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Gün dem
oku, 
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ya ka la...

12’de 7’de

ekonomi spor
“Müttefikler savunma 

harcamalarını
artırmaya başladı”

Razer BlackWidow
Elite’yi 

inceleyelim 6’da

Euro Grubu’ndan
Yunanistan’a 

reform çağrısı 15’de

Şampiyonlar
Ligi'nin kralı:

Ronaldo

YUNANİSTAN’daki
Makedon azınlığın siyasi
partisi “Gökkuşağı”,
Makedonya Üniversitesi
Balkan, Slav ve Doğu
Dilleri Bölümü’ne
Makedonca’nın da dahil
edilmesini istedi. Parti
yetkilileri, Eğitim Bakanı
Gavroglu ile görüşme
talebinde de bulundu. 

»3

bilimdünya

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı, azınlık eğitimindeki sorunların
çözüme kavuşması için acilen diyalog ortamının oluşması
gerektiğini söyledi. 

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, 2 Mart Cumartesi günü yapılan
azınlık eğitimiyle ilgili uluslararası çalıştay ve konferansı
GÜNDEM’e değerlendirirken, “Birleşmiş Milletler Azınlıklar Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes’in azınlık eğitimi çalıştay

ve konferansına katılması ve her ikisinde de konuşması
son derece önemli bir gelişmeydi. Kendisine ve onun
Batı Trakya’ya gelmesine vesile olanlara teşekkür
ediyoruz. Konferanstan sonra da diğer azınlık
kuruluşlarımızın başkanlarıyla birlikte sayın

Varennes ile sohbet etme fırsatı bulduk. Eğitim
konularımız ve diğer meselelerimizle ilgili görüş
alışverişinde bulunduk. Ben çok önemli ve tarihi
bir ziyaret olarak nitelendiriyorum.”  dedi. »9

Danışma Kurulu’ndan 
Ankara ziyareti

Makedonca
eğitim
talebi

Azınlık eğitim
sorunları AP’de
tartışılacak
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Avrupa Parlamentosu’nda
siyasi grubu bulunan EFA ile birlikte
ortak bir konferans düzenliyor.  
»4

Gümülcine’de tarım olanakları ve özel
bölgelerin desteklenmesiyle ilgili bir
etkinlik yapılacak. Rodop milletvekili
İlhan Ahmet’in düzenlediği etkinlik 22
Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. 
» 5

Gümülcine’de
tarım
konferansı

“Acilen diyalog ortamı oluşturulmalı”

BATI Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
üyeleri, Ankara temasları
çerçevesinde YTB’yi de
ziyaret etti. YTB Başkanı
Abdullah Eren, azınlık
sorunları ve özellikle
eğitim sorunları hakkında
heyetten bilgi aldı. 

Türkiye Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ı da ziyaret eden
Danışma Kurulu üyeleri,
daha sonra Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’na
geçtiler. Batı Trakya
heyeti burada, Dışişleri
Bakan Yardımcısı Yavuz
Selim Kıran tarafından
kabul edildi. Heyet
üyeleri Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarını
ve son dönemde yaşanan
gelişmeleri Kıran’a
aktardılar.

»8

DEB’ten 
cami ile ilgili
açıklama
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Nisan ayında açılması planlanan
Atina’daki cami ile ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Atina’da geç kalınmış
olsa da bir caminin açılıyor olmasının
olumlu olduğu belirtilen açıklamada,
yapının eksikliklerine de dikkat
çekildi. »13

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri, Ankara’da
temaslarda bulundu. Batı Trakya heyeti, ilk ziyaretini yeni seçilen
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gerçekleştirdi.
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Batı Trakyalı kadınlar Edirne’deki 
Kadınlar Günü etkinliğine katıldı

BATI Trakya Türk Kadın
Platformu, Edirne Valiliği
tarafından düzenlenen “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü”
etkinliğine katıldı. Kadın
Platformu’nun yanı sıra
Gümülcine’deki Perpato Derneği
üyeleri de 9 Mart Cumartesi
günü gerçekleştirilen
Edirne’deki kutlamada yer aldı. 

Edirne Valisi Ekrem Canalp’ın
eşi Ayten Canalp’ın
himayesinde gerçekleştirilen
kutlama programında, “Bir
Dünya Kur” projesi çerçevesinde
Mimar Sinan Kapalı Spor
Salonu’nda Rumeli Işığı defilesi
düzenlendi. Defileye Batı
Trakya’dan da geleneksel
kıyafetlerle katılım sağlandı. 

Batı Trakya Türk Kadın
Platformu üyeleri Edirne ziyareti
sırasında Edirne Valisi Ekrem
Canalp ve eşi Ayten Canalp ile
bir araya gelme imkanı da
buldu. Kadın Platformu Sözcüsü
Aslı Ali, davetten ve
misafirperverlikten dolayı Vali
Canalp’e teşekkür ederek tablo
hediye etti. 

Dünya Kadınlar Günü
çerçevesinde, Osmanlı
döneminde saray ve haremlerde
kadınların giydiği kıyafetler
“Rumeli Işığı Defilesi” adı
altında düzenlenen etkinlikle
tanıtıldı. Etkinlikte konuşan
Ayten Canalp, “Kadınlar
dünyanın aynası, yok etmekten
değil var etmekten yana olan,

hemen her zaman emek sarf
eden,  sevgi dolu şefkatli yüreği
ile toplumun görülmeyen
kahramanları, temel taşlarıdır.
Bütün toplumlarda kadın
yaşamdan yanadır. Çünkü
doğurandır. İnsan yetiştirerek,
üreterek önemli roller
üstlenmişlerdir. Bu nedenledir
ki ‘bir kadın yetiştirirseniz
toplumu yetiştirirsiniz’ sözü,
herkesin birleştiği bir olgudur”
dedi. 

Edirne Valisi Ekrem Canalp,
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün bir güne
sığdırılamayacağını belirterek,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın “Gönül Elçiliği”
projesinden ilham alarak, “Bir
Dünya Kur” projesi kapsamında
defileyi düzenlendiklerini
söyledi.

Defilede dönem kıyafetleri
giyen Nefise Güllüler  ile milli
yüzücü Özge Üstün tekerlekli
sandalye ile podyuma çıktı. Vali
Canalp, Nefise Güllüler’e defile
sonunda çiçek verdi. Defilede
çocuk mankenler de kıyafetler
tanıttı. 

Halk oyunu gösterileri ve
yerel dans grubu ekiplerinin
gösterileriyle devam eden
etkinliği Edirne Milletvekili
Fatma Aksal, Vali Yardımcıları,
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan ve kaymakamlar da
izledi. Sibel Mustafaoğlu’na “100. Yılda 

Yüz Güldüren Kadınlar” ödülü
GÜMÜLCİNE belediye

meclis üyesi Sibel Mustafaoğlu,
“100. Yılda Yüz Güldüren
Kadınlar” etkinliği kapsamında
“19 Öncü Kadına 19 Soru”
konulu panelde ödüle layık
görüldü.

Türkiye’nin Samsun ilinde
düzenlenen  19 Mayıs 1919’un
100. yıl dönümü etkinlikleri
kapsamında, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde düzenlenen
“100. Yılda Yüz Güldüren
Kadınlar” etkinliğinde 19
başarılı kadına ödül verildi.

Türkiye’nin Samsun ilinde
düzenlenen törene, Batı
Trakya’dan davet edilen Sibel
Mustafaoğlu, ödülünü Samsun
Valisi Osman Kaymak ve eşi
Emine Kaymak tarafından aldı.

Sibel Mustafaoğlu ayrıca
Samsun’da AK Parti Kadın
Kolları’nın düzenlediği
etkinliğe de katılarak, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve
Samsun Milletvekili Çiğdem
Karaarslan ile görüştü.

Sibel Mustafaoğlu 9 Mart

Cumartesi günü Samsun
Mübadele Derneği ve
Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonu’nun düzenlediği

Kadınlar Günü etkinliğine
katılarak, burada KADEM
Samsun temsilcisi Meral Kıvırcı
ile bir araya geldi.
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Gökkuşağı
Partisi’nden
Makedonca eğitim 
ve  ayin talebi

YUNANİSTAN’daki Makedon
azınlığın siyasi partisi
“Gökkuşağı” , Makedonca
eğitim talebinde bulundu.
Merkezi Florina şehrinde
bulunan Gökkuşağı Partisi,
Makedonya Üniversitesi
Balkan, Slav ve Doğu Dilleri
Bölümü’ne Makedonca dilinin
de söz konusu bölüme dahil
edilmesini istedi. Parti
tarafından Selanik’te bulunan
Makedonya Üniversitesi
Rektörü Stelios Katranidis ve
bölüm başkanı Haris
Papapanagos’a geçtiğimiz
günlerde gönderilen mektupla
Makedonca kürsüsünün
oluşturulması talep edildi. 

Gökkuşağı Partisi tarafından
gönderilen mektupta;
Yunanistan ile Kuzey
Makedonya arasında imzalanan
ve yürürlüğe giren Prespes
Anlaşması’yla komşu ülkenin
ismi, ülkedeki vatandaşlarının
etnik kimliği ve Makedonca
diliyle ilgili uzun yıllar devam
eden çekişmenin sona erdiği
belirtilerek, Makedonca dilinin
de bu anlaşmayla Yunanistan
tarafından resmi olarak
tanındığı hatırlatıldı. Rektör ve
bölüm  başkanına gönderilen
mektupta, Balkan, Slav ve Doğu
Dilleri Bölümü’nün amacının
Balkanlar’daki komşu ülke
dillerinde eğitim yapılması ve
bu dillerinin öğrenilmesi
olduğu anımsatıldı.
Gökkuşağı Partisi
mektubunda,

komşu
ülke
Kuzey

Makedonya ve Yunanistan’ın
kuzey bölgelerinde konuşulan
çağdaş Makedonca’nın
üniversiteye dahil edilmesi ve
bu dilde eğitim verecek bir
bölümün açılması talebini dile
getirdi. Böyle bir kürsünün
üniversite bünyesinde açılması
halinde, Makedonca’yı ana dil
veya ikinci dil olarak kullanan
vatandaşların bu dilde eğitim
alma imkanına kavuşacağı
vurgulandı. 

REKTÖR KATRANİDİS:
“TALEBİ KABUL
ETMİYORUZ”
Bu arada Makedonya
Üniversitesi Rektörü Stelios
Katranidis, Gökkuşağı
Partisi’nin talebiyle ilgili olarak
SKAİ televizyon kanalına
konuştu. Partinin talebini kabul
etmediklerini belirten
Katranidis, söz konusu
mektubu yazan kişilerin
üniversitelerin çalışma
sistemini bilmediğini iddia etti.
Üniversitelerin, derneklerden,
partilerden ve sivil toplum
kuruluşlarından talep kabul
etmediklerini öne süren
Katranidis, partinin mektubuna
cevap vermeyeceklerini söyledi.
Mektuba cevap vermeyi
düşünmediklerini söyleyen
rektör, böyle bir talebin eğitim
bakanlığından gelse dahi bunu

“anti deontolojik”
bulacaklarını ifade

etti. 

MAKEDONCA AYİN TALEBİ
Öte yandan Gökkuşağı Partisi,
geçtiğimiz günlerde
İstanbul’daki Fener Rum
Patrikhanesi’nden,
Makedonların yaşadığı
Yunanistan’ın kuzey
bölgelerindeki kiliselerde
Makedonca ayin yapılmasını
talep etmişti. Gökkuşağı Partisi,
Makedonca ayin konusunda
Patrik Vartholomeos’dan
devreye girerek bölgedeki
metropolitlerle iletişime
geçmesini istemişti. 

EĞİTİM BAKANINA 
MEKTUP
Gökkuşağı Partisi, Şubat ayında
da eğitimle ilgili talepleri
görüşmek üzere Eğitim Bakanı
Kostas Gavroglu’ndan randevu
talebinde bulunmuştu. 

Yunanistan’daki
Makedonların kurduğu
Gökkuşağı Partisi Merkez
Kurulu tarafından bakan
Gavroglu’na gönderilen
mektupla, Makedonca dilinin
konuşulduğu bölgelerdeki
devlet okullarına
Makedonca’nın dahil
edilmesiyle ilgili  görüşme
talebi iletildi. Partinin, 15 yıldır
göreve gelen tüm eğitim
bakanlarından randevu
talebinde bulunduğu dile
getirilen mektupta, ancak
bugüne kadar tüm görüşme
taleplerinin cevapsız kaldığı
hatırlatıldı. Gökkuşağı Partisi,
bakan Gavroglu’nun ve
hükümetin, Yunan toplumunu
ilgilendiren kronik sorunlara
eğilme cesaretini gösterdiğini,
bu çerçevede bakanlığa yapılan
görüşme talebine olumlu yanıt
verileceğini ümit ettiklerini
belirtti. Mektuba, “Diyalogdan
hiç kimse zarar görmemiştir.
Ancak diyalog eksikliğinin
hepimize zararı var.”
ifadeleriyle son verildi. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Güneş balçıkla sıvanmaz...

Yunanistan ile
Makedonya, yeni ismiyle
Kuzey Makedonya

arasındaki sorunlar Prespes
Anlaşması’nın imzalanmasıyla
yola girmeye başladı.  Ancak
yıllarca “milli meselesi” olarak
gündemde tutulan bu konuya
ilişkin tartışmaların sona
ereceğini beklemek yanlış olur. 

İki ülke arasıdaki
anlaşmazlığın temelini
“Makedonya” isminin kullanımı
oluşturuyor gibi görünse de,
Yunanistan’da bir Makedon
azınlığın varlığı gerginliğin
önemli parametrelerinden
biriydi ve olmaya da devam
ediyor. 

Son günlerde Yunanistan’da
Makedon azınlığın varlığını inkar
eden bir furyadır gidiyor. Fitili
aslında, geçtiğimiz günlerde
İngiliz BBC’nin “Yunanistan’ın
Görünmez Azınlığı” başlığıyla
verdiği haber ateşledi. Deyim
yerindeyse Yunanistan’da
kıyametler koptu. 

Sular durulmadan, bu kez de
Yunanistan’da yaşayan
Makedon azınlığın siyasi partisi
Gökkuşağı’ndan gelen istekler
ortalığı karıştırdı. 

Prespes Anlaşması’nda
Makedoncanın resmi dil olarak
kabul edilmesinin ardından,
Gökkuşağı Partisi Ortodoks
Fener Rum Patriği
Vartholomeos’a, Makedon
azınlığın yaşadığı bölgelerdeki
kiliselerde Makedonca dini ayin
yapılması isteğini iletti. Çok
geçmeden, çağdaş
Makedonca’nın Balkan, Slav ve
Doğu Bilimleri bölümünde
okutulması isteğiyle Selanik’teki
Makedonya Üniversitesi’ne bir
yazı gönderdi.

İş böyle olunca, “olmayan
Makedonların”, “olmayan dili”
üzerine medyadan, siyasi
çevrelerden akıl almaz
açıklamalar gelmeye başladı. 

Aslında biz bu tür tepkilerin
hiç, ama hiç yabancısı değiliz.
“Yunanistan’da etnik azınlık
yoktur. Sadece dini bir azınlık
vardır, o da Trakya’daki

Müslümanlardır.” devlet
politikasının bir muhatabı da
biziz. 

O nedenle gerek Gökkuşağı
Partisi’ne yönelik saldırıların,
gerekse kuzey - batı
Yunanistan’ın geniş bir
bölgesine yayılmış olan bir etnik
azınlığın varlığının inkar
edilmesinin ne anlama geldiğini
en iyi biz anlarız. 

Yunanistan’da
gazetecilerden, siyasetçilere,
yoldaki vatandaşa kadar
herkesin varlığını inkar ettiği
Makedonca, Gökkuşağı Partisi
yöneticisi Pavlos Voskopulos’a
göre Kuzey Yunanistan’da
yaklaşık 500 köyde
konuşuluyor. 

Ne komiktir ki, varlığı inkar
edilen bu dilin ilkokul  okuma
kitabını (Abecedar) ilk basan da
Yunan hükümetinin ta kendisidir
(1925).  

Sevr Anlaşması ve Cenevre
Protokolü hükümleri gereği adı
geçen kitap bizzat Yunanlı dil
bilimciler ve uzmanlar
tarafından hazırlanmış ve
basılmış, ancak son anda
okullara dağıtılmasından
vazgeçilmiştir. 

Daha yakın tarihe bakacak
olursak, 1991 yılında dönemin
Başbakanı Konstantin
Miçotakis’in, bağımsızlığını ilan
eden Makedonya’nın tanınması
için koyduğu koşullardan biri,
bu ülkenin Yunanistan’da
Makedon azınlık olmadığını
açıkça beyan etmesiydi. 

Birkaç yıl sonra Miçotakis bu
konuda izlediği politikayı, “Beni
başından itibaren meşgul eden
bu devletin adı değildi. Benim
için sorun, Batı Makedonya
bölgesinde ikinci bir azınlık
meselesinin ortaya
çıkmamasıydı. Yunan – Üsküp
anlaşmazlığın anahtarı buydu.”
sözleriyle açıklayacaktı. 

Etnik, kültürel, dinsel, dilsel
farklılıklar… Bunlar
gizlenebilecek şeyler mi?
Unutmayalım, güneş balçıkla
sıvanmaz!

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3

Gökkuşağı Partisi’nin
Yöneticisi Pavlos Voskopulos
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Eğitim sorunları 
AP’de tartışılacak

Dışişleri bakanları
Brüksel’de buluştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Yorgos
Katrugalos, Türk mevkidaşı
Mevlüt Çavuşoglu ile
Belçika’nın başkenti
Brüksel’de bir araya geldi. 

Görüşme basına kapalı
gerçekleşti. 

Katrungalos, görüşmeye
ilişkin twitter hesabından
yaptığı paylaşımda,
“Brüksel’de Türkiye Dışişleri
Bakanı M. Çavuşoğlu ile tüm
konuların ele alındığı
kapsamlı ve samimi
görüşme.” ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu da twitter
hesabından, “Yunanistan
Dışişleri Bakanı Georgios
Katrougalos ile ülkelerimiz
arasındaki ilişkileri her
alanda geliştirmeye yönelik
görüş alışverişinde
bulunduk.” paylaşımını
yaptı.

ANTALYA’DA
GÖRÜŞTÜLER
Öte yandan, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
eski Dışişleri Bakanı Dora
Bakoyanni’yle Antalya’da
görüştü.

Çavuşoğlu, Belek Turizm
Merkezi’ndeki bir otelde,
Avrupa Konseyi Genel
Sekreterliği’ne aday olan
Bakoyanni ile bir araya geldi.

Dora Bakoyanni
görüşmeyle ilgili twitter
hesabından yaptığı
paylaşımda, “Bugün
Antalya’da Türk Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
Avrupa Konseyi’nin
meselelerini ve Yunanistan –
Türkiye ilişkilerinin
geleceğine ilişkin konuları
konuştuk.” ifadelerine yer
verdi. 

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Avrupa
Hür İttifakı (EFA) ile Brüksel’de
Avrupa Parlamentosu’nda (AP)
20 Mart Çarşamba günü ortak bir
konferans düzenliyor.
“Avrupa’da Azınlıkların Eğitimde
Karşılaştığı Temel Sorunlar: Batı
Trakya Türkleri ile
Danimarka’daki Alman Azınlığı
Örneklerinin Karşılaştırılması”
başlıklı konferans AP Milletvekili
Josep-Maria Terricabras’ın ev
sahipliğinde gerçekleşecek.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’ndan yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: 

“Dilsel haklar ve azınlık eğitim
sistemi azınlıklar için en çok
önem arz eden konulardan
biridir. Avrupa Konseyi Ulusal
Azınlıkların Korunmasına İlişkin
Çerçeve Sözleşme ve Avrupa
Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı
gibi uluslararası azınlık koruma
araçları bu alanlarda azınlık
haklarının gelişimine yol
açmasına rağmen Avrupa’da bazı
azınlıklar bu alanlarda engellerle
karşılaşmaktadırlar. Anadilde
eğitim hakkıyla ilgili sorunlarla

karşılaşan azınlıklardan biri de
Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumudur. Her ne
kadar 1923 Lozan Barış
Antlaşması, Batı Trakya Türk
toplumuna kendi anadilinde
eğitim hakkı ile kendi okullarını
açma ve yönetme hakkını verse
de Batı Trakya Türk toplumu
bugün azınlık eğitiminin her
seviyesinde eğitim özerkliğiyle
ilgili sorunlar yaşamaktadır. İki
dilli eğitim veren azınlık
okullarının sayısı giderek
azalmakta ve toplumun iki dilli
anaokulu açma talebi devlet
makamları tarafından
görmezden gelinmektedir. Buna
karşın, kendi okullarını yöneten
Danimarka’da yasayan Alman
azınlığının durumu azınlık
eğitimi için daha iyi bir örnek
sunmaktadır. 

Azınlık eğitimi alanında
çalışan uzmanları, politikacıları,
azınlık temsilcilerini ve sivil
toplum kuruluşlarının
temsilcilerini bir araya getirecek
konferansta, Avrupa genelinde
azınlıkların eğitim alanında
karşılaştığı sorunlarla beraber
Yunanistan’daki azınlık eğitim
sistemi ve örnek uygulama
olarak Danimarka’daki Alman
azınlığının eğitim sistemi
karşılaştırılarak Yunanistan’daki
azınlık eğitim sistemindeki

eksiklikler ele
alınacaktır.

Konferansta
konuşma yapacak
isimler şöyledir: Ev
sahibi AP
Milletvekili Josep-
Maria Terricabras,
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Batı
Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ)
Genel Müdürü
Pervin Hayrullah,
Danimarka’daki
Alman Okul ve Dil
Derneği Pedagoji
Danışmanı Käthe
Freiberg-Nissen,
Danimarka’daki
Alman Okul ve Dil
Derneği Pedagoji

Direktörü Anke Tästensen,
Avrupa Çok Dillilik ve Dil
Öğrenme Araştırma Merkezi
(MERCATOR) ve Friz Akademisi
Üyesi Alex Riemersma ve Avrupa
Hür İttifakı (EFA) Direktörü
Günther Dauwen.

Konferans, 09.30 ile 12.00
saatleri arasında Avrupa
Parlamentosu’nda ASP 5E1
numaralı salonda
gerçekleşecek.”

ABTTF BAŞKANLIK 
KURULU YILIN İLK
TOPLANTISINI YAPTI
Bu arada,   Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) 20. Dönem
Başkanlık Kurulu, sekizinci
olağan toplantısını 9 Mart 2019
Cumartesi günü gerçekleştirdi. 

ABTTF’nin Almanya’nın
Witten şehrindeki genel
merkezinde yapılan yeni yılın bu
ilk toplantısında, son dönemdeki
çalışma ve faaliyetler
değerlendirilerek yaz tatili
başlangıcı olan Temmuz 2019’a
kadar gerçekleştirmesi öngörülen
uluslararası girişimler ele alındı. 

Uluslararası girişimler
kapsamında ABTTF, Avrupa
Parlamentosu’nda (AP) grubu
bulunan Avrupa Hür İttifakı
(EFA) ile ortaklaşa 20 Mart 2019
tarihinde Brüksel’de “Avrupa’da
Azınlıkların Eğitimde Karşılaştığı
Temel Sorunlar: Batı Trakya
Türkleri ile Danimarka’daki
Alman Azınlığı Örneklerinin
Karşılaştırılması” başlıklı bir
konferans düzenleyecek ve asil
üyesi olduğu Avrupa Milletleri
Federal Birliği’nin (FUEN) 12-16
Haziran 2019 tarihlerinde
Slovakya’nın başkenti
Bratislava’da düzenlenecek 64.
yıllık kongresine katılacak.

Başkanlık Kurulu
toplantısında ayrıca, 2019 yol
haritası kapsamında ABTTF’nin
destek ve katkılarıyla üye
derneklerce Ramazan ayı
boyunca iftar sofraları başta
olmak üzere önemli milli,
kültürel ve dini gün ve aylarda
düzenlenecek sosyal ve kültürel
etkinliklerin içeriği ve
organizasyonuna ilişkin konular
ele alındı.

Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyonu

(ABTTF),
Avrupa

Parlamentosu’n
da siyasi grubu

bulunan EFA ile
birlikte ortak

konferans
düzenliyor.
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GÜMÜLCİNE’de
tarım olanakları ve
özel bölgelerin
desteklenmesiyle
ilgili bir etkinlik
yapılacak. Rodop
milletvekili İlhan
Ahmet’in
düzenlediği etkinlik
22 Mart Cuma günü
gerçekleştirilecek.

“Yeni Ortak
Tarım Politikası ve
Rodop İli İçin Yeni
Olanaklar ve
Sürdürülebilir
Kalkınma – Dağlık
ve Dezavantajlı –
Fakir Bölgelerin
Özel Olarak
Desteklenmesi
(primlerin iadesi)”
konulu etkinlik, 22
Mart Cuma günü
saat 19:30’da
Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde yapılacak. 

Etkinliğe konuşmacı olarak Avrupa Komisyonu Tarımsal ve Kırsal
Kalkınma Müdürlüğü’nde Strateji ve Politika Analizi Direktörü Tassos
Haniotis katılacak. 

Etkinlikte ayrıca Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yönetim
kurulu üyesi Sinan Ahmet, Rodop İli Kalkınma AŞ Genel Müdürü
Stathis Kefalidis, Tarım -  Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Başkanı
İsmail Molla Ali Ahmet ve Yunanistan Pamuk Üreticileri Federasyonu
eski Başkanı Nikos Skopianos da yer alacak. Atina Belediye Başkanı
Doç. Dr. Yorgos Kaminis de bir selamlama konuşması yapacak.

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet tarafından yapılan açıklamada,
etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi. 

Gümülcine’de “Yeni Ortak Tarım
Politikası” konulu konferans

2 Mart 2019 Cumartesi günü
Gümülcine’de azınlık eğitimiyle ilgili bir
etkinlik yapıldı. Uluslararası bir çalıştay ve
konferans. Konu; Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Eğitimi. Başlığı ise; “Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı Eğitimi’nde İki
Dillilik ve Dünyadaki Farklı Yaklaşımlar.” 

Batı Trakya Türk Azınlığı’ndan özellikle
eğitim alanından yetkililer, azınlık
kuruluşlarının yöneticileri, Atina’da ve
bölgemizde yaşayan ve azınlık eğitimiyle
yakından ilgili olan Yunanlı
akademisyenler, Türkiye’den
akademisyenler, Avrupa’daki farklı azınlık
topluluklarından temsilciler ve BM
Azınlıklar Özel Raportörü etkinlikte
konuşmacı olarak yer aldı. 

Uluslararası çalıştay ve konferansı geçen
haftaki sayımızda haber ve yorumlarla
ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu kez olayla
bağlantılı fakat azınlık yaşamının farklı ve
önemli bir sorunu ortaya çıkaran, yansıtan
bir noktaya değinmek istiyorum. Gerek

çalıştayda gerekse konferansta tüm
konuşmacılar azınlıktan bahsederken
genelliklle “Batı Trakya Türk Azınlığı”ndan
bahsetti. Yani azınlığı olduğu gibi,  yani
azınlığın kendisini tanımladığı gibi
tanımladı. Ancak bir istisna vardı. 

Etkinliğe katılan Yunanlı
akademisyenlerin tamamı, “Türk azınlık”
demekten çekindi. Azınlığın milli kimliğini
dile getirmedi. Genellikle “azınlık” demekle
yetindiler. Sözkonusu akademisyenlerin
tamamı devlet temsilcisi olmamasına
rağmen devletin Batı Trakya’daki azınlık
konusuna resmi söyleminin dışına
çıkmadılar. Azınlığın milli kimlik bilinci ve
azınlığın tanımlamasıyla ilgili olarak resmi
devlet söyleminin ve dilinin aynısını
kullandılar. 

Bunları neden anlatıyorsun? Bu nereden
aklına geldi? diye sorabilirsiniz. Tüm
konferanstan sen bunu mu anladın? diye
merak edenler de olabilir. Hemen izah
edeyim. Hafta için yaşanan benzer bir

olaydan ötürü aklıma geldi. Yunanlı
politikacının, akademisyenin, gazetecinin
azınlığa “Türk” dedi mi, demedi mi
noktasına takılmıyorum. Saplantı da
yapmıyorum. Fakat bir sorunu konuşurken,
tartışırken, geçmişte yapılan bilinçli
bilinçsiz yanışları, ihmalleri ve muhtemel
çözüm önerilerini, eğitim sisteminin
geleceğini konuşurken, bu sorunu yaşayan
toplumu adlandırırken bile inkara dayanan
resmi devlet politikasını takip etmenin ne
kadar doğru olduğunu, çözüme hangi
ölçüde katkı yapacağını düşünmek gerekir
diye düşünüyorum. Azınlığı tanımlarken
bile azınlığın tercihlerine gereken saygıyı
göstermemek, bilimselliğin de,
akademisyen olmanın da gereği değildir. 

Malum; Yunanistan ile Kuzey
Makedonya arasında imzalanan ve
yürürlüğe giren Prespa anlaşmasıyla
birlikte tartışmalar dinmedi. Bu tartışma
konularından biri de Yunanistan’da yaşayan
Makedon azınlık ve onların talepleri.
Sayıları hakkında kesin ve net bilgi olmasa
da Yunaistan’ın kuzey bölgelerinde
Makedonca dilini kullanan ve bu milli kimlik
bilincine sahip insanlar var. Bu dili bildiğini
gizleyen ve kendini Makedon olarak
hissettiğini gizleyenler ise çok daha fazla.
Ülkemizdeki Makedonlar tarafından
kurulan ve onları temsil etme gayesini
taşıyan Gökkuşağı Partisi son dönemde
bazı girişimlerde bulundu. İlk olarak Eğitim
Bakanlığı’ndan, Makedonca eğitimin
okullara dahil edilmesi konusunu görüşmek
üzere Eğitim Bakanından randevu istedi.
Bunu kamuoyuna açıkladıktan sonra,

Makedonca’nın kullanıldığı bölgelerdeki
kiliselerde Makedonca ayin yapılabilmesi
için Patrik Vartholomeos’a mektup yazdı.
Devamında ise Selanik’teki Makedonya
Üniversitesi’ne yazı göndererek
üniversiteye bağlı bir bölümde Makedonca
kürsüsünün açılmasını talep etti. 

Bakan’dan veya Patrik’ten cevap gelip
gelmediği henüz belli değil. Sözkonusu
taleplerle ilgili olarak Yunanistan ulusal
basınında çıkan tahrikkâr, ithamlarla dolu
suçlayıcı haber ve yorumların dışında
Makedonya Üniversitesi rektörünün bir
televizyon kanalına açıklaması var. Ne diyor
rektör? “Biz mektuba cevap vermeyeceğiz”
diyor. “Bu talep deontoloji kurallarına
aykırı” diyor. “Bu talebi yerine
getirmeyeceğiz” diyor. “Sivil toplum
kuruluşları, siyasi partiler bize talepte
bulunamaz” diyor. “Eğitim Bakanlığı’ndan
bile böyle bir talep gelse deontolojik
bulurduk” diyor. Yani kısaca söylemek
gerekirse “bu iş olmaz” diyor, “boşuna
heveslenmeyin” demeye getiriyor. 

Özetle söylemek gerekirse; inkar ve
“üzerini örtme” , “görmezden ve
duymazdan gelme” politikası devam ediyor.
Nasıl ki söz ve eylemlerle “Türk azınlık
yoktur” deniyorsa, benzer bir şekilde
“Makedon azınlık da yoktur” deniyor. 

Ülkedeki azınlıklarla ilgili olarak sadece
devletin değil, ülkemizdeki akademik
çevrelerin de, daha demokratik bir
yaklaşıma, insan ve azınlık hakları odaklı
bakış açısına kavuşmaya acil olarak ihtiyacı
olduğu çok açık. 

Ozan AHMETOĞLU

İki olay, aynı bakış açısı

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Çeşme-Atina seferleri 2 Haziran’da başlayacak
TÜRKİYE ile Yunanistan arasında feribot

seferleri 2 Haziran’da başlayacak. Seferler, her
gün Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı
arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki siyasi
adımların atılmasının ardından İstanbul
merkezli bir Türk firması, gerekli girişimi yapıp
hazırlıklarını da tamamladı. Planlamaya göre,
firma 2 Haziran tarihinden itibaren hem
Türkiye hem de Yunanistan için tarihi bir
özellik de taşıyan arabalı vapur seferlerine
başlayacak. Seferler için ise merkez olarak iki
ülkenin en yakın olduğu güzergah, Çeşme
ilçesi ile Atina’nın Lavrion Limanı seçildi.

Seferler, Çeşme ve Atina arasında her gün tek
sefer olarak yapılacak ve yedi saat sürecek.
Feribotta, yolcuların yanı sıra TIR’lar da
taşınacak.

Haziran ayında başlayacak seferleri yapacak
şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent İpek,
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras’ın ortaya koydukları
irade, bu tarihi adımın atılmasının dönüm
noktalarından biri oldu. Bu hat, iki ülke
arasındaki ticari ve insani ilişkileri geliştirme
potansiyeli taşıyor. Ve biz bu hattı ülkemiz ve
Avrupa ile arasındaki bir köprü olarak
görüyoruz” dedi.

22
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Bal ve baldaki hileler...

Bu haftaki konumuzu,
içerdiği besin maddeleri
ve lezzeti sebebiyle

beslenmede önemli bir yere sahip
olan ve de doğal gıda maddeleri
arasında zirve yere sahip olan
bala ayırdık. Özellikle üretimi
esnasında bilinçli veya bilinçsiz
yapılan bazı uygulamalar, balın bu
doğal yapısını bozmakta olup
besin değerini önemli ölçüde
azaltmaktadır.

Bal, gerek fiyatı ve gerekse
üretim ve tüketim miktarları
dikkate alındığında hilelendirilen
gıdalar arasında hemen hemen ilk
sırada yer almaktadır. Peki nedir
bu baldaki hileler?...Kısaca
değinelim...

Öncelikle hileyi kısaca
tanımlayacak olursak; çıkar
sağlamak amacıyla değerli bir
şeye değersiz bir şey katmadır. Bu
tür hileler uluslararası pazarlara
da yansıyan ve sık karşılaşılan
önemli ticari problemler arasında
yer almaktadır. Özellikle gıda
maddeleri üzerine yapılan hileller,
insan sağlığını direkt ve olumsuz
etkilemesi bakımından, sağlıklı ve
doğal ürünler tüketmek sağlık
açısından çok önemlidir. Birde bal
sektöründe hakiki bal üreticileri
için giderilemeyecek ekonomik
kayıplara yol açmaktadır.

Gerçek doğal bal, bal arıları
tarafından çeşitli nektar
kaynakları kullanılarak üretilen ve
üretim mevsiminde ya da
sonrasında herhangi bir şeker
şurubu ve katkı maddesi ilâve
edilmeyen, depolandıkları petek
gözlerinde olgunlaştırılan,
işlenmesi ve depolanması
sırasında ısı işlemine tabi
tutulmayan, tüketim aşamasına
kadar genel bileşim özelliklerini
koruyan, doğal tatlı bir gıda
maddesidir.

Sahte ve katkılı bal, üretim

aşamasında arının doğal olmayan
değişik şeker şurupları ile
beslenmesi, üretimden sonra
değişik şurupların bala katılması,
farklı özellikteki balların
karıştırılması, düşük rutubet
içeriğine sahip ballara su
katılması suretiyle genel bileşim
özellikleri degiştirilmiş ballardır.

Nektar yokluğu sebebiyle
arıların kendi yaşamları için şekeri
kullanmalarında bal için sakınca
yoktur. Ancak nektarın bol olduğu
dönemlerde arıya verilen şeker,
bala dönüştürülmekte, bal
nektardan değil, şekerden
oluşturulmaktadır.

Suni (taklit)bal ise, üretiminde
arının hiçbir katkısı olmadan
tamamen kimyasal yollarla
değişik şeker şuruplarından elde
edilen baldır. Bu tür ballar ucuz
satılabileceği gibi, markalaşmış
balların ismi altında yüksek
fiyatlara da satılarak haksız
kazançların elde edildiği
gözlemlenmiştir.

Ballardaki ilâç kalıntıları da
balın değerini sıfıra düşüren
nedenler arasındadır. Özellikle
üreticiler varroa ile mücadelede
uygun ilaçları uygun zamanlarda
kullanmak zorundadırlar. Özellikle
kanserojen ilaçları kesinlikle
kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
İnsanların balı şifa için satın
aldıklarını asla ve asla akıldan
çıkarmamalıdırlar.

Baldaki kristalleşme doğaldır.
Kristalleşen balı hileli bal diye
değerlendirilmemelidir. Balda hile
olup olmadığını tadından,
kokusundan ve görüntüsünden
ayırt etmek zordur. 

Tek sağlıklı yöntem balın
analizidir. Analizler uzman
kişilerce yorumlanıp, balın hileli
mi doğalmı olduğu belirlenir. En
önemli ve belirleyici analiz
13C/12C izotop oran analizidir.

VETERİNER BAKIŞI

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

Euro Grubu’ndan
Yunanistan’a
reform çağrısı

EURO Grubu Başkanı Mario
Centeno, “Yunanistan bütün
ekonomik reform
taahhütlerini yerine getirilirse
Euro Grubu Nisan ayında
daha fazla borç hafifletme
tedbirini değerlendirecek.”
dedi.

Centeno, euro para birimini
kullanan Avrupa Birliği (AB)
üyesi 19 ülkenin maliye
bakanlarının Brüksel’de
gerçekleştirdiği Euro Grubu
toplantısının ardından basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu. 

Toplantıda, Yunanistan’da
ki ekonomik gelişmelerin ele
alındığını belirten
Centeno, Yunanistan’ın geçen
hafta 2010 yılından bu yana
ilk kez 10 yıllık devlet tahvili
ihracı gerçekleştirdiğini
anımsattı.

Centeno, Yunan
hükümetinin, özelleştirme ve
sağlık alanlarında sorumlu
mali politikalar
izlediğini, Yunanistan’ın,
hedefler doğrultusunda 2019
yılında bütçe fazlası
vermesinin öngörüldüğünü

ifade etti.
Yunanistan’da borçlu

kişilerin konutlarının
hacizden korunmasına ilişkin
yeni yasa hükümleri üzerinde
uzlaşı sağlanamadığına işaret
eden Centeno,
“Yunanistan bütün ekonomik
reform taahhütlerini yerine
getirirse, Euro Grubu, nisan
ayında daha fazla borç
hafifletme tedbirini

değerlendirecek.” diye
konuştu.

Yunanistan’ın ekonomik
reformları yerine getirmesi
durumunda, Euro
Grubu’ndan yaklaşık 1 milyar
euroluk nakit kaynak
sağlaması öngörülüyor.

Euro Grubu’nun bir sonraki
toplantısı, 5 Nisan’da AB
Dönem Başkanı Romanya’nın
başkenti Bükreş’te yapılacak.

Mülteciler Atina’da 
gösteri düzenledi

YUNANİSTAN'da konaklama desteğinin
sona erecek olması nedeniyle ay sonunda evsiz
kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler gösteri
düzenledi. 

Atina'da toplanan mültecilerden ve
dayanışma gruplarından oluşan göstericiler,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK) uyguladığı
mülteciler için konaklama yardımı içeren
programın sona ermesini protesto etti. 

Acil Durum Entegrasyon ve Konaklama
Programı (ESTIA) kapsamında, çoğunluğu

Atina'da olmak üzere evlere yerleştirilen
mülteciler, ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle
karşı karşıya kalmalarına karşı seslerini
yükseltti. 

Programın sona ermesinin yaratacağı
belirsizliğe karşı çıkan göstericiler, "Hiçbir
insan evsiz kalmasın", "Savaştan kaçtık şimdi
evimizi kaybediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. 

Program kapsamında yaklaşık 23 bin kişi
evlerde konaklarken, 63 bin kişi nakdi yardım
alıyor.

FETÖ üyesinden ABD Büyükelçiliği’ne kaçak giriş
YUNANİSTAN’a firar eden

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile
iltisaklı bir kişinin, ABD’nin Atina
Büyükelçiliği binasına izinsiz
girerek reddedilen iltica talebi
nedeniyle protestoda bulunmak
istediği bildirildi. 

Polis kaynaklarından edinilen
bilgiye göre, 37 yaşındaki erkek
FETÖ’cü,  pazar günü ABD
Büyükelçiliğini çevreleyen demir
parmaklıkları aşarak bahçeye
girmesinin ardından polis
tarafından yakalandı. 

İkinci kez benzer girişimde
bulunan kişi, tutuklanarak suçüstü

mahkemesine sevk edilmesinin
ardından serbest bırakıldı. 

Zougla sitesi haberinde, FETÖ
bağlantılı kişinin, ifadesinde
ABD’ye iltica talebinde
bulunduğunu söylediği aktarıldı.
Haberde, evsiz olduğu belirtilen
kişinin, iltica talebinin
reddedilmesinin ardından bu
durumu protesto etmek için elçiliğe
izinsiz girmeye çalıştığı ifade
edildi.

ABD Büyükelçiliği ise olayı
doğrularken, hassas bilgi olduğu
gerekçesiyle iltica talebine ilişkin
bilgi vermedi.
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GELMİŞ geçmiş en iyi Razer klavyesi
olabilir mi? İşte Razer BlackWidow Elite
incelemesi.

Razer uzun süredir oyuncuların gözde
markalarından biri konumunda ve
klavyeleri de bundan aşağı kalmıyor.
Bunun en büyük nedeni Razer’ın en giriş
seviyesi ürününe bile oyuncuları
çekecek bazı ilginç özellikler veya
yenilikler ekleyebilme kabiliyetinden
geliyor. Razer BlackWidow Elite da bazı
ufak ancak son derece keyifli detaylara
sahip, neredeyse hiçbir zayıf noktası
olmayan bir ürün olarak çıktı karşımıza.

Tüm oyuncuların ihtiyacını
karşılayabilecek kalitedeki bu ömürlük
ürünler birbirinden bazı önemli farklarla
ayrılırken aklımızda da fazlasıyla olumlu
izler bıraktı. Razer BlackWidow Elite bu
isimlerin arasında nerede yer alıyor,
gelin beraberce bakalım.

Seneler önce Razer’ın BlackWidow X
Ultimate serisini incelemiş ve ürünün
metal alt kasasına adeta vurulmuştuk.
BlackWidow Elite ise bunun yerine
yüksek kaliteli bir plastikten yapılmış ve
üst seviye Razer ürünlerinde bir türlü
göremediğimiz kol dayama desteğini de
pakete eklemiş. Bu kol dayama desteği
Ornata Chroma’da gördüğümüzden
farklı bir şekilde, daha zayıf bir
mıknatısla klavyeye oturuyor ve
yeterince de sağlam duruyor. Hafızalı
köpükten yapılması ve uzun
kullanımlarda bile terletmemesi de
avantaj.

Razer’ın bu modele getirdiği en
önemli yenilik Razer Green Switch’in
yeni modelini kullanıyor olması. Bu
modelde tuş setleri sadece + şeklinde bir
platforma oturmakla kalmıyor, ekstra
destek sayesinde çevresi de sarılıyor.
Bunun getirisi tuşların çok daha stabil
hissettirmesi. Ayrıca Razer bu yeni

modelde 80 milyon tuş basım ömrü gibi
gördüğümüz en yüksek rakamı
vadediyor. 50 gramlık çalışma kuvvetine
ve 1.9mm’lik aktivasyon aralığına sahip
olan bu anahtarlar piyasadaki en hızlı
anahtarlar değiller ve olmaları da
gerekmiyor aslında. Yukarıdaki tüm
ürünler içinde G810 ile beraber yazı
yazarken en rahat ettiğim ürünün
BlackWidow Elite olması da bu yüzden.
Diğer taraftan Razer’ın Green Switch
serisi Logitech’in Romer-G anahtarlarına
göre çok daha sesli çalışıyor. Aynı odada
uyumaya çalışan birisini hayli rahatsız
edecek bir sesten bahsediyoruz ancak
oyuncuların bu mekanik sesi sevdiği de
malumunuz.  Dilerseniz turuncu veya
sarı anahtarlar da size sunulan
seçenekler arasında.

Razer BlackWidow Elite’ın sağ üstte

yer alan multimedya tuşları da bir diğer
önemli nokta. Sonraki şarkıya geçmek,
sesi açıp kısmak veya klavyenin
ışıklarını ayarlamak gibi detaylara
uyarlanabiliyorlar. Özellikle reosta
benzeri ses açma kapama kontrolüne
bayıldık. Üründe macro tuşlarının
bulunmaması bazı oyuncuları rahatsız
edebilir ancak Hypershift teknolojisi
sayesinde herhangi bir tuşu macro
olarak atamak son derece kolay. Neyse
ki Razer Synapse 3 bu günlerde çok daha
stabil ve çöküp durma huylarını geride
bırakmaya başladı.

Ürünün RGB profilleri de klavyenin
içindeki bellekte saklanabiliyor ve yine
Synapse 3 üzerinden ilmek ilmek
işlenebiliyor. Razer bu modelde hayli
yoğun bir aydınlatma kullanmış,
klavyenin plastik yüzeyinden yansıyan

bu aydınlatma göze hayli hoş
gözüküyor.

Razer bu modele aynı zamanda bir de
USB 2.0 portu ilave etmiş. Bu yeni
gördüğümüz bir şey değil ancak portun
yanında bir de 3.5mm audio jack olması
çok keyifli bir ayrıntı. Öte yandan şunu
da söylemek lazım: Şirket, ana gövdenin
altında kabloyu dilediğiniz gibi kontrol
etmeniz adına kanallar açmışsa da kalın
örgülü kablo bu kanallarda bir türlü
durmuyor. Çok denedik, bir türlü
yerinde tutamadık.

Razer BlackWidow Elite tıpkı adından
anlaşılacağı gibi firmanın seneler
boyunca edindiği tecrübelerin sonunda
geliştirilen, en üstün BlackWidow
modeli olmuş.

Razer BlackWidow Elite’yi inceleyelim
7
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SOL DAN SA ĞA
1)Tam tersine, aksine – (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük 2) İlave – İzolatör 3) Ateşte susuz olarak
pişirilmiş et – Protaktinyum’un simgesi –
Radyum’un simgesi 4) (halk dili) Şaşma bildiren
söz – Merkür gezegeni 5) Yardımcı yemek – (halk
dili) Akarsu yatağı 6) Kesin yargı – İskambil
destesinin en altındaki kağıt 7) Çölde esen rüzgar –
Bir opera parçası – Neptünyum’un simgesi 8)
Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce
sürülen kat – (halk dili) Ucu sivri bir çeşit takoz 9)
Beyaz – (kısaca) Anadolu Ajansı – Kasla ilgili olan
10) Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan –
Hadım etme 11) Bilimde dal, kol – Antimon’un sim-
gesi 12) Bir nota – Gürültü, patırdı 13) Yasalarla
belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu
gelenek – (zooloji) Tırpana – Rütbesiz asker 14) Yük
hayvanı katarı – Müzik alfabesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) (zooloji) Çulluk – Soru – Erkek boz deveye 7
yaşından sonra verilen ad 2) Japon çiçek düzen-
lemesi – Çeşitli gösterilerin yapılıdığı eğlence yeri
3) Koyu pekmez – İridyum’un simgesi –
Fransiyum’un simgesi 4) Avuç içi – Arsenik’in sim-
gesi – Bedeninde eksik bir yanı olan (canlı) 5)
Asker paltosu – Baba, cet – Sarhoş bağırması 6)
Vilayet – Böbürlenme – Atın hızlı yürüyüşü 7) Eşek
yavrusu – Yoğurtla yapılan içecek – En kısa zaman
8) Tahtaboş, teras – Epope 9) Yayla atılan çubuk –
Yapma, etme – Hint kamışı 10) Tehlikeli durum –
İnleme – Engel 11) Çocuğu olan kadın – Mısır
halkından olan kimse – Tutarga.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) İdefiks,
Aks 2) Nüve, Alarga 3)
Ag, Sprint 4) Tafta,
Pomat 5) Haile, Ram 6)
Av, Uca, Uç 7) Aylak,
Akide 8) Ta, Lutr, Dip 9)
Md, Saika 10) Kauçuk,
Uran 11) Birleşen 12)
Star, İka, Es 13) Kir,
Otonomi 14) Akait,
Lemis.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)İnat, Kat, Kıska 2)
Dügah, Yama, Tik 3) Ev,
Faal, Dubara 4)
Festival, çir 5) Pal,
Kusur, Ot 6) Kar, Eu,
Taklit 7) Slip, Cari, Ekol
8) Anorak, Kuşane 9)
Artma, İdare, Om 10)
Kg, Amudi, Anemi 11)
Saat, Çepin, Sis.
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BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu üyeleri,
Ankara’da temaslarda bulundu. 

Danışma Kurulu üyeleri 11 Mart
Pazartesi günü ilk olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop
tarafından kabul edildi. Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ile ziyarete
katılan diğer azınlık temsilcileri,
TBMM başkanlık görevine yeni
seçilen AK Parti Tekirdağ
Milletvekili Mustafa Şentop’u
tebrik ederek, yeni görevinde
başarılar dilediler. 

TBMM Başkanı Şentop, Batı
Trakya Türk Azınlığı heyeti
onuruna TBMM Tören Salonu’nda
öğle yemeği verdi. Şentop,
görüşmede Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın güncel sorunları
hakkında bilgi aldı. Görüşme
sonunda Danışma Kurulu Başkanı
İbrahim Şerif, TBMM Başkanı
Şentop’a heyet adına bir tablo
hediye etti. 

Danışma Kurulu heyeti daha
sonra TBMM’yi gezerek, 15
Temmuz FETÖ darbe girişimi
sırasında meclisin bombalanan
yerlerini gördü ve yetkililerden
bilgi aldı. 

EREN: “SOYDAŞLARIMIZ
FAALİYET SAHAMIZDA
ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu heyeti, ikinci ziyareti T.C.
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları (YTB) Başkanlığı’na
gerçekleştirdi. 

Heyet burada aslen Batı
Trakyalı olan YTB Başkanı
Abdullah Eren tarafından kabul
edildi. Görüşmede YTB’nin
faaliyetlerini ve çalışmalarını
anlatan Eren, Batı Trakya Türk
Azınlığı temsilcilerinden azınlık
sorunları ve özellikle eğitim
sorunları hakkında bilgi aldı. 

YTB Başkanı Abdullah Eren,
ziyaretle ilgili olarak kişisel sosyal
medya hesabından yaptığı
paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Batı Trakya’dan misafirlerimiz
vardı bugün... Ziyaretleriyle mutlu
eden hemşehrilerime, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Heyeti’ne kıymetli ziyaretleri için
teşekkür ediyorum. Soydaşlarımız
faaliyet sahamızda her zaman
önceliklerimiz arasında.”

ERBAŞ: “HER ZAMAN BATI
TRAKYA MÜSLÜMANLARININ
YANINDAYIZ” 
Batı Trakya heyeti, daha sonra
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Diyanet
İşleri Başkanı Erbaş, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu

Başkanı İbrahim Şerif’e, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’ye ve heyete
ziyaretleri için teşekkür etti.

Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak Batı Trakya’daki
Müslümanların her zaman
yanlarında olduklarını ifade eden
Başkan Erbaş, “Batı Trakya’da
Müslümanlar deyince yüreğimiz
başka atıyor. Oradaki
Müslümanlar yüreğimizin bir
parçası” dedi.

Kabulden dolayı Başkan
Erbaş’a teşekkür eden Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, Başkan Erbaş’a
bölgelerindeki dini hayat ve din
hizmeti ile ilgili bilgi verdi.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NA ZİYARET
Son olarak Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’nı ziyaret eden Batı
Trakya heyeti, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la
görüştü. Heyet üyeleri Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunlarını ve
son dönemde yaşanan gelişmeleri
Kıran’a aktardı. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı
Kıran, sosyal medya hebabından
görüşmeyle ilgili yaptığı
açıklamada, “Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve
Danışma Kurulu üyelerini
Bakanlığımızda kabul ederek Batı
Trakyalı soydaşlarımızın sorunları
hakkında görüş alışverişinde
bulunduk.” ifadelerine yer verdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu üyeleri,
Ankara’da eğitim gören Batı
Trakyalı üniversite öğrencileriyle
de biraraya geldi. Danışma Kurulu
heyeti, 12 Mart Salı günü Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı Abdullah Eren’in
verdiği öğle yemeğinden sonra
Yunanistan’a hareket etti.

Danışma Kurulu’ndan
Ankara ziyareti
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“AZINLIK
KURUMLARI 
OLARAK GÜZEL 
BİR SİNERJİ
YAKALADIĞIMIZA
İNANIYORUM”
Baltacı, “Batı Trakya
Müslüman Türk
Azınlığı Eğitimi’nde
İki Dillilik ve
Dünyadaki Farklı
Yaklaşımlar” konulu
uluslararası çalıştay ve
konferansın Batı Trakya’daki
azınlık eğitimi açısından çok
önemli bir olay olduğunu
söyledi. Çalıştay ve
konferans için Batı
Trakya
Azınlığı

Yüksek Tahsilliler Derneği, Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu ve Batı Trakya
Kültür ve Eğitim Şirketi ve FUEN ile
yakın işbirliği içinde olduklarını belirten
Baltacı, “Azınlık kurumları olarak son
derece başarılı ve önemli bir etkinliğe
imza attığımızı düşünüyorum.
Kurumlarımızın başkanlarına ve tüm
yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Kendilerini tebrik ediyorum. Azınlık
kurumları olarak güzel bir sinerji
yakaladığımıza inanıyorum.” dedi. 

“BM AZINLIKLAR ÖZEL
RAPORTÖRÜ’NÜN KATILIMI BİZİM
AÇISIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ”
Batı Trakya Türk Azınlık Eğitimi’yle ilgili
bir etkinlikte ilk kez geniş ölçüde bir
uluslararası katılım sağlandığını ifade
eden BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı
şunları söyledi: “Batı Trakya’daki azınlık
eğitimiyle ilgili derneklerimizin yanısıra
yurtdışından önemli oranda bir katılım
oldu. Uluslararası boyutu çok ciddi bir
düzeyde olan bir çalışmaydı.
Türkiye’den ve Avrupa’dan bilim
insanları ve Avrupa’daki azınlıklardan
temsilciler etkinliğimize davet edildi ve
katılım oldu. Bizim için bu etkinlikte çok
özel ve bir o kadar da önemli bir katılım
daha vardı. Birleşmiş Milletler (BM)
Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr.
Fernand de Varennes’in azınlık eğitimi
çalıştay ve konferansına katılması ve her
ikisinde de konuşması son derece önemli

bir gelişmeydi. Kendisine ve onun
Batı Trakya’ya gelmesine

vesile olanlara teşekkür
ediyoruz. Konferanstan
sonra da diğer azınlık
kuruluşlarımızın

başkanlarıyla birlikte
sayın Varennes ile
sohbet etme fırsatı
bulduk. Eğitim
konularımız ve diğer

meselelerimizle ilgili
görüş alışverişinde
bulunduk. Ben çok

önemli ve tarihi bir ziyaret
olarak

nitelendiriyorum.” 

“DEVLETLERİN AZINLIKLARA BAKIŞ
AÇISI NE KADAR DEMOKRATİK İSE
SORUNLAR O KADAR HIZLI ÇÖZÜME
KAVUŞUYOR”
Avrupa’daki bilim insanlarının etkinliğe
katılması için Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun çok ciddi gayretleri
olduğunu vurgulayan Baltacı, “Özellikle
Avrupa’dan davet edilen katılımcıların
ve FUEN’in Avrupa’da yaşayan
azınlıklıklarda uygulanan eğitim
sistemlerinden örnekler vermesi, Batı
Trakya Türkleri açısından anlamlı ve
tabii ki çok yararlı oldu. Avrupa’da diğer

azınlıkların hangi eğitim şartlarında
hayatlarını sürdürdüklerini öğrenmiş
olduk. Bu noktada şunu söylemek
isterim ki; özellikle Avrupa’da başarıyla
uygulanan azınlık eğitim sistemlerini
incelediğimizde devletin bakış açısının

önemini anlıyoruz. Demek
istediğim şu; eğer devlet azınlık
toplumuna demokratik ve insan
hakları merkezli bir bakış
açısıyla yaklaşıyorsa sorunlar
çok daha fazla azalıyor. Devlet,
azınlığına tehlike ve tehdit

olarak baktığı zaman
sorunlar başlıyor ve her

geçen gün biraz daha
artıyor. Dolayısıyla bizim
istediğimiz, arzu ettiğimiz
olay devletin azınlığımıza
bakış açısında değişimin
olmasıdır. Azınlık eğitimi,
azınlık okulu devlet
tarafından tehlike olarak

değerlendirilmez ise o zaman yaşanan
sorunlara çözüm bulmak da
kolaylaşacak.” dedi. 

Etkinliğin çalıştay bölümünde azınlık
eğitimindeki sorunlarla ilgili olarak Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın taleplerinin
oldukça ayrıntılı bir şekilde dile
getirildiğini anlatan dernek başkanı Dr.
Hüseyin Baltacı, “Biliyorsunuz ki
etkinliğin sabah bölümünde çalıştay
yapıldı. Bu bölümde azınlığımızın
talepleri özellikle de derneklerimizin
başkan ve yöneticileri tarafından dile
getirildi. Bu bakımdan başarılı bir
çalıştay olduğunu söylemek istiyorum.
Bu bölümde gerek yurtdışından gelenler
ve gerekse yurtiçinden gelenler
tarafından yapılan konuşmalardan ve
değerlendirmelerden devlet ile azınlık
arasında diyalog eksikliği çok açıkça
ortaya çıktı. Bu nedenle azınlık
eğitimindeki sorunların giderilmesi için
devlet ile azınlığımız arasında diyalog
ortamının acilen oluşması gerektiğine
inanıyoruz.” diye konuştu. 

“SORUNLARIMIZIN VE
TALEPLERİMİZİN GÜNCELLENEREK
TESPİT EDİLMESİ ŞART”
Azınlık eğitimiyle ilgili olarak
düzenlenen çalıştay ve konferansta 20
yıldır devam eden Frangudaki Programı
sorumlularının da davet edildiğini ve
konuşma yaptıklarını hatırlatan Hüseyin
Baltacı şöyle devam etti: “Kendileri
azınlık okullarındaki Yunanca eğitimin
daha iyi hale gelmesi için 20 yıl boyunca
neler yaptıklarını anlattılar. Bizler de
ilgiyle dinledik. Tabii ki 20 yıldır devam
eden bu projenin sadece Yunanca için
değil de hem Türkçe hem Yunanca
müfredatı için yapılması gerekirdi.
Azınlık olarak eğitim sistemimizdeki
sorunların ve taleplerimizin çok ciddi ve
güncel bir tespiti yapıldıktan sonra bu
sorunlar için talep ettiğimiz çözüm
önerilerinin gözden geçirilip tespit
edilmesi ve güncellenerek tüm
kamuoyuna açıklanması şart. Azınlık
eğitimiyle alakalı bu taleplerin tüm
kurumlarımız ve temsilcilerimiz
tarafından bilinmesi gerekir. Dernek
olarak bu doğrultuda önümüzdeki
dönemde bazı adımlar atmak istiyoruz. 2
Mart’ta azınlık kurumları olarak
düzenlediğimiz etkinliğin bu sürecin
başlangıcı olmasını ümit ediyorum. Bir
doktor olarak şunları söyleyerek
sözlerime son vermek istiyorum. Azınlık
eğitimi ne yazık ki bazı virüs ve
bakterilerle karşı karşıya. Ciddi, kararlı
ve uzun süreli bir tedavi uygulanırsa bu
mikroplardan kurtuluruz. Biz bu tedaviyi
uygulamak istiyoruz. Ancak bunun için
olmazsa olmaz bir şey var. O da devletin
azınlığa ve azınlık eğitimine bakış
açısının olabildiğince demokratik, insan
ve azınlık hakları merkezli hale gelmesi.
Bunun yolu da; acilen diyalog ortamının
ve sorunlara çözüm getirecek diyalog
mekanizmasının oluşturmaktan
geçiyor.”

“Azınlık eğitimi için acilen diyalog
ortamının oluşturulması gerekiyor”

Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD)

Başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı, azınlık

eğitimindeki
sorunların çözüme

kavuşması için
acilen diyalog

ortamının oluşması
gerektiğini söyledi.

BTAYTD Başkanı
Hüseyin Baltacı 2

Mart Cumartesi
günü yapılan azınlık

eğitimiyle ilgili
uluslararası çalıştay

ve konferansı
GÜNDEM’e

değerlendirdi. 

Eğer devlet
azınlık
toplumuna
demokratik ve
insan hakları

merkezli bir bakış
açısıyla yaklaşıyorsa
sorunlar çok daha
fazla azalıyor.
Devlet, azınlığına
tehlike ve tehdit
olarak baktığı zaman
sorunlar başlıyor ve
her geçen gün biraz
daha artıyor.
Dolayısıyla bizim
istediğimiz, arzu
ettiğimiz olay
devletin
azınlığımıza
bakış açısında
değişimin
olmasıdır.

“
“
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Rıdvan Ahmet adaylığını açıkladı

Savvas Melissopulos 
listesindeki adayları açıkladı

KOZLUKEBİR Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, yayımladığı açıklamayla
Mayıs ayında yapılacak yerel seçimlerde
yeniden aday
olacağını
duyurdu. 

Görev
yaptıkları süre
içinde köyler
arasında hiç bir
ayrım
yapmadan en
iyi hizmeti
vermeye
çalıştıklarını
dile getiren
Rıdvan Ahmet,
“Önümüzdeki
Mayıs ayında
yapılacak
seçimlerde
Demokratik Güç
Listesi olarak
tekrar aday
olduğumuzu siz
değerli
halkımıza
bildirmekten
onur duyarız.”
ifadelerini kullandı. 

Rıdvan Ahmet açıklamasında şunları
kaydetti: “Bundan beş yıl önce toplumun
her kesimini kucaklayacak şekilde eşitlik
ve adalet ilkeleriyle, bu topraklarda
yaşayan herkesin sözü, düşüncesi,
görüşü bizim için değerlidir diyerek
birikimlerimizi ve çalışmalarımızı önce
insan anlayışıyla  sizlerin sevgi, güven
ve desteğiyle harmanlayarak hizmete
talip olmuştuk. 

Gerek ülke,  gerek Belediye , gerekse
bölge halkı olarak imkanların son derece
kısıtlı olduğu, bir gün sonrasında bile ne
olacağı belli olmayan kritik ve çok zor bir
dönemden geçtik.

Bu zor dönemde şikayet eden değil
şikayet dinleyen, sorun çıkaran değil
sorunlara çözüm üreten, dertlerine çare
bulan bir yönetim anlayışıyla çalıştık.
Her zaman hakkın ve hakikatin yanında
adaletsizliğin ise karşısında olduk.
Yaradılanı  yaradandan ötürü severek,
köylerimiz arasında hiç bir ayrım
yapmadan, bize oy versin veya vermesin,
hiç kimseyi ayırmadan yaşadığımız ve
yönettiğiniz belediyeye hizmet için gece
gündüz çaba sarf ederek imkanlarımız
çerçevesinde en iyi hizmeti yapmaya
çalıştık. Her zaman hizmet üretmek,
değer üretmek ve bugüne kadar
yapılamayanları yapabilmek için uğraş
verdik.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da ekip arkadaşlarımızla birlikte
sahip olduğumuz çizgiden ayrılmadan,
ahlaklı, ilkeli, edepli, azimli ve  kararlı bir
şekilde hiç bir güç karşısında eğilmeden,
korkmadan yorulmadan bölgemizde
sizlere en iyi hizmeti yapabilmek için

önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak
seçimlerde Demokratik Güç Listesi olarak
tekrar aday olduğumuzu siz değerli

halkımıza bildirmekten
onur duyarız.”

LİSTESİNDEKİ 
28 ADAYI’DA
AÇIKLADI
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mayıs ayında
yapılacak yerel
seçimlerde listesinde
yer alacak bazı
adayları açıkladı.

Rıdvan Ahmet,
Demokratik Güç
listesinde yer alacak 28
adayın ismini
kamuoyuyla paylaştı. 

Rıdvan Ahmet’in
listesinde yer alan
adaylar şöyle:

1- Ahmet Kara
Hüseyin – İlkokul
öğretmeni

2- Celal Ali-  Sınıf
öğretmeni

3- Ali Haseki – İlkokul öğretmeni
4- Ayşe Rızgıç – Mağaza sahibi
5- Aysel Deli Hasan – Anaokulu

öğretmeni
6- Barış Hüseyin – Bilgisayar

teknisyeni (özel sektörde çalışıyor)
7- Cengiz Salicik – Çiftçi
8- Cengiz Şerif – Özel sektörde

çalışıyor
9- Cüneyt Mehmet Ali – Ticaret ve gıda

sektöründe iş sahibi
10- Engin Ali – Elektirik ve bilgisayar

mühendisi
11- Gülben Deli Ahmet – Meslek okulu

muhasebe mezunu ve pasta şefi
12- Güner Keçeci İbrahim – Elektirik

teknisyeni ve işletme sahibi
13- Hatice Efraim – Safir helva şirketi

ortağı
14- Hüseyin Hasan – Çiftçi
15- Hüseyin Mustafa – İş yeri sahibi
16- Mehmet Bölükbaşı – Öğretmen
17- İsmail Molla Ali Mehmet –

Veteriner hekim
18- Nurset Arren Ahmetoğlu – Özel

sektörde çalışıyor
19- Mutlu Kör Hüseyin Hasan – Çiftçi

ve özel bir şirkette çalışıyor
20- Nesrin Mustafa – Hemşire
21- Nihat Deli Hasan – Elektrik ve

bilgisayar mühendisi
22- Rıdvan Çakır İsmail – Çiftçi
23- Rukiye Rızgıç – Avukat
24- Seher Mehmet – Okul öncesi

öğretmeni
25- Serdar Mehmet – Mimar
26- Sezgin Alası İsmail – Bilgisayar

teknisyeni
27- Ümmet Mahmut Hüseyin – Çiftçi
28- Yusuf Salih –  Çiftçi ve inşaat ustası

İSKEÇE belediye başkan adayı
Savvas Melissopulos, listesinde yer alan
54 adayın ismini açıkladı. “Herkes İçin
İskeçe” adını taşıyan liste KİNAL Partisi
tarafından destekleniyor.

Melissopulos, İskeçeli gazetecilerle
yaptığı yemekli toplantıda listesinin
programı hakkında bilgi vererek 54
adayın ismini açıkladı. 

Listede sekiz Türk adayın da ismi yer
alıyor. 

Melissopulos’un açıkladığı adaylar
şöyle:

1. Ahmet Kara
2. Leyla Karahoca
3. Ramadan Budur
4. Sibel Osmanoğlu
5. Kamuran Softa
6. Nilüfer Top Salih
7. Sinan Top
8. Canan Çarıkçı
9. Aleksandros Agathangelidis
10. Anastasios Vrenos
11. Stathis Gerasimidis
12. Yorgos Yannakidis
13. Dimitris Gagalidis
14. Panayotis Davitidis
15. Dimitris Deçaridis
16. Hristos Ziamos
17. Dora Zumbulidu
18. Aleksandra İoannidu
19. Dimtiris İoannu
20. Dimitra Triandafilidu

Karayannidu

21. İrini Kotaridu
22. Panayotis Kostelidis
23. Varvara Lazaridu
24. Agathoniki Laina
25. İlias Bunarcis
26. Nikos Dibabis
27. Evangelis Orfanidu
28. Fanis Papadakis
29. Yorgos Papadopulos
30. Thanasis Parsanoglu
31. Thomai Pasvandi
32. Ksanthippi Reyzi
33. Mihalis Rekaris
34. Angelos Savvanidis
35. Panayotis Stavrakaras
36. Marianna Stavridu
37. Pavlos Stefanidis
38. Parthena Stefanidu
39. Eleni Tetu
40. Dimitris Tilaveridis
41. Violeta Toncorova-İoannidi
42. Margarita Trahaneli Sekerci
43. Kiriakos Triandafilu
44. Manya Çayıroglu
45. Kiriaki Çaku
46. Stelios Çetines
47. Fakas Therapon
48. Maria Foti
49. Nikos Hardalidis
50. Natela Haritidu
51. İrini Haritonidu
52. Kostas Hacıemmanuil
53. Despina Hacilazaridu
54. Marinos Psomas

İki dakikalık gecikme 
hayatını kurtardı

ANTONİS Mavropulos adlı Yunan
yolcu, kalktıktan kısa süre sonra
Etiyopya'da düşen uçağı iki dakikayla
kaçırmasıyla kazadan kurtuldu.
Mavropulos, uçağa binmeyen tek
yolcuydu.

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-
Addis Ababa seferini yapan Boeing 737
Max 8 tipi yolcu uçağı 10 Mart Pazar günü
kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü.
Uçakta bulunan sekizi mürettebat olmak
üzere 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Uçağı iki dakika ile kaçıran Antonis
Mavropulos, Alpha TV'ye yaptığı

konuşmada, "İnsanların uçağa
alındıklarını gördüm. Beni almadıklarına
kızmıştım" dedi.

Bagajını düzenlediğini, uçuş ekibinin
de bu nedenle kendisini beklemediğini
anlatan Mavropulos'un check-in
işlemlerini tamamlamasına rağmen uçağa
binmeyen tek yolcu olduğu belirtildi. Bu
nedenle yetkililerin kendisini sorgulamak
istediğini söyleyen Mavropulos, "Benimle
kaza arasında herhangi bir mantıklı bağ
yoktur, valizim de elimdeydi. O nedenle
daha fazla sorgulamaya gerek
duymadılar" dedi.

Rıdvan Ahmet: “Önümüzdeki Mayıs 
ayında yapılacak seçimlerde Demokratik

Güç Listesi olarak tekrar aday 
olduğumuzu siz değerli halkımıza

bildirmekten onur duyarız.” 
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AVRUPA Birliği’ne bağlı genel
mahkeme, eski bakan Varufakis ile
Alman parlamenter De Masi’nin 2015’te
ECB’nin Yunan bankaları için fonlamayı
durdurma kararına zemin teşkil eden
belgeye erişim elde edebilme isteğine
olumsuz yanıt verdi.

Eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis
ile Alman Parlamenter Fabio De
Masi’nin, 2015’te Avrupa Merkez
Bankası’nca (ECB) Yunan bankaları için
fonlamayı durdurma kararına zemin
teşkil eden bir belgeye erişim isteği
Avrupa Birliği’ne bağlı genel mahkeme
tarafından reddedildi.

Genel mahkemenin aldığı kararda,
ECB’nin Varufakis ve Masi’nin belgeye
erişim izni vermemesinde “haklı”
olduğuna dikkat çekildi.

Varufakis ve De Masi, taleplerinin
reddedilmesinin ardından mahkemeye
erişim yönünde izin başvurusu
yapmışlardı. Varufakis ve De Masi’nin,
mahkemenin ret kararına iki ay içinde
itiraz etme hakkı bulunuyor.

ECB’nin 2015 yılında  Yunan
bankalarına fonlamayı durdurması
nedeniyle Başbakan Aleksis Çipras,
bankaları kapatmak ve sermaye
kontrolleri uygulamak zorunda kalmıştı.

Yunan bankalarının finansman
maliyetleri artarken ülke ekonomisini
kurtarma programı için uluslararası
kreditörler ile müzakerelerde ülkenin eli
zayıflamıştı. Aynı yıl  Maliye Bakanı olan
Yannis Varufakis görevinden istifa
etmişti.

Petroviç, Metios’un 
listesinden aday oluyor

Varufakis’in “belge
isteğine” ret

DAHA önce Doğu Makedonya –
Trakya eyalet başkan adaylığını
açıklayan Dimitris Petroviç ile Eyalet
Başkanı Hristos Metios arasında uzlaşma
sağlandı. Meriç ilinden sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Petroviç’in, Metios’un
listesinden seçimlere katılacağı
bildirildi.  

Hristos Metios ile Dimitris Petroviç
biraraya gelerek Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimleri ve adaylık konusunu
görüştü. Görüşmeden seçimlere birlikte

katılma kararı çıktı. 
Meriç ilinden sorumlu Eyalet Başkan

Yardımcısı olan Dimitris Petroviç ile
Hristos Metios görüşmeden sonra ortak
bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada,
Hristos Metios ile Dimitris Petroviç’in
güçbirliği yaparak seçimlere birlikte
katılma kararı aldıkları vurgulandı.
Açıklamada, “Gücümüzü birleştiriyoruz,
daha insancıl ve daha dinamik bir eyalet
için mücadeleye hazırlanıyoruz.”
denildi. 

Ufuk Mustafa,
SİRİZA’dan 
AP milletvekili adayı 

GÜMÜLCİNE belediye meclis üyesi
ve SİRİZA Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa’nın kızı Ufuk Mustafa, SİRİZA
Partisi tarafından Avrupa Parlamentosu
(AP) milletvekili adayı olarak gösterildi.

SİRİZA Partisi Siyasi Sekreteryası,
geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıdan
sonra Mayıs ayında yapılacak AP
seçimleri için 16 adayın ismini açıkladı.
Adaylar arasında azınlıktan Ufuk
Mustafa da yer aldı.

SİRİZA Partisi tarafından açıklanan
16 kişilik AP milletvekili aday listesi
şöyle:

- Ufuk Mustafa
- Dimitris Papadimulis
- Konstantina Kuneva
- Stelyos Kuloglu
- Panayotis Kurublis
- Dimitris Plubidis
- İoanna Çaçu Papadimitriu
- Kostas Arvanitis
- Mirsini Lizu
- Olga Nassi
- Yporgos Xristakis
- Theodosis Pelegrinis
- Yannis Muzalas
- Yunus Muhammedi
- İoanna Kontuli
- Fotini Skopuli

gundem_1055.qxp_Layout 1  18/03/2019  17:29  Page 11



GÜN DEM yorum12

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Καλημέρ - Χαμπα

dsdamon@gmail.com

15 Mart 2019

Στο φως απόρρητα ελληνικά έγγραφα
για την Θράκη     

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις
εκδόσεις «Βιβλιόραμα» και στο
πλαίσιο της σειράς Μελετών του

ΚΕΜΟ (Κέντρο Μειονοτικών Ομάδων), το
βιβλίο του καθηγητή Χρήστου Ηλιάδη που
φέρει τον τίτλο «Η Θράκη απειλείται»,
απόρρητη αλληλογραφία. 

Πρόκειται για μια μελέτη που
εμπλουτίστηκε σε μεγάλο βαθμό όταν το
αρχείο της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων
και Μειονοτικών Σχολείων άνοιξε στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους της Καβάλας.
Όπως αναφέρει στα προλεγόμενα του
βιβλίου ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Κώστας Τσιτσελίκης, «η
πρόσβαση του συγγραφέα στα έγγραφα
αυτά, φώτισε ανέλπιστα τις σκοτεινές
δεκαετίες του 1950 και του 1960, οι οποίες
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία των
πραγμάτων, καθώς ο ελληνοτουρκικός
ανταγωνισμός επί Κυπριακού εδάφους είχε
αρχίσει να θερμαίνεται επικίνδυνα.» 

Ο Χρήστος Ηλιάδης επιλέγει, όπως
αναφέρει ο Τσιτσελίκης, «μέσα από το
πλούσιο αρχειακό υλικό, έγγραφα που
καθρεπτίζουν τις στάσεις της ελληνικής
διοίκησης και των κυβερνήσεων γύρω από
το μειονοτικό. Υλικό αποκαλυπτικό για τον
πολιτικό στρουθοκαμηλισμό που
χαρακτήρισε την εποχή εκείνη. Πάνω από
όλα, η σύσταση του Συντονιστικού
Συμβουλίου Θράκης, ως μυστικού αλλά
επίσημου διοικητικού οργάνου,

υποδηλώνει την πολιτική βούληση της
κυβέρνησης να κρατήσει το μειονοτικό έξω
από τις κανονικές διαδικασίες λήψης
πολιτικής απόφασης και βέβαια, δημοσίου
διαλόγου… Το αρχειακό υλικό είναι
αποκαλυπτικό για την αναπόφευκτη
ειλικρίνεια, όσον αφορά πτυχές της
πραγματικότητας που θα έπρεπε να
αποσιωπηθούν.» 

Στις 270 σελίδες του βιβλίου
παρατίθενται πληθώρα ιστορικών
στοιχείων, σημαντικών πληροφοριών και
ανέκδοτου μέχρι σήμερα απόρρητου
αρχειακού υλικού για την μειονότητα της
Θράκης που αφορά όλη την περίοδο από
το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι και την
περίοδο της δικτατορίας, με παραπομπές
σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν
αυτή την ταραχώδη ιστορική διαδρομή και
μπορεί να αξιολογήσει ο κάθε αναγνώστης
που θα αποφασίσει να το διαβάσει.  

Θα σταθώ στο σημερινό μου κείμενο
στον ρόλο του Συντονιστικού Συμβουλίου
Θράκης, που από την ίδρυσή του το 1959,
αποτέλεσε τον καθοριστικό βραχίονα
άσκησης πολιτικής κρατικής επιβολής
πάνω στην Μειονότητα και τα δικαιώματά
της, μέσα από το ιστορικό υλικό που
ξετυλίγεται στο βιβλίο του Χρήστου
Ηλιάδη.     

«Η μυστική ίδρυση και λειτουργία του
Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης μπορεί
να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιαίτερα κρίσιμο

γεγονός στην μεταπολεμική μειονοτική
πολιτική και ίσως το σημαντικότερο
βήμα στην διαμόρφωση πολιτικών
διαχωρισμού, περιορισμού και
διακρίσεων έναντι της μειονότητας της
Θράκης. Έπειτα από την ίδρυσή του, το
ΣΣΘ πραγματοποίησε 22 συνεδριάσεις
ωσότου στις 16 Μαΐου του 1962 ο Ε.
Αβέρωφ το σύστησε εκ νέου, με την
απόρρητη Διαταγή 940-16, διευρύνοντας
την σύνθεσή του, αναβαθμίζοντας το
σημαντικά και επεκτείνοντας τον σκοπό
λειτουργίας του.»

«…  Τα αρχεία του ΣΣΘ μας
παρέχουν τα στοιχεία για το πρώτο
οργανωμένο σχέδιο μεταβολής των
πληθυσμιακών δεδομένων της Θράκης
από το 1923. Αυτό στηρίχθηκε στην
αναζήτηση τρόπων προκειμένου να
οδηγηθούν τα μέλη της μειονότητας στην
μετανάστευση χωρίς όμως να
εκδιωχθούν. Ταυτόχρονα οι
οργανωμένες αυτές προσπάθειες
περιλαμβάνουν την ενίσχυση του
ελληνοχριστιανικού πληθυσμού της
περιοχής… Το σχέδιο είχε ως βασικό
στόχο την εξαγορά κτημάτων και
κτισμάτων που ανήκαν σε μέλη της
μειονότητας, ταυτόχρονα με ένα
παράλληλο πρόγραμμα οικονομικής
ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου της
Θράκης. Έγινε έπειτα από φθινόπωρο
του 1965 το πιο σημαντικό θέμα για το
ΣΣΘ, σύμφωνα με τον πρόεδρό του.
Περιελάμβανε προσπάθειες
εξαναγκασμού των μελών της
μειονότητας να πουλήσουν τις
περιουσίες τους, ως πρώτο βήμα
προκειμένου να οδηγηθούν στην
μετανάστευση. Ταυτόχρονα μέσω των
γνωστών “εθνικών δανείων”, Έλληνες
αγρότες, επιχειρηματίες και
καταστηματάρχες θα ενισχύονταν
προκειμένου να αναπτύξουν τις περιοχές
με ελληνο-χριστιανικό πληθυσμό και να
κυριαρχήσουν στην τοπική οικονομική
δραστηριότητα, αποκλείοντας τους
Θρακιώτες μειονοτικούς.» 

«… Το σχέδιο δεν αποδείχθηκε το ίδιο

πετυχημένο με τις προσδοκίες που
δημιουργήθηκαν σε αυτούς που το
σχεδίασαν, τουλάχιστον κατά την πρώτη
φάση της εφαρμογής του. Η τοπική
διαφθορά, οι γραφειοκρατικές αδυναμίες
και οι ελλείψεις στον σχεδιασμό (που
επέφεραν την ραγδαία αύξηση των τιμών
ιδιοκτησίας εξαιτίας της απότομης
ζήτησης) μείωσαν σημαντικά την
αποτελεσματικότητά του. Αποτέλεσε
παρ’ όλα αυτά ένα αποφασιστικό βήμα
στην εγκαθίδρυση της πολιτικής η οποία
έμεινε γνωστή ως “ πολιτική των
διοικητικών ενοχλήσεων” έναντι της
μειονότητας που τα επόμενα χρόνια
συνοδεύτηκε και από άλλα βήματα προς
την ίδια κατεύθυνση. … Η μακρά αυτή
εφαρμογή των διοικητικών μέτρων
άφησε την Θράκη ως μία από τις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της
χώρας και τον μειονοτικό πληθυσμό
αποκλεισμένο από την τοπική,
κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή
για δεκαετίες.»

Εμμένω στο κομμάτι των ιστορικών
μαρτυριών που παρατίθενται στο βιβλίο
μέσα από τα στοιχεία της απόρρητης
αλληλογραφίας που αφορά την Θράκη
που συνιστούν και την πρωτοτυπία
αυτού του βιβλίου, πέρα από
προσωπικές απόψεις και αξιολογήσεις
για τα θέματα αυτά οι οποίες
κατατίθενται και μπορεί κάποιος να
συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτές. 

Θα κλείσω όμως την αναφορά μου με
ένα συμπέρασμα του συγγραφέα που εν
πολλοίς με βρίσκει σύμφωνο και
συμπυκνώνεται στο παρακάτω σχόλιο: «
Η φοβική αντιμετώπιση των ζητημάτων
της μειονότητας δεν ωφέλησε κανέναν….
Σχεδόν 100 χρόνια μετά το 1923 και την
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης,
ήρθε ίσως ο καιρός να πάμε ένα βήμα
παραπέρα: να φύγει (επιτέλους) η Θράκη
από το κουτάκι της “ασφάλειας” και να
μεταφερθεί στο κουτάκι της
“δημοκρατίας”.»      

Stoltenberg: “Tüm müttefikler savunma 
harcamalarını artırmaya başladı”

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, NATO faaliyetleri ve üye
ülkelerin savunma harcamalarına
ilişkin "2018 Yıllık Raporu" hakkında
Brüksel'deki karargah binasında
basın toplantısı düzenledi.

Ortak güvenlik ve gelecekte
yaşanabilecek zorluklarla mücadele
için NATO'nun yatırımlarına devam
ettiğini belirten Stoltenberg, verilerin
ittifakın 2018 yılında savunmaya
daha fazla yatırım yaptığını ortaya
koyduğunu söyledi.

NATO'nun 2018 yılı faaliyetleri
hakkında genel bir değerlendirme
yapan Stoltenberg, savunma ve
caydırıcılık alanında ilerleme
kaydedildiğini, NATO komuta
yapısında değişiklikler yapıldığını,
NATO'nun son yıllardaki en geniş
kapsamlı tatbikatının
gerçekleştirildiğini, yeni karargah
binasına taşınıldığını ve siber
savunma kabiliyetlerinin artırıldığını
anlattı.

Stoltenberg, NATO'nun DEAŞ'a
karşı uluslararası koalisyona üye
olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile iş

birliğini artırdığını, Kuzey
Makedonya’nın üyelik sürecini
başlattığını hatırlattı.

NATO bünyesinde külfet
paylaşımının adil biçimde olması
gerektiğine dikkati çeken
Stoltenberg, "Tüm müttefikler
savunma harcamalarını artırmaya
başladı." diye konuştu.

Avrupa'daki müttefikler ve
Kanada'nın 2018'de savunma
harcamalarını reel olarak neredeyse
yüzde 4 seviyesinde artırdığını
vurgulayan Stoltenberg, "Avrupalı
müttefikler ve Kanada, savunma ve
caydırıcılığa 2016'dan beri ilave 41
milyar dolar harcadı. Bu rakamın yıl
sonunda 100 milyar dolara çıkmasını
bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, bütün müttefiklerin
NATO kapasitesine katkıyı
artırdıklarını, öngörülemez tehditlere
karşı birlik olmanın önemli
olduğunu söyledi.

Bütün müttefiklerin savunma
harcamalarını artırma yönündeki
taahhütlerini yerine getirmelerini
beklediğini vurgulayan Stoltenberg,

savunma kapasitesinin
yükseltilmesinin ortak güvenliğe
faydalı olduğunu anlattı.

NATO Yıllık Raporu'na göre,
ittifak üyesi 7 ülkenin 2018 yılı
savunma harcaması gayri safi yurtiçi
hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçti.

Savunma harcaması oranında
ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı.
Onu en yakın yüzde 2,22 ile
Yunanistan, yüzde 2,15 ile İngiltere,
yüzde 2,07 ile Estonya, yüzde 2,05 ile
Polonya, yüzde 2,03 ile Letonya ve
yüzde 2 ile Litvanya izledi.

Bu dönemde, Türkiye savunmaya
GSYH'sinin yüzde 1,64'ünü ayırdı.

Almanya GSYH'sinin yüzde
1,23'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini,
İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya
harcadı.

NATO üyeleri arasında savunma
alanına en az pay ayıran ülkeler ise
yüzde 0,54'le Lüksemburg, yüzde
0,93'le Belçika ve İspanya oldu.

NATO üyesi ülkeler 2014 yılında
GSYH'lerinin yüzde 2'si seviyesinde
savunma harcaması yapmayı
taahhüt etmişti.
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DEB Partisi’nden
Atina’daki cami ile 
ilgili açıklama

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Nisan ayında
açılması planlanan Atina’daki
cami ile ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Atina’da geç
kalınmış olsa da bir caminin
açılıyor olmasının olumlu
olduğu belirtilen açıklamada,
yapının eksikliklerine de
dikkat çekildi. 

DEB Partisi tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi olarak ülkemizin
başkenti Atina’da Nisan ayı
içerisinde ibadete açılması
planlanan camii için atılan
adımları olumlu ve umut
verici adımlar olarak
karşılamaktayız.

Ülkemiz Yunanistan’ın
başkenti Atina’da yaşayan çok
sayıdaki Müslüman için

özgürce ibadet etme imkanı
sağlaması açısından geç de
olsa bir caminin açılıyor
olmasının güzel bir adım
olduğunu belirtmek isteriz.
Fakat fiziki açıdan bakıldığı
zaman ortaya çıkan yapının
İslam dininin ibadethanesi
olan camii görüntüsünden
uzak olması ve bir minareye
dahi sahip olmamasının hayal
kırıklığı içerisindeyiz. Bu ve
diğer eksikliklerin en kısa
zamanda giderilmesini ve
tamamlanmasını temenni
ediyor, söz konusu yapının bir
Avrupa Birliği başkenti olan
Atina’ya yakışan ve İslam
dinini temsil eden bir hale
getirilmesini umuyoruz. 

Farklı din, dil ve kültürler
hiçbir zaman topluluklar
arasında korku, gerilim ve

huzursuzluk yaratan unsurlar
değildir ve olmamalıdır. Bu tür
hassas konulardaki isteklerin
yerine getirilmesi adına
gerekli adımlar atılmalıdır. Bu
adımlar bir ülkenin
demokrasisine olumlu yönde
etki sağlar ve gelişmesine
yardımcı olur. Ülkemiz
Yunanistan’ın da  bu konuda
gereken adımların atılması
taraftarı olduğuna inanmak
isteriz. 

Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi din, dil, kültür ayırımı
yapmaksızın her kesimin
kendi değerlerini ve kültürünü
özgürce yaşayabildiği bir
huzur ortamının oluşmasını
desteklemekte ve bu konuda
çözümler üretmek adına
çalışmalarına devam
etmektedir.”

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hayatımızı yaratılış gayesine 
uygun geçirmek

Cenâb-ı Hak, bu kâinatı ve
içindeki bütün varlıkları insan
için yaratmış ve onu bu âleme

en üstün varlık ve en güzel bir şekilde
yaratmıştır. Bu anlamda âyet-i kerîme:
“O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi
kendi tarafından sizin hizmetinize
verdi”(Casiye Süresi, Âyet No: 13)
demektedir. Aynı zamanda insan en
büyük bir gaye üzerinde gelmiştir.
Elbette insanın kâinatın ötesinde
büyük bir gayesinin olması zaruridir.
Bu gaye ise ancak Allah'a iman ve
O'na ibadet ve itaat etmektir. O halde
insanın yaratılması, “kulluğun yerine
getirilmesi” ve “Cenâb-ı Hakk’ın
bilinmesi” gâyesine mâtuftur.

İbadet, Cenâb-ı Hakk'ın azamet ve
büyüklüğünü, sonsuz kudretini, eşsiz
mükemmeliğini kusursuzluğunu
anlama ve ilan etme; sınırsız lütuf ve
ihsanına şükür ve hamd etmektir.
İnsan, hakiki insaniyet mertebesine
ancak ibadet ile çıkabilir. Zira, ibadet
insanın nefsanî arzularını kontrol
altına alır. Onu Rabbine yaklaştırır.
Ruhunu ulvi hedeflere yükseltir,
kalbini temizler. İnsanı yüksek ahlâk
ve güzel karakter sahibi kılar.

İnsanın fıtri vazifesi ibadettir. Bu
vazifeyi terkeden insan, ahlaken çok
alçalır ve hayvanî hislerinin, nefsanî
arzularının mahkûmu olur. Hak ve
hukuk dinlemez. Ruhen düşüşe geçer,
günahların iç yüzündeki dehşetli
çirkinliği göremez duruma gelir.
İşlediği günahlar onu adım adım
inkâra doğru götürebilir. Günahları
işleye işleye kalbi ve vicdanı kararır.
Latifeleri söner, idraki felç olur.
Sağlam düşünme kabiliyetini
kaybeder. Böylece yaratılış gayesini
unutarak gaflet ve dalalete sürüklenir. 

Manevi iklim olan Üç Ayların
içersindeyiz. Bu manevi iklimde
yaratılış gayemizi gözden geçirerek
fıtrî vazifemize daha çok sarılmalıyız.
Bu dönemde Allah’a daha fazla
yaklaşmak için gayret gösterdiğimiz
bir dönem olmalıdır. Fıtrî vazifemiz
olan ibadetlerimizi daha bir coşkuyla
ve ihlasla yerine getirmeye
azmetmeliyiz.  Böylece manevi
zenginliklerle dolu olan bu bereketli
mevsimde kedimizi affettirmek, sağlık,
huzur, helal rızık ve hayırlı nesil için
Allah’a dua etmeliyiz. Daha da
önemlisi, ömrümüzü hayırla
tamamlayabilmeyi, Allah’ın huzuruna
kavuşurken, imanla çene kapamayı ve
en büyük kurtuluş olan Allah’ın rızasını
kazanmayı cabalamak; imanımızın
güçlenmesine, huzurumuzun
artmasına, birlik ve kardeşliğimizin
pekişmesine neden olacaktır.

Yaratılış gayesine uygun bir hayat
sürmek için ne yapmalıyız?

Rabbimiz bizleri, kendisini tanıyıp
emirlerini yerine getirelim diye
yaratmıştır. “Ben cinleri ve insanları,
ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım. Ben onlardan rızık
istemiyorum. Beni doyurmalarını da
istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç
ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.”
(Zariyat 56-58) 

Yine Cenâb-ı Allah ‘İnsan
Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır; “Biz
insanı karışık bir damla sudan yarattık,
imtihana çekmek için, onu işitir ve
görür hâle getirdik. Biz ona doğru yolu
gösterdik. Artık ister şükreder, ister
nankörlük ederler” (İnsan Sûresi: 2-3)
Yapacağımız iş, insanlığımızı ve
kulluğumuzu idrak etmektir.

Kendimize şu soruları sorarak işe
başlayalım. Biz; Neyiz, Kimiz, Ne
yapıyoruz, Niçin yapıyoruz, Nasıl
yapıyoruz? Bu sorular ve cevapları, bizi
bir hayat nizamı olarak İslam’da karar
kılmaya ve böylelikle Allah’ın gazabına
değil rızasına müstahak olmaya
götürecektir.

Neyiz: Allah(c.c)’ın yüceliğinden
dolayı sonsuz kâinatının içerisinde
yarattığı “en üstün varlık olarak O’na
iman ve itaat etme kabiliyeti” verilen
insanız.

Kimiz: Yaratılanların içersinde en
şerefli olmanın sorumluluğunu
taşıyanlarız. Yani meleklerden bile
üstün mertebeye, Allah’ın yeryüzünde
halifesi olabilecek yetenek ve
meziyetlere sahip ve nimetlere
muhatap olarak yaratılmış
bulunuyoruz. Bu nimetler: Akıl nimeti,
doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden,
iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan,
adaleti zulümden ayırma, cüzi irade ve
İslam nimetleridir.

Ne yapıyoruz: İslam başkalarına da
faydalı olmayı emreden bir dindir.
Müslüman başkasının da saadetini
isteyen kimsedir. Peygamberimiz
(s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Kendiniz için
istediğinizi başkaları için de
istemedikçe, gerçek manada iman
etmiş olamazsınız.” Bunun için Hak ve
adaletin hâkim olması ve istisnasız
herkese temel insan haklarının
sağlanması için emr-i bil ma’ruf nehy-i
anil münker (iyiliği emredip  yayıyoruz,
kötülükleri men edip bertaraf
ediyoruz.) 

Niçin yapıyoruz: Çünkü bunu
yapmak Allah’ın emridir, farzdır ve
bizler diğer farzlar gibi bu emri de
yerine getirmek zorundayız. Bize en
büyük manevi kazancı sağladığı ve
tüm insanlığın hayrını ve huzurunu
istemeyi bir kulluk vazifesi saydığımız
için sorumluluk yüklenerek yapıyoruz.

Nasıl yapıyoruz: İbadetlerin
edasının farzlarını öğrenip anlayarak,
özümseyerek ihlaslı bir şekilde
yapıyoruz.

İşte insan bu gibi ulvî gayeler için
yaratılmıştır. Ama ne yazık ki, bir çok
insan, kendini unutmuş ve bu
gayelerden gafil olarak sadece dünya
hayatını rahat bir şekilde geçirmek için
çabalar. Oysa insanın dünyasını mutlu,
iç huzuru içinde yaşamasının ve ebedi
hayatı kazanmasının tek bir yolu
vardır. O da sadece ve sadece kendini
yaratana, var edene ibadet etmektir.
Kulluğunu sadece O’na has kılmaktır.

“Şunu iyice biliniz ki, kalbler,
Allah’ın zikriyle mutmain olur (rahat ve
huzura kavuşur.)” (Rad Suresi, 28.
ayet)

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

ÜNLÜ Türk şairi ve İstiklal
Marşı’nın yazarı Mehmet Akif
Ersoy, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD)
düzenleyeceği etkinlikle anılacak.
15 Mart Cuma günü
gerçekleştirilecek konferans,
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde (GTGB) yapılacak. 

“Çanakkale Savaşları’nın 104.
Yıldönümünde Bir Karakter
Abidesi Olarak İstiklâl Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy” konulu
konferans GTGB lokalinde saat
18:30’da başlayacak.

Konferansta, ünlü şair Mehmet
Akif Ersoy’u Batı Trakyalılara,
Edirne Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Ahmet Günşen anlatacak.

Herkese açık olan etkinlikte
ayrıca müzik dinletisi de yer
alacak.

Mehmet Akif Ersoy 
Batı Trakya’da anılacak
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Emine Tabak

Çocuk neden yalan söyler ?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Aileler genellikle küçük
çocuklarının
yalanlarından endişe

duyarlar. Ancak küçük yaşlarda
söylenen bu yalanlar ‘yalan’
olarak nitelendirilebilecek
durumlar değildir. Bunlar
çocuğun normal gelişim
seyrinin bir özelliğidir, çoğu
zaman da çocuğun hayal
dünyasının ürünüdürler. Zira
çocuklar  küçük yaşlarda
yalanla gerçeği
ayırdedemezler. Bu durum üç
yaşlarında başlayarak, beş
yaşlarına kadar devam edebilir.
Çocuk büyüyüp yanlışı
doğrudan ayırmaya
başladığında da bu yalanlar
sona ermelidir. Ancak bundan
sonra da devam ederse merak
edilmeli ve yalanların sebepleri
araştırılmalıdır. Buna göre de
önlemlerin alınması
gerekebilir. 

Aileler ve öğretmenler
çocuklara hiç bir zaman yalan
söylememelidirler. Onlar ne
kadar dürüst davranırsa,
çocuklar da o kadar dürüst
davranacaktır.

Çocuk istenmeyen
davranışlar gösterdiğinde, ona
mümkün olduğunca yumuşak
davranmak ve onu anlamaya
çalışmak gerekir. Çocuğa sert
davranıldığında, o da agresif
tavırlar sergileyerek kendini
haklı göstermek için yalana
başvurabilecektir.

Çocuklara hiç bir şekilde
baskı ve tehdit
uygulanmamalıdır. Katı
kurallar konulmamalıdır.
Onlarla her zaman arkadaş gibi
konuşarak ve yumuşak
davranışlarla diyalog kurmaya
çalışılmalıdır. Çocuğa sert
davranılıp şiddet

uygulandığında, o da kendini
savunmak için yalana
başvurabilir.

Aileler her zaman
çocuklarının sıkıntılarını
dinleyerek, sorunlarına çözüm
arayarak onlara yol
gösterebilmelidirler. Çocuk,
başına kötü bir şey geldiğinde,
ailesinin her zaman kendisinin
yanında olabileceğini, ona
yardım edebileceğini bilmeli ve
buna inanmalıdır.

Çocuk hiç bir zaman başka
çocuklarla kıyaslanmamalıdır:
‘Bak Ali senden daha yüksek
notlar almış’, ‘Ayşe senden
daha zeki ve çalışkan’ gibi
kıyaslamalar, çocuğu
yaralayabilir ve yanlış
düşünceler geliştirmesine,
olumsuz davranışlar
sergilemesine ve ailesine olan
güvenini kaybetmesine neden
olabilir.

Anne babalar her zaman
çocuklarına iyi örnek
olabilmelidirler. Onun
yapmasını istemediğimiz
şeyleri, bizler de yapmamalıyız.
Eğer aile dürüst ve düzgün
davranırsa, arkadaşlarıyla,
komşularıyla iyi geçinerek
çocuğa iyi örnek olabilirse,
yalandan uzak, düzgün
davranışlar sergileyebilirse,
çocuk da bunları örnek alarak,
yalandan uzak doğru
davranışlar sergileyebilecektir.
Zira çocuklar, her zaman anne
baba ve ailenin diğer fertlerinin
davranışlarını takip ederek,
onları örnek alıp toplum
içindeki davranışlarını
şekillendirirler.

Çocuklarınıza örnek model
olabilecek davranışlarla, güzel
bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle...

Bölgeye ait lezzetler
Brüksel’de tanıtıldı

DOĞU Makedonya - Trakya eyaleti sınırlarında
üretilen yöresel yiyecek ve içecekler Belçika’nın
başkenti Brüksel’de 5 – 6 Mart tarihlerinde
düzenlenen “Gastronomi ve Mutfak Tanıtımı”
etkinliğinde tanıtıldı.

SİRİZA Partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Stelyos Kuloglu’nun davetiyle etkinliğe katılan
Doğu Makedonya - Trakya eyaleti heyetinde Rodop
ilinden Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza,
eyelet meclis üyeleri İoannis Butos (Avrupa
Programları Sorumlusu) ve Yorgos Zimbidis yer
aldı.

Brüksel’de düzenlenen gastronomi etkinliğinde,

katılımcılara Doğu Makedonya - Trakya eyaletine
özgü bir çok yiyecek ve içecek ikram edildi. Bölge
tatları aşçıbaşı Manos Makroyannakis, dünyaca
ünlü şef Nikos Fotiadis ve şef adayı Yorgos
Papamihail gözetiminde katılımcıların beğenisine
sunuldu.

Tanıtım standında Gümülcine kahvesi, sucuk
lokumu, peynirler, şarap çeşitleri, kavurma,
pastırma ve farklı çay çeşitleri tanıtıldı.

Eyalet heyeti, Brüksel’de “Gastronomi ve
Mutfak Tanıtımı” etkinliği çerçevesinde bir de
basın toplantısı düzenlenerek, bölge ve bölgenin
geleneksel tatları hakkında bilgi verildi.

DEB Partisi’nden 
Melikli köyüne ziyaret

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve partinin yönetim
kurulu üyeleri 8 Mart Cuma günü Melikli köyüne
bir ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Genel Başkan
Yardımcıları Metin Hacıosman, Refika Adem,
Gençlik Kolu Başkanı Burak Adil, Kadınlar Kolu
Başkanı Duygu Mustafa ve MYK üyeleri Elif
Mustafa, Ali Hüseyin, Merve Ali, Melikli köyü
halkıyla bir araya geldiler. 

Genel Başkan Çiğdem Asafoğlu, Melikli köyü
kadınları tarafından samimi bir şekilde karşılandı.
Asafoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile
köy halkı kadınlarının Kadınlar Günü’nü
kutlayarak, günün önem ve anlamına ilişkin bazı
açıklamarda bulundu. 

Çiğdem Asafoğlu ayrıca köyde cenaze olması
sebebiyle merhumun ailesini ziyaret ederek taziye
dileklerini iletti.
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ŞAMPİYONLAR Ligi’nde
birçok rekoru elinde
bulunduran Juventus'un
Portekizli yıldızı Cristiano
Ronaldo, Atletico Madrid'e
attığı 3 golle takımını çeyrek
finale taşıdı.

Avrupa'nın kulüpler
düzeyindeki 1 numaralı
organizasyonu UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde ortaya
koyduğu performansla İtalyan
ekibi Juventus'u çeyrek finale
taşıyan Cristiano Ronaldo,
geceye damgasını vurdu.
İspanya'da 2-0 mağlup olduğu
maçın rövanşında Atletico
Madrid'i ağırlayan Juventus,
sezon başında 117 milyon avro
bonservisle renklerine bağladığı
Ronaldo'nun 27, 49 ve 86.
dakikalardaki golleriyle tur
biletini aldı. Avrupa'nın en zor
gol yiyen takımlarından biri
olarak gösterilen Atletico
Madrid'in ağlarını üç kez
havalandıran 34 yaşındaki
Ronaldo, "Devler Ligi"nin en
çok "hat-trick" yapan
futbolcuları listesinde 8 kezle
zirvede yer alan Lionel

Messi'nin rekoruna ortak oldu.
Rekabetleriyle modern futbola
damga vuran Ronaldo ve Messi,
turnuvada en çok "hat-trick"
yapan futbolcular listesinde
açık ara önde yer alıyor. Bu iki
futbolcuyu üçer "hat-trick"le
Filippo Inzaghi, Mario Gomez
ve Luiz Adriano takip ediyor.

ELEME TURLARINDA
TUTULMUYOR
Grup aşamasında Manchester

United, Real Madrid ve Juventus
formalarıyla 83 maçta 61 gol
atan Portekizli yıldız, bu
alandaki performansını eleme
turlarında daha üst seviyeye
taşıdı. Eleme turlarında 77
mücadelede forma şansı bulan
Ronaldo, 63 golle oynadığı
takımların başarısına katkıda
bulundu. 124 golle
organizasyonun en fazla gol
atan futbolcular listesinde
zirvede yer alan Portekizli

yıldız, bugüne kadar turnuvada
118 gol kaydeden Atletico
Madrid'i geride bıraktı.

Real Madrid formasıyla bu
kulvarda 2013-2014 sezonunu 17
golle tamamlayan Ronaldo,
Şampiyonlar Ligi'nde bir
sezonda en çok gol atan oyuncu
unvanını elinde bulunduruyor.
Listenin ikinci sırasında da
2015-2016 sezonundaki 16
gollük performansıyla yine
Ronaldo yer alıyor.

Real Madrid yeniden
Zidane’a emanet
REAL Madrid, eski teknik
direktörü Zinedine Zidane ile
anlaşmaya varıldığını resmen
açıkladı! Eflatun-
beyazlılardan yapılan
açıklamada Zidane'ın 2022'ye
kadar takımı çalıştıracağı
duyuruldu.
Real Madrid'de 2016 Ocak
ayında göreve başlayan
Zinedine Zidane, takımın
başındaki 3 sezonda çok
önemli başarılar elde etti.
Fransız çalıştırıcı, 3
Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğu, 1 La Liga, 1
İspanya Süper Kupası, 2 UEFA
Süper Kupası, 2 Kıtalararası
Kupa kazanmıştı. Zidane
geçtiğimiz sezonun sonunda
takımdan ayrılırken Real bu
sezon tarihinin en kötü
sezonlarından birisini
geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nin kralı:
Cristiano Ronaldo

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki
Manchester United maçının
ardından yaptığı açıklamalar
nedeniyle PSG'nin Brezilyalı
futbolcusu Neymar hakkında
disiplin soruşturması açtı.
UEFA'dan yapılan açıklamada,
PSG'nin 6 Mart'ta Manchester
United'ı konuk ettiği son 16 turu
rövanş maçının ardından sosyal
medya üzerinden hakem
kararlarını küfürlü bir şekilde
eleştiren Neymar ile ilgili disiplin
soruşturması açıldığı bildirildi.

Manchester United'a karşı 2-0
kazandığı ilk maçın rövanşında 3-
1 yenilen PSG, Şampiyonlar
Ligi'nden elenmişti.
Karşılaşmanın son dakikalarında

VAR sistemi vasıtasıyla ceza
alanında elle oynama tespit eden
hakem, ManU lehine penaltı
kararı vermiş, Marcus Rashford'ın
penaltıdan attığı golle rakibini
eleyerek çeyrek finale çıkan taraf
olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle ManU
maçlarında oynayamayan Neymar
ise mücadelenin ardından
Instagram hesabından küfür de
içeren ifadeler kullanarak, "Bu
tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın
başına pozisyonları incelesin diye
futboldan anlamayan dört adam
koyuyor. Ortada elle oynama yok.
Arkan dönük durumdayken nasıl
elle oynayabilirsin?" yorumunu
yapmıştı.

Mesut Özil'den
alkışlanacak hareket
ARSENAL takımı oyuncusu
Mesut Özil, kendisine sosyal
medya üzerinden gelen bir
fotoğraf üzerine Kenyalı
çocukları sevindirdi. Kendi
yaptıkları ve arkasında Özil
yazan formayla Kenya'nın
Nairobi kentinde gezen
çocukların karesi Mesut Özil'e
ulaştı. Bunun üzerine
Arsenalli futbolcu da bu
çocuklara forma, krampon ve
futbol topu gönderdi. Mesut
Özil sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda
"Twitter'da gördüğüm ve
kendi yaptığı formayı giyen
Kenyalı çocuğun fotoğrafı
bana çok dokundu. Şimdi
Lawrence'a bakın. Onu ve
kardeşlerini böyle görmek
çok mutluluk verici" diye
yazdı.

UEFA'dan Neymar'a
soruşturma

FORMULA 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot
unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor.
Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Juan Manuel Fangio ve
Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Alain Prost ve
Sebastian Vettel izliyor. Takımlar klasmanında 16
şampiyonluk kazanan Ferrari, lider durumda bulunuyor.
2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand
Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk
kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu. Kayak
yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen
Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu
yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü
unvanını taşıyor.Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te
başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük
bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül
ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli Juan
Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er
şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian
Vettel izliyor.

Formula 1'in en başarılısı
Schumacher
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Edirne’de ortak “Kadınlar
Günü” kutlaması

TÜRKİYE, Yunanistan ve
Bulgaristan’dan dernekler,
Edirne’de Kadınlar Günü
etkinliği gerçekleştirdi. 9 Mart
Cumartesi günü Edirne’de
yapılan etkinliği,
Yunanistan’dan Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği,
Türkiye’den Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği, Bulgaristan’dan
Kırcaali Buket Kadın Derneği ve
Koşukavak Demet Folklor
Derneği ortaklaşa düzenledi. 

Geleneksel olarak her yıl “8
Mart Kadınlar Günü” nedeniyle
dönüşümlü olarak düzenlenen
etkinliğin ev sahipliğini bu yıl
Trakya Balkan Türkleri Kültür

ve Dayanışma Derneği yaptı. 
Etkinlik dört derneğin

başkanlarının selamlama
konuşmaları ile başladı. Dernek
başkanları konuşmalarında
Balkan Türkleri’nin
buluşmasına vesile olan
organizasyonun, kardeşliğin
pekişmesi için devam ettirilmesi
ve daha sık bir araya gelinmesi
yönünde görüş belirterek, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutladılar. 

Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet etkinlikte emeği
geçenleri tebrik ederek, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Korosu’yla etkinliğe

katılmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. 

Konuşmaların ardından Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Türk Sanat Müziği Korosu
birbirinden güzel eserlerin yer
aldığı muhteşem bir konser
verdi.

Konser sonrası söz konusu
etkinliği başlatan eski dernek
başkanları Sabiha Mestan, Sami
Toraman ve Dr. Esma
Gündoğdu’ya plaket verildi. 

Edirne il Emniyet Müdürü Ali
Kemal Kurt ile Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan da
etkinliğe katılanlar arasında yer
aldı. Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan yaptığı
selamlama konuşmasında,
atalarının Balkanlar’dan
geldiğini ve her zaman
Balkanlar’a karşı ayrı bir
hassasiyetleri olduğunu
vurgulayarak, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, bu yılki gecenin
oluşmasında büyük emeği olan
Trakya Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği eski
Başkanı Dr. Esma Gündoğdu’ya
çabalarından dolayı teşekkür
ederek, gecenin anısına plaket
verdi.

Gümülcineli psikolog
Şerike Şerif’e ödül

Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanlığı, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle başarılı kadınlara
ödül verdi. Ödül alanlar
arasında Gümülcineli psikolog
Şerike Şerif de yer aldı.

Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanlığı bölgeye
kültürel, sosyal, ekonomik,
siyasi ve spor alanında
katkılarda bulunan toplam 13
kadına onur ödülü verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle düzenlenen
etkinlik, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios ve Drama Belediye
Başkanı Hristodulos
Mamsakos’un selamlama
konuşmalarıyla başladı.
Günün anlam ve önemini
belirten konuşma ise Doğu
Makedonya – Trakya eyaleti
Meclis Başkanı Eleni Dimudi
tarafından yapıldı. 
Drama’da düzenlenen ödül
töreninde, Batı Trakya Türk
Azınlığı’ndan Psikolog Şerike
Şerif ödül aldı. Şerike Şerif’e
ödülünü, Doğu Makedonya -

Trakya eyaleti meclis üyesi
Ahmet İbram verdi. 

Ahmet İbram, konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada,
“Bölgenin siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel
yaşamına katkıda bulunan
kadınlara eyalet tarafından üç
yıldır faaliyet alanlarına göre
ödül veriliyor. Bu çerçevede
azınlık kadınlarından Rodop
ilinden  Şerike Şerif yaptığı
başarılı çalışmalarından
dolayı bu ödüle layık görüldü.
Bu ödülü ben taktim ettim.
Benim için büyük bir onurdu.
Şerike Şerif burada yaptığı
konuşma ile ve bugüne kadar
yaptığı çalışmalar ile taktir
toplayan bir kişidir. Kendisini
bir kez daha tebrik ediyorum.”
dedi.

Şerike Şerif böyle bir ödülü
almaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
konuşmasında eğitimin
önemine değindi. Şerike Şerif,
kadının ekonomik olarak
bağımsızlığını kazanmasında
eğitimin önemini anlattı. 
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