE Türk Birliği (İTB), 6
Temmuz Cuma günü “El
Emeği Göz Nuru Festivali”
adı altında bir etkinlik
düzenliyor.
İTB’ye bağlı faaliyet
gösteren Biçki – Dikiş
– Nakış ve El Sanatları
Kursları’nın yıl sonu
sergileri, bu yıl ilk kez
“İskeçe Türk Birliği El Emeği
Göz Nuru Festivali” adı altında
gerçekleştirilecek. Etkinlik, İskeçe
Türk Birliği tarafından 6 Temmuz
Cuma günü İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu – Lisesi Spor
Sitesi’nde yapılacak ve saat 18:00’de
başlayacak. İTB’ye bağlı kurslar
tarafından açılacak sergi iki gün
boyunca ziyarete açık kalacak.
“El Emeği Göz Nuru Festivali” adı
altında gerçekleştirilecek etkinlikte
yapılacak faaliyetler şöyle:

İTB çatısı altında faaliyet gösteren
toplam 16 Biçki – Dikiş – Nakış ve
El Sanatları Kursu’nun yıl sonu
sergileri açılışı yapılacak.
Dikiş – Nakış
kurslarındaki öğrenciler
tarafından üretilen Batı
Trakya bölgesine ait
geleneksel ve günümüze ait
kıyafet defilesi
gerçekleştirilecek.
Kurslarımızda 3 yıllık eğitim
sürecini tamamlayan 90’ı aşkın
kursiyere ‘Başarı Belgesi’ verilecek.
İTB Korosu tarafından konser
verilecek.
İTB müzik ekibi tarafından canlı
performans sergilenecek.
İTB halk oyunları ekibi tarafından
gösteri sunulacak.
İTB Gençlik Kolu tarafından
yiyecek – meşrubat , çay – kahve
ikramı yapılacak.
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Milletvekilleri ile
kooperatif yöneticileri
tarım bakanıyla görüştü
DEB Partisi Başkanı
Ali Çavuş ABD
Bağımsızlık Günü
resepsiyonuna katıldı
Milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf ve
Hüseyin Zeybek ile Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatif
Başkanı Hüseyin Esat ve
yönetim kurulu üyeleri, 4
Temmuz Çarşamba günü
Atina’da Tarım Bakanı
Evangelos Apostolu ile görüştü.
Milletvekilleri ve Kooperatif
yöneticilrinden oluşan heyet
Bakan Apostolu ile Rodop,

Evros ve İskeçe Yaka bölgesinde
tütünlerde ortaya çıkan tepe
hastalığı sonucunda oluşan
zararları ve çiftçilerin bu
hastalık nedeniyle oluşan
mağduriyetlerinin giderilmesi
konularını görüştü.
Kooperatif üyeleri, hastalık
sonucu oluşan zararları bakana
iletirken bu zararların
karşılanması ve hastalığın daha
fazla yayılmadan önlenmesi

için gerekli çalışmaların acilen
yapılması talebinde bulundu.
Bakan ve milletvekilleri ise
tütün üretiminin Trakya bölgesi
için önemli olduğunu ve
desteklenmesi gerektiğini
belirterek, tütün üreticilerini
zarara uğratan tepe hastalığı ile
ilgili bilgileri olduğunu ve
zararların karşılanması için
ELGA ile işbirliği içinde çalışma
yapacaklarını ifade ettiler.

Darbeci askerlerden
birine daha iltica hakkı tanındı!

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, koordinatör
Çiğdem Asafoğlu ile birlikte
DEB Partisi’ni temsilen ABD
Selanik Başkonsolosluğu’nun
daveti üzerine 2 Temmuz 2018
Pazartesi akşamı Selanik’te
düzenlenen resepsiyona
katıldı.
Selanik’teki bir otelde
gerçekleştirilen ABD
Bağımsızlık Günü
resepsiyonuna katılan
davetliler ABD’nin Atina
Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt
ve Selanik Başkonsolosu

Rebecca A. Fong tarafından
karşılandı.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş
resepsiyonda Amerikalı
Büyükelçi Geoffrey R. Pyatt ve
Başkonsolos Rebecca A.Fong’a
“Bağımsızlık Günü” nedeniyle
parti adına tebriklerini iletti ve
davet için teşekkür etti.
Selanik’teki resepsiyona
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah ile Gümülcine
belediye meclis üyesi Sibel
Mustafaoğlu da katıldı.

Bir haftada iki intihar!
SON dönemde bölgemizde görülen intihar olaylarına iki
vaka daha eklendi. Birkaç gün arayla İskeçe’nin Göynüklü
köyünde bir ve Rodop iline bağlı Kalanca köyünde bir kişi
olmak üzere iki soydaş yaşamına son verdi. Üst üste gelen
iki intihar olayı bölgede derin bir üzüntü yarattı.
GÖYNÜKLÜ’DE İNTİHAR
İskeçe’de bir soydaş kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, İskeçe ova köylerinden
Göynüklü'de yaşayan Ş.M. isimli soydaş 1 Temmuz Pazar
günü öğle saatlerinde kendini asarak intihar etti.
48 yaşında olduğu belirtilen kadının üç ay önce eşini
kaybettiği ve geçim sıkıntısı yaşadığı, bu nedenden dolayı
bunalıma girdiği iddia edildi.
Bir intihar daha!...
Yunanistan İltica Dairesi, darbeci sekiz
askerden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birine
daha iltica hakkı tanındığı bildirildi.
Yunanistan İltica Dairesi’ne bağlı komisyonun
kararına göre, sekiz firari darbeciden biri olan
Uğur Uçan'a iltica hakkı verildi. Böylece
Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı
3'e yükseldi.
Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet
Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi
tarafından bu hak tanınmıştı. Danıştay da verilen

iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız
bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına
onay vermişti.
Medyada çıkan haberlerde; Danıştay kararının
emsal teşkil etmesi sebebiyle geri kalan 5 darbeci
askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı
yorumunda bulundu.
Darbeci sekiz asker, 18 aylık gözetim altında
tutulma sürelerinin dolması sebebiyle Mayıs ayı
sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden
serbest bırakılmıştı.
Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında
Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.

KALANCA’DA İNTİHAR
Rodop iline bağlı Kalanca köyünde 26 yaşında Z. Ö.
isminde bir kız intihar ettiği bildirildi.
4 Temmuz Çarşamba günü sabah erken saatlerde
gerçekleşen olay, köy halkını derin bir yasa boğdu.
Edinilen bilgilere göre Z.Ö’nün bir süre önce Girit'te
üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Batı Trakya'ya
döndüğü belirtildi. Son zamanlarda çeşitli aile
problemleri de yaşayan kızın, kısa bir süre önce çalıştığı iş
yerinden çıkarıldığı öğrenildi.
Bölgeyi yasa boğan olayla ilgili olarak polis soruşturma
başlattı.
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GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ
24 Haziran 1928’de kuruldu
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Gümülcine ‘TÜRK
GENÇLİĞİ ÜMİT
SPOR YURDU’ 24
Haziran 1928’de
kuruldu. Akabinde
1933’te
‘GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLİĞİ YILDIZ
SPOR YURDU’
kurulmuştur.
Görülen ihtiyaç
üzerine bu iki
derneğin
birleşmesiyle
1938’de bugünkü
‘GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ’
doğmuştur. Bu
birliğin ilk başkanı
müteveffa OSMAN
ÜSTÜNER oldu.
Bugün sizlerle
paylaştığımız bu
sohbeti rahmetli
çok muhterem
OSMAN ÜSTÜNER
ağabeyle
yaptığımız
sohbetlerdendir.
Aynı zamanda o
süreçte çıkan ve
Batı Trakya
Türklerinin her
halini yazıp bize
bırakan ‘YENİ
ADIM’
gazetesindendir.

YENİ ADIM Gazetesi Sayı 131 – 1928
GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLERİ
Memleketimizdeki Türk gençlerinin
hergün biraz daha yekdiğerlerine
yaklaştıklarını hergün biraz daha
toplandıklarını görmekle iftihar
ediyoruz.
Evvela İskeçe’de küçük bir grup
bütün İskeçe gençlerini, bir
nizamnamenin etrafında topladı. Az
zamanda bu birlik memleketin ihmal
edilemeyecek derecede varlık gösteren
bir müessesesi hükmüne geçti.
Meyhanelerin pis binalarından, mahalle
kahvelerinin dumanlı havasından,
kumarhanelerde, sefahat bucaklarından
her gün birer- ikişer genç geliyor.
Birliğin ilmi, fikri, bedeni istifadelerle
dolu havası içine sığınıyorlar. Bir tarafta
musiki şubeleri, diğer tarafta
kütüphanesi, futbol ve idman takımları,
İskeçe gençler yurdu azalarına feyz ve
hayat veriyor.
Son zamanlarda Gümülcine
gençlerinin de aynı suretle, aynı emelle
toplandıklarını, aynı gaye uğrunda
birleştiklerini öğrendik.
Gümülcine’nin pazara yakın bir
mahallesinin mütevazi bir köşesinde bu
gün küçük görünen bir binanın içinde
samimiyetle milli bir gençlik bulunuyor.
Gümülcine’liler gençlerin attıkları bu
adımları takviye etmelidirler.
Bir memleketin ne kıymette
olduğunu, istikbalinin nasıl tecelli
edeceğini görmek isteyen gözler,
gençlerinin yürüdüğü hedeflere ,
hareketlere bakmak
mecburiyetindedirler. Belki bu güne
kadar memleketimizde bu sürette
teşekküller olmuştur. Gençlerimizin
başka zamanlarda aynı suretle
toplandıkları vakidir. Fakat bugünkü
vaziyet bambaşka olduğundan
Birliklerin, Yurtların istikballeri
hakkında şüphelere düşmek doğru
değildir.
Dünkü günün pek çok sebepleri,
belki gençleri bir noktanın etrafında
toplanmaktan men etti. Fakat bugün
öyle değildir. Hem gerek
gümülcine’liler, gerekse İskeçe’liler
bugün gençlerinin bu suretle içkiden,
kumardan, sefahatten, cehaletten uzak
ve yalnız hayata, medeniyete doğru
yürüyen yollar üzerinde tehalükle
koştuklarını gördükleri vakit memnun
olmalıdırlar ve memnun oluyorlar.
Bunun için her çocuk babası, çocuğunu
kahvehaneye gitmekten men eden,
terbiyesini muhafaza eden, ilmine,
irfanına yardım eden bu müessesenin
azayı fahriyesi meyanına dahil olmalı ve
elinden geldiği maddi, manevi
muaveneti yapmaktan kusur
etmemelidir. Başka milletlerin böyle
gençlik teşkilatları yaşlıların gayretiyle
idare edilir. Gençlere bu müesseselerde
yalnız bedenen, fikren istifade etmek
düşer. Kulüplerin para cihetinden
idaresi memleketin zenginlerine,
hamiyetperverler, gençliği, istikbali,
daha doğrusu evladını seven kimseler
tarafından temin edilir. Gümülcine

Fotoğrafta 1938’de ‘GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLİĞİ ÜMİT SPOR YURDU’ ve ‘GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLİĞİ YILDIZ SPOR YURDU’ nun birleşmesiyle oluşturulan ‘GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER
BİRLİĞİ’nin ilk başkanı müteveffa çok muhterem ağabeyimiz ‘OSMAN ÜSTÜNERİ’ görmektesiniz.

gençleri, ihtiyaç içinde kalmamalıdırlar.
Her Gümülcineli muvafık, muhalif bu
kulübün etrafında toplanmalıdır.

YENİ ADIM gazetesi sayı 166 – 1928
GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER YURDU
Gümülcine’den aldığımız haberler
orada da Türk Gençlerini kahvehaneleri,
kumarhanelerin, meyhanelerin,
mütefessih bucaklarından çekmeye
çalışan Gençler Yurdunu hükumetin sed
edilmesi hakkında bir emir verdiğini
bildiriyor. Gümülcine Türk Gençleri’nin
bu emrin mahiyetinden müteesirdirler.
Yurdun kapanmasına da,
nizamnamenin henüz tasdik
edilmemesini sebep olarak
gösteriliyormuş.
Yeni Adım: Bu emirnameye bizde
bittabi müteessif edilmezden evvel
açılmasına müsade etmiyorsa
Gümülcine Türk Gençler Yurdu açıldı,
‘Niçin altı yedi aydan beri yaşayan ve
açık bulunan bu kulübü hükümet
kapamadı ?’ anlaşılıyor ki nizaname
tasdike verilir verilmez kulüp
açılabiliyor. Bütün Yunanistan’daki
Rum, Ermeni ve Musevi kulüpler de bu
süretle ve bu tarzda açılıyorlar. Şimdi
Gümülcine’nin Türk kulübünün
bunlardan istisna edilerek sed
edilmesinin bir haksızlık olduğu
meydandadır. Türklere mahsus her
teşkilat, her mektep gibi bu da

zannediyoruz ve pek tabii görüyoruz ki
hükümetin gözüne batmaya başladı.
Eğer maksat kulübü kapatmak ise bu
açık söylenmelidir. Hem nizamnamenin
tasdikini tehir, hemde niçin tasdik
ettirmediniz diye kulübü sed etmek
doğru bir şey olur mu?...
YENİ ADIM Gazetesi Sayı 156: 1928
‘GENÇLER YURTLARIN ETRAFINDA
TOPLANMALIDIR’
İşitiyoruz ki: TÜRK GENÇLER
YURDU, yeni Türk yazısını öğretmek
için azalarına mahsus bir kurs açmış,
her türlü vasıtaları temin ederek bu
uğurda çalışmalara geçmiştir.
Aynı zamanda Yurt, belediyeden bir
Rumca muallimi almış, Rumca lisanı
tetrisine de son gayretini sarf
etmektedir. Bunlar bu suretle devam
ederken musiki, idman şubeleri de
faaliyetten geri kalmıyorlar.
Yaptığımız tahkikat Yurdun azasının
hergün arttığını gösteriyor. İskeçe
gençleri için en iyi terbiye ocağı olan bu
teşkilata pek sıkı bağlanmak lazımdır.
Henüz dışarıda kalan pek çok gençler
vardır ki Yurdun faydasını bilfiil kendi
üzerlerinde görmemişlerdir. Her Yurt
azası, her ana ve baba ve her düşünceli
şahıs çocuğunu, komşusunun
çocuğunu, kahvehanenin köşesinden
kulübün çatısı altına göndermekle
muvazzaftırlar. Gençler için değil, bu
mektepsiz memleket için en iyi terbiye
menbaı bu kulüptür.
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Gençlerin terakkisine lazım olan her
şeyin Yurt tedarik ediyor, hazırlamaya
çalışıyor.
Gümülcine’de de bu yolda bir
Gençler Birliği açılmıştır. Son hafta
içinde idman sahasında iyi
muvaffakiyetler, gösterdiklerini
işittiğimiz Gümülcine gençlerini tebrik

GÜNDEM tarih
eder, daha fazla çalışmalarını arzu
eyleriz. Her milletin gençlerine mahsus
teşkilatları vardır. Bunların bazısı
bedeni, bazısı yalnız fikri sahada
gençlerin terbiye ve temiyyesini nazara
dikkate alıyorlar.
Türk gençlerinin teşkilatları ise bu
iki noktayı da nazarı dikkatten uzak

Yukarıdaki fotoğrafta Gümülcine ÜMİT TÜRK GENÇLERİ kulübünün ilk başkanı Hüseyin Can’ı (Cinci)
görmektesiniz.

tutmuyor ki bu süretle en mükemmel
ve muntazam bir teşkilat olmuş
demektir.
İhtiyarlarımız da, memleketin
zenginleri de, hamiyet sahipleri de
gençlere yardım etmek vazifesinin
altındadırlar. Memlekete yardım böyle
olur.

17
Bilhassa Gümülcinenin ileri gelen,
hamiyetli efendilerinin nazarı
dikkatlerini celbeder, Gümülcine
Gençlerinin meyhanelerden, …
hanelerden, şantozlardan
kahvehanelerden men eden bu
teşkilatlara, ellerinden geldiği
derecede yardım etmelidirler.

Yukarıdaki fotoğrafta Gümülcine YILDIZ TÜRK GENÇLERİ kulübünün çok muhterem insanı
Fehim OTMANLI’yı görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta ‘GÜMÜLCİNE’ de ilk kurulan ‘GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLİĞİ ÜMİT SPOR YURDU’ nun ilk faaliyetinde kurucu ilk yöneticilerini ve yönetim kurulu ile tiyatro gösterisinden once
yaşlı, genç ve faaliyetin sevgili çocuklarını görmektesiniz.
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Panos Kammenos’dan
"Makedonya" açıklaması
milletvekilinin onayı olmazsa halkın karar
vermesi gerekir. Bu da ya referandum ya da
seçimle olur." dedi.
Kammenos, anlaşmanın meclisten geçmediği
takdirde hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını
savunarak, "NATO'ya üyeliğe ilişkin Eski
Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'da (FYROM)
referandum tamamlanmadan veya meclisimizde
onaylanmadan hiçbir prosedür
gerçekleştirilemez." ifadesini kullandı.

Yaz tatilinde sporun önemi

U

zun bir aradan sonra,
yeniden mermaba
diyerek, çocuklarınızla
birlikte güzel bir yaz tatili
geçirmeniz dilekleriyle yazıma
başlamak istiyorum.
Tatil deyince akla
dinlenmek gelir elbette. Ancak
çocuklarımızın bu dönemde
yapabilecekleri spor
etkinlikleri büyük önem
taşıyacaktır.
Özellikle çocuğumuzun
bilgisayar ve televizyondan
uzaklaştırmak boş zamanlarını
kaliteli bir şekilde
doldurabilmesine yardımcı
olmak gerekir. Burada sporun
devreye girmesi çok faydalı
olacaktır. Zira spor, çocuğun
bedensel ve zihinsel
gelişimine büyük katkı
sağlamaktadır.
Amerikalı araştırmacılar,
spor yapan çocukların
hafızalarının kuvvetlendiğini,
reflekslerinin daha hızlı
çalıştığını ve bu çocukların
daha yaratıcı olduklarını
yaptıkları araştırmalar
sonucunda kanıtlamışlardır.
Aynı zamanda yapılan başka
araştırmalar da spor yapan
çocukların derslerinde daha
başarılı olduklarını, liderlik ve
güven duygularının daha fazla
gelişmiş olduğunu
göstermiştir.
Çocukları küçük yaşlardan
başlayarak kısa yürüyüşlerle
spora alıştırabiliriz. Daha
sonraları da çocuğun ilgi
duyduğu, zevk aldığı spor
dalına ağırlık vererek, onu
yönlendirebiliriz.
Televizyon ve bilgisayar
başında yaz tatilini
geçirmesine engel olabilmek
için çocuğu spora
yönlendirmek iyi bir çözümdür.
Bunun için ailece yürüyüşler
yapmak, bisikletlerle
dolaşarak zaman geçirebilmek
iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca
çocuğa paten gibi malzemeler
alarak onu parklara, bahçelere
götürmek, oyunlar oynayıp
zamanını verimli bir şekilde
geçirebilmesini sağlamak da
çok önemlidir. Çocuklarımıza,
kendi çocukluğunuzda
oynadığımız, artık bilinmeyen
bazı oyunları öğretebiliriz.
Böylelikle de çocuk
bilgisayardan uzak tutulabilir.

Çünkü yeni şeyler öğrenmek
çocuklara her zaman cazip
gelebilir.
Şehrimizde bulunan spor
tesislerinden de faydalanarak,
çocuklarımızın futbol, basket,
voley gibi spor aktivitelerine
katılımını sağlayabiliriz. Spor
yapan çocuğun bedeni de daha
sağlıklı gelişir. Televizyon ve
bilgisayar başında çocuk,
sürekli atıştırmayı düşündüğü
için abur cubur ile beslenir.
Spor yapan bir çocuk ise
düzenli ve sağlıklı beslenmeyi
öğrenerek iyi bir kemik ve kas
gelişimine sahip olur.
Spor, çocuğun zeka
gelişimini de olumlu
etkileyerek daha iyi
düşünebilme, algılayabilme ve
problem çözebilme
özelliklerini kuvvetlendirir.
Spor yapan çocuk daha azimli
ve daha çalışkan olurken, aynı
zamanda disiplini de öğrenir.
Bütün bunların sonucunda da
özgüveni gelişmiş bir birey
olarak yatişir. İleride yetişkin
bir insan olduğunda da sağlam
bir bedene sahip olmanın yanı
sıra, iyi bir ruhsağlığına da
sahip olmanın avantajını yaşar.
Günümüzde madde
bağımlılıkların artışının
hepimiz farkındayız sanırım.
Burada da sporu çocuğumuzun
kötü alışkanlıklardan
korunması için faydası çok
büyüktür. Spor yapan çocuk,
edindiği disiplin sayesinde
kötü alışkanlıklardan uzak
kalabilmektedir.

KOCİAS: "İYİ BİR ANLAŞMA"
Öte yandan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, varılan
mutabakatın "iyi bir anlaşma" olduğuna işaret
ederek, "Anlaşma, ulusal egemenlikten bir ödün
vermediği için 180 vekilin onayı gerekli değil."
ifadelerini kullandı.
Kocias, Yunanistan'ın krizden çıktığını
vurgulayarak, "Bu sorunu çözdük, çünkü bizi
mahkum eden sorunları çözmenin Yunanistan'ın
çıkarına olacağına, halkımızla geleceğe
bakabilmemizi sağlayacağına inanıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
SAVUNMA Bakanı Panos Kammenos,
Makedonya (FYROM) ile varılan isim anlaşmasına
ilişkin, referandum veya seçimler yoluyla Yunan
halkının onayının alınması gerektiğini belirtti.
Hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) partisinin Başkanı Kammenos
düzenlediği basın toplantısında, Yunan ve
Makedon hükümetleri arasında imzalanan "isim
sorunu" anlaşmasına yönelik açıklamalarda
bulundu.
Varılan anlaşmanın "kötü" bir anlaşma
olduğunu ileri süren Kammenos, "Yunan
halkının onayı olmadan anlaşmanın kabul
edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Anlaşmanın 300 sandalyeli mecliste
onaylanması için 150 değil 180 vekilin onayının
aranması gerektiğini ifade eden Kammenos, "180

HÜKÜMETTE "MAKEDONYA" ÇATLAĞI
Hükümet ortakları SİRİZA ve ANEL arasındaki
koalisyon Makedonya ile varılan isim sorunu
anlaşmasından bu yana sıkıntılı günler yaşıyor.
Bazı ANEL milletvekillerinin istifasının ardından
koalisyonun milletvekili sayısının 152'ye düşmesi,
hükümetin düşeceği yorumlarına yol açmıştı.
İçinde "Makedonya" ibaresi geçen bir isim
anlaşmasına karşı olduğunu açıklayan ANEL
partisi, hükümete karşı verilen gensoru
önergesini ise reddetmişti
İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan
anlaşmaya göre, Makedonya'nın adı "Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilirken,
bu ülkeye AB ve NATO üyeliği yolunda
Yunanistan'ın koyduğu veto kaldırılacak.

İskeçe ova bölgesinde
büyük zarar!

Aileler 5- 6 yaşlarından
başlayarak çocuklarını yüzme ,
7-8 yaşlarından itibaren
jimastik, futbol gibi spor
dallarına, 10 yaşından
başlayarak da voleybol,
basketbol gibi spor
faaliyetlerine
yönlendirmelidirler.
Tatilde buna daha fazla
ağırlık vererek, yıl içerisinde
de çocuğun dersleriyle birlikte
bir spor programı hazırlayarak
çocuğu yönlendirebilmek çok
önemlidir. Spor disiplini
edinen çocuk, ona zarar
verebilecek pek çok kötü
alışkanlıklardan uzak
durabilmeyi başarabilecek,
kazandığı özgüven sayesınde
de her zaman başarılı
olacaktır.

YURT genelindeki aşırı
yağmurlar İskeçe'nin ova
bölgesinde de etkili oldu.
Evleri ve ekili alanları basan
sel suları büyük zarara neden
oldu.
Sağanak yağmurlar sonucu

oluşan selden İnhanlı (Topiros)
Belediyesi sınırları içindeki tüm
köyler etkilendi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Bölgede etkili olan aşırı
yağışların yol açtığı zarar

nedeniyle Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanlığı’nın
kararıyla ova bölgesinde acil
durum ilan edildi. Gerek
belediye, gerekse hükümet
yetkilileri olay sonrası bölgede
incelemelerde bulundu.
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UEFA’dan flaş açıklama!
UEFA gelecek sezondan itibaren
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve
Süper Kupa'da uzatmalara giden maçlar
için takımlara 4. oyuncu değişikliği hakkı
tanınacağını açıkladı.
UEFA’dan yedek kulübesinde fazla
oyuncu ve değişiklik sayısına yönelik
hamle geldi. Resmen açıklanan kuralda
2018 Dünya Kupası baz alındı.
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi,
UEFA Süper Kupası ve Avrupa Ligi’ndeki
oyuncu değişikliği kuralları IFAB’ın da
oynayıyla resmen duyuruldu. UEFA’nın
resmi sitesinden yapılan açıklamada,
değişikliklerin son hali anlatıldı.
2018 Dünya Kupası’nda ilk kez
uygulanan 4. Oyuncu değişikliği kuralı
Avrupa futboluna kulüpler bazında da
geldi. Buna göre hem oyuncu değiştirme
hem de yedek kulübesinde daha fazla
oyuncu tutma şansı geldi. İşte UEFA’nın
getirdiği yenilik:
-Artık UEFA’nın turnuvalarında eleme
maçlarında karşılaşmalarının uzaması

Edirne'de turizme
"güreş" dopingi

halinde ekstra dakikalarda 1 oyuncu
değişikliği olacak. Böylece değişiklik sayısı
4 olacak.

-UEFA Süper Kupası finalinde takımlar
yedek kulübesinde 12 futbolcu
bulunduracak.

Süper Lig, Lefter
Küçükandonyadis'in
ismiyle oynanacak

Sokratis Arsenal'de
Türkiye Spor Toto Süper
Lig'de 2018-2019 sezonu,
Fenerbahçe'nin efsane
futbolcusu Lefter
Küçükandonyadis'in ismiyle
oynanacak.
Türkiye Futbol
Federasyonu’ndan yapılan
açıklamada, yönetim
kurulunun, Spor Toto Süper Lig
2018-2019 sezonunun Lefter
Küçükandonyadis Sezonu
olarak oynanmasını
kararlaştırdığı belirtildi.
Türkiye A Milli Takımı ve

Fenerbahçe'nin efsane
isimlerinden olan, "Futbolun
Ordinaryüsü" lakaplı İstanbul
Rumu Lefter
Küçükandonyadis'in, Türk
futboluna yaptığı unutulmaz
katkılarla tüm sporseverlerin
sevgi ve saygısını kazandığı
aktarıldı.
Türkiye Spor Toto Süper Ligi,
önceki yıllarda Süleyman Seba,
Hasan Doğan, Turgay Şeren ve
İlhan Cavcav gibi futbolun
unutulmaz isimleri anısına
oynanmıştı.

İngiliz kulübü Arsenal, Borussia Dortmund'un savunma
oyuncusu Sokratis Papastathopulos'u kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper
Sokratis Papastathopulos'u Almanya'nın Borussia
Dortmund takımından transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia
Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda
anlaştı.
Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine
ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra
ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon euro civarı bir
ödeme yapacağını iddia etti.
Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa,
Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund
kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı
formasını da 79 kez giydi.

Dünyanın en eski spor
organizasyonlarından
Kırkpınar'ı yerinde takip
etmek isteyenler nedeniyle
Edirne'deki otellerde doluluk
oranı yüzde 100'e yaklaştı.
Edirne'de otel
rezervasyonlarının aylar
öncesi kapanmasına neden
olan Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri, kent ekonomisine
doping etkisi yapacak.
Bu ayın 13'ünde ve 15'inde
güreşleri izlemek isteyenler
ve güreşecek pehlivanları
bulunan güreş kulüpleri,
ocak ayından itibaren
otellerde rezervasyon
yaptırdı. 657'nci Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
öncesi Edirne'deki otellerde
doluluk oranı yüzde 100'e
yaklaştı.
Rezervasyonda geç kalanlar
ise ilçeler ve Kırklareli'nden
rezervasyon yaptırmaya
başladı. Yüksek talep,
güreşlerin yapılacağı
tarihlerde oda fiyatlarını da
artırdı.
Bazı güreş sevdalıları ise her
yıl olduğu gibi "Bedava
Palas" denilen park ve
bahçelerde kalacak.
Edirne Tanıtım ve Turizm
Derneği Başkanı Bülent
Bacıoğlu, Kırkpınar'ın içinde
barındırdığı ritüel ve
değerler sayesinde
ziyaretçilerin ilgi odağı
olduğunu söyledi.
Kırkpınar'a olan ilgini her yıl
artığını ve buna bağlı olarak
Kırkpınar döneminde kente
yoğun bir ziyaretçi akını
yaşandığını ifade eden
Bacıoğlu şöyle devam etti:
"Bu yıl Kırkpınar'ın 657'nci
yılı. Yüzyıllardan beri süre
gelen kültürel, sportif,
gastronomik ve birçok öğeyi
içinde barındıran büyük bir
etkinlik. Bu anlamda Edirne
için çok önemli. Yaklaşık 100
yıla yakın bir süredir kent
merkezinde devam eden bir
etkinlik. Kırkpınar, turistik
ve kültürel anlamda çok
büyük bir değer. 657'inci
yılımızda da yine kentimize
yoğun bir turist yoğunluğu
bekliyoruz. Dünyadan yerli
ve yabancı binlerce turistin
şehre geleceğini biliyoruz."
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Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nden
Başbakan Çipras’a mektup
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
azınlık eğitimiyle ilgili olarak
Başbakan Aleksis Çipras’a mektup
gönderdi. Mektupta, azınlık
eğitiminin kazanılmış bir hak
olduğu vurgulandı ve bu hakkın
korunması talep edildi.
DEB Partisi, azınlık
eğitiminin iyileştirilmesi
amacıyla Eğitim Bakanlığı’nın
azınlık kuruluşlarıyla samimi
bir diyaloğa girmesi ve kısa
zamanda sonuç alabilmesi için,
azınlık eğitim kurumları ve
diğer azınlık temsilcilerinin yer
alacağı bir komisyonun
oluşturulmasını istedi.
Azınlık eğitimiyle ilgili
taleplerin dile getirildiği
mektupta, Başbakan Çipras’ın
konuya hassasiyetle eğilmesi
talep edildi.
DEB Partisi tarafından
geçtiğimiz günlerde Başbakan
Aleksis Çipras’a gönderilen
mektup şöyle:
‘’Saygıdeğer Başbakan,
Batı Trakya Azınlığı’nın
kronikleşmiş sorunlarının
hükümetiniz
tarafından

çözüleceği yönündeki umut ve
beklentileri, azınlığın partinize
2015 seçimlerinde Rodop ve
İskeçe illerinden 3 azınlık üyesi
milletvekili seçerek en net
şekilde görülmüştür.
Batı

Trakya’da yaşayan azınlık
toplumunun yıllardır çözüme
muhtaç olan sorunlar hakkında
cesur girişimlerin hayata
geçirilmesini hala
beklediğimizi vurgulamak
isteriz.
Bugüne kadar göreve
gelen hükümetlerin
gereken ilgiyi göstermediği
azınlık sorunlarının
başında eğitim
gelmektedir. Türkçe ve
Yunanca’ya dayanan azınlık
eğitiminin, azınlık toplumuna
tanınan kazanılmış bir hak
olduğunu ifade etmek isteriz.
Azınlık eğitimi, uluslararası
anlaşmalardan ve ulusal
mevzuattan kaynaklanan bir
azınlık hakkıdır. Azınlık eğitimi
hakkı hiç bir şekilde inkar
edilemeyeceği gibi, devletin de
garantörlüğünde olmalıdır.
Devlet, azınlık eğitimini
desteklemek ve geliştirmek
zorunluluğuna sahiptir. Bu da
ancak Türkçe ve Yunanca
müfredatın desteklenmesi ve bu
konuda azınlık toplumunun
talep ve beklentilerinin dikkate
alınması şarttır.
Saygıdeğer Başbakan,
Azınlık toplumu ve azınlık
kuruluşları, devletin
azınlık eğitimini
yeterince desteklediği
kanaatinde değildir.
Bu noktada azınlık
eğitiminin
iyileştirilmesi,
Türkçe ve Yunanca
müfredata dayalı
olan azınlık eğitim
sisteminin, azınlık
insanına daha iyi
bir hizmet
verebilmesi için
yıllarca dile
getirilen talepleri
tekrarlamak
isteriz.
1- Azınlık
ilkokuluna
gidecek olan
öğrencilerin,
eğitim sistemine
daha iyi
hazırlanması ve
uyum sağlaması
amacıyla, Türkçe
ve Yunanca eğitim
yapan azınlık

ilkokulları
gibi iki yıllık azınlık (Türkçe ve
Yunanca eğitim yapılacak)
anaokullarının zaman
harcamadan açılması.
2- Azınlık okullarında eğitim
gören öğrencilerin eğitim
sistemine sağlıklı bir şekilde
entegre olabilmeleri için azınlık
anaokullarının faaliyete
geçirilmesi hayati öneme
sahiptir. Azınlığın en azından
10 yıldan bu yana dile getirdiği
anaokulu talebine olumlu yanıt
verilmesini beklediğimizi
vurgulamak isteriz.
3- Azınlık ilkokullarında
görev yapan Türkçe müfredatı
öğretmenlerinin 20 yılı aşkın bir
süredir talep ettikleri eğitim
seminerlerinin hayata
geçirilmesi.
4- Azınlık öğretmenlerinin
özlük haklarında
iyileştirilmelere gidilmesi.
5- Azınlık okullarına Türkçe
müfredatı için eğitimci
yetiştirilmek amacıyla açılan
Selanik Üniversitesi Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün
iyileştirimesi ve Türkçe
derslerinin arttırılması ve daha
kaliteli hale getirilebilmesi
amacıyla Türkiye’deki bir
yüksek eğitim kurumuyla
işbirliğine gidilmesi. Bu konuda
azınlığın taleplerine olumlu
yanıt verilmesini beklediğimizi
ifade etmek isteriz.
6- Azınlık ortaöğretim
kurumlarının desteklenmesi de
azınlığın bir diğer talebidir.
İskeçe ve Gümülcine’de sadece
birer azınlık ortaokulu ve lisesi

olduğunu ve söz konusu
okullara olağanüstü bir
ilginin olduğunu
hatırlatmak isteriz.
Her iki azınlık
ortaokul – lisesi iki
ilde de en çok
öğrenciye sahip
olan okullardır.
Rodop ve İskeçe
illerinde, azınlık
nüfusunun
yoğun olarak
yaşadığı
bölgelerde yeni
azınlık ortaokulu ve
liselerinin açılması son
derece önemlidir. İskeçe
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin
ise yeni bir okul binasına
kavuşması bir gün bile
geçiktirilmemesi gereken bir
sorundur. İskeçe’deki azınlık
lisesini ziyaretinizde bu büyük
eksikliği yakından gören bir
başbakan olarak gereken
hassasiyeti göstermenizi
beklediğimizi ifade etmek
isteriz.
7- Azınlık eğitiminin ve
azınlık okullarının zaman
içinde ortadan kaldırılmasına
yol açacak adımların
atılmaması, devletin Türkçe ve
Yunanca müfredata dayanan
azınlık eğitiminin geliştirilmesi
için her türlü katkıyı yapması
için adımların atılması.
8- Azınlık eğitiminin
iyileştirilmesi amacıyla Eğitim
Bakanlığı’nın azınlık
kuruluşlarıyla samimi bir
diyaloğa girmesi ve kısa
zamanda sonuç alabilmesi için,
azınlık eğitim kurumları ve
diğer azınlık temsilcilerinin yer
alacağı bir komisyonun
oluşturulmasını talep ediyoruz.
DEB Partisi olarak böyle bir
komisyonun oluşturulması için
her zaman katkı sunmaya hazır
olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Sayın Başbakan;
Son olarak azınlık eğitimi ve
azınlık okullarının
iyileştirilmesi ve kalitesinin
arttırılması için, azınlık eğitim
hakkının devamının sağlanması
için şahsen bu önemli sorunla
yakından ilgileneceğinizi
umuyor, görevinizde başarılar
diliyoruz.”

