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Altına karşı mücadele
yeniden başladı!
Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, Halkidiki ve Batı Trakya bölgesinde
altın çıkarılmasına ilişkin açıklamalarından sonra konu bölge
gündeminin üst sıralarına oturdu.

RODOP iline bağlı Şapçı ve
Meriç ilindeki Güreci bölgesinde
altın arama faaliyetlerinin
yeniden başlayabileceğine ilişkin
açıklamalar, altın madenleri ve
bu projenin yol açacağı çevre
felaketiyle ilgili tartışmaların
yeniden alevlenmesine neden
oldu.
Rodop – Evros İlleri Altın
Çıkarılmasına Karşı Mücadele
Komisyonu’nda yer alan Sula
Dragumani, “Altın Çıkarılmasına
Karşı Mücadele Komisyonu
olarak kurumlardan imza
toplamaya devam ediyoruz.
Toplanan imzalar önümüzdeki
dönemde bu konuda bölgemizin
yetkilileri tarafından Atina’ya
yapılacak ziyarette yetkili
bakanlıklara, hatta başbakana
iletilecek. Yerel toplumun bu
bölgede altın madenlerine ve
altın çıkarılmasına karşı olduğu
ve bu olaya tepkili olduğu açıkça
bir kez daha yetkililere
iletilecek.” dedi. »8

BTAYTD’nin
İskeçe’deki
yeni şubesi
açıldı

Barış Pınarı Harekatı’na ara verildi
TÜRKİYE ile ABD arasında
Suriye’de devam eden Barış
Pınarı Harekatı’yla ilgili
görüşmeden 120 saatliğine
harekata ara verme kararı çıktı.
Anlaşmaya göre PKK-YPG
Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye’nin oluşturmak istediği
güvenli bölgenin dışına
çıkacak. Çavuşoğlu, “Bugünkü
müzakerelerde istediklerimizi
aldık. Güvenli bölgenin
kontrolünün TSK tarafından
yapılması konusunda tam
mutabakat sağlandı.” dedi.
»5

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı,
“Bugün bu güzel şubemizin
açılışından dolayı oldukça
mutluyuz. Burası tüm azınlık
kurum ve kuruluşlarımızın
hizmetinde olacaktır.” dedi.
»9

dünya

11’de

bilim
Brexit
konusunda
anlaşmaya varıldı

7’de

ekonomi
Sosyal medya
botu nedir,
nasıl anlaşılır?

6’da

Yatırımcıları
Yunanistan’a
çekme planı

spor

15’te

UEFA'nın
çifte
standardı

Selanik’te Türk
konsolosluğuna
saldırı
Atatürk’ün doğduğu evin de
bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin
bahçesine ziyaretçi kisvesi altında
girdiği tahmin edilen 11 kişi, “İsyancı
Rojava ile dayanışma” yazılı dövizler
açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

»3

Meme
kanserine
dikkat çektiler
GTGB Kadınlar Kolu, “Meme Kanseri
Farkındalık” konulu söyleşi düzenledi.
“Korkma! Farkında ol! Geç kalma!”
başlığı altında düzenlenen söyleşiye
konuşmacı olarak Dr. Mübeccel Emin,
Dr.Selma Giroğlu ve Dr. Arzu Borazan
Halil katıldı.

»2

AB’nin göçmen
endişesi
sürüyor
Brüksel’deki Avrupa Politikaları
Çalışmaları Merkezi Uzmanı Mikkel
Barslund, “Göç konusunda Avrupalı
yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan
başka yapabilecek pek bir şeyi
bulunmuyor.” dedi.

»4
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Meme kanserine
dikkat çektiler

Turizm Bakanı,
Gravanis’le görüştü
TURİZM Bakanı Haris
Theoharis, Rodop Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nı ziyaret
ederek başkan Andonis
Gravanis ile görüştü.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Gravanis yapılan
görüşmede, bölgenin turizm
alanında kalkınması ile ilgili
bazı konuları bakana aktardı.
Gravanis bölge turizminin
gelişmesi için YunanistanBulgaristan sınır kapısından
otobüslerin geçişine imkan
sağlanması, Fener sahilinin
yeniden yapılanması
işlemlerinin tamamlanması,
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)
Kadınlar Kolu, “Meme Kanseri Farkındalık”
konulu söyleşi düzenledi.
1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı
kapsamında düzenlenen söyleşi, 14 Ekim
Pazartesi günü GTGB lokalinde gerçekleşti.
“Korkma! Farkında ol! Geç kalma!” başlığı
altında düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak
Dr. Mübeccel Emin, Dr.Selma Giroğlu ve Dr. Arzu
Borazan Halil katıldı.
Söyleşi, GTGB Kadınlar Kolu Başkanı Aslı
Ali’nin konuşması ile başladı. Daha sonra
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu yaptığı

konuşmada, düzenlenen etkinlikten dolayı
memnuniyetini dile getirdi ve bu söyleşi için
Kadınlar Kolu’na teşekkür etti.
Etkinliğe katılan kadınlara meme kanseri
farkındalığını simgeleyen pembe kurdele
dağıtıldı.
GTGB Kadınlar Kolu’nun organize ettiği
söyleşiye katılanlar arasında, Milletvekili İlhan
Ahmet’in eşi Belgin Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Kadınlar Kolu Başkanı Duygu Mustafa,
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Genel Müdürü Pervin Hayrullah,
Yassıköy Azınlık İlkokulu Okul Aile Birliği
yönetimi ile soydaşlar yer aldı.

başta Maronya’daki tarihi
eserler olmak üzere Rodop
ilindeki tarihi ve kültürel
eserlerin değerlendirilerek
ziyaretçilerin ilgisini çekecek
hale getirilmesi, Fener’de
modern bir marinanın
yapılması gibi önerileri bakana
sundu.
Bakan, Egnatia şirketinin
aylardır Kösemescid (Mesti)
çıkışını kapalı tutması
sebebiyle Maronya bölgesinin
turizm açısından uğradığı
zararlar hakkında da
bilgilendirildi.

İTB’den “Nağmeler Eşliğinde;
Renklerimiz, Motiflerimiz,
Lezzetlerimiz” etkinliği

Birol Akifoğlu annesini kaybetti
İSKEÇE eski milletvekili
Dr. Birol Akifoğlu’nun
annesi hayatını kaybetti.
10 Ekim Perşembe günü
vefat eden Nazmiye
Akifoğlu 86 yaşındaydı.
Nazmiye Akifoğlu 11 Ekim
Cuma günü ikindi
namazının ardından İskeçe
Aşağı Mahalle’deki Çınar
Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından İskeçe
Aşağımahalle Mezarlığı’na
defnedildi.
Cenaze törenine İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe eski milletvekilleri Ahmet Faikoğlu ve Orhan Hacıibram,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yerel temsilciler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok
sayıda soydaş katıldı.

İSKEÇE Türk Birliği (İTB), “Nağmeler Eşliğinde; Renklerimiz,
Motiflerimiz, Lezzetlerimiz” adı altında bir etkinlik düzenliyor. 19
Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik saat 17:30’da
başlayacak ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
İskeçe’deki yeni şubesinde yapılacak.
Etkinlikte; İskeçe Türk Birliği (İTB) çatısı altında faaliyet
gösteren biçki – dikiş – nakış ve el sanatları kursları, İTB resim
kursu sergileri yer alacak, kurslardaki eğitimini tamamlayan
kursiyerlere başarı belgeleri verilecek. Ayrıca, İskeçe genelinden
geleneksel yiyecekler tanıtılacak ve konukların beğenisine
sunulacak. Bu yıl yenilenerek çalışmalarına başlayan İTB korosu
da bir konser verecek.
“Nağmeler Eşliğinde; Renklerimiz, Motiflerimiz, Lezzetlerimiz”
etkinliğine tüm halkın davetli olduğu ifade edildi. Etkinlik,
İskeçe’de Theodoru Duka 9 adresinde (Horozlu yolu) bulunan
BTAYTD şubesinde gerçekleştirilecek.
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Selanik’teki Türk
konsolosluğuna saldırı

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Haşlanmış kurbağa olmayalım!

H

TÜRKİYE’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı
Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan bir grup,
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na
saldırdı.
Atatürk’ün doğduğu evin de bulunduğu
konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi
kisvesi altında girdiği tahmin edilen 11 kişi,
“İsyancı Rojava ile dayanışma” yazılı dövizler
açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.
Konsolosluk mensupları tarafından kontrol
altına alınan göstericiler, Yunan polisinin
gözetimi altında konsolosluk bahçesinden

çıkarıldı.
Yunanistan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin
ardından konsolosluk alanını terk eden 11
göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını
duyurdu.
Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı,
Selanik’teki Türk Başkonsolosluğu’na yapılan
saldırıyı kınadı.
Öte yandan, aralarında Mücadeleci İşçi
Cephesi’nin (PAME) de bulunduğu bazı sol
gruplar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başkent
Atina’da Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

ABTTF ve Çınar Derneği’nden
“Barış Pınarı Harekatı”na destek
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Türkiye’nin
kuzey Suriye’de başlattığı “Barış
Pınarı Harekatı”nı desteklediğini
açıkladı.
Konuyla ilgili olarak ABTTF’den
yapılan açıklama şöyle: “Batı
Trakya Türk toplumunun Avrupa
ve uluslararası alandaki temsilcisi
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak
anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve
DEAŞ terör örgütlerine karşı
Türkiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan terör
koridorunu yok etmek ve bölgeye
barış ve huzuru getirmek amacıyla
9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı
‘Barış Pınarı Harekatı’na sonsuz
desteğimizi sunar, anavatanımızın
yanında olduğumuzu belirtmek
isteriz. Harekatta görev alan Türk
ordusunun kahraman
Mehmetçiklerine muvaffakiyetler
diler, harekatın başarıyla
sonuçlanmasını temenni
ederiz. Allah yar ve yardımcıları
olsun.”

ÇINAR DERNEĞİ
Merkezi İskeçe’de bulunan Çınar
Derneği, Türkiye’de teröre karşı
yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na
destek açıklaması yayımladı.
Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı
dolayısıyla Türkiye’yi kınayan ve
terör örgütlerini cesaretlendiren

ülke ve kuruluşlar da kınandı.
Çınar Derneği Başkanı Cengiz
Ömer imzasıyla yayımlanan
açıklama şöyle:
“Anavatan Türkiye’nin Barış
Pınarı Harekatı’nı destekliyor, terör
destekçilerini kınıyoruz.
Türkiye, Emperyalist küresel
güçlerin maşası olan ve başta
Türkiye olmak üzere dünyada
binlerce masum insanı katleden
terör örgütleri PKK ve DAEŞ’in
kökünü kazımaya yönelik Suriye’de
Barış Pınarı Harekatı’nı
başlatmıştır. Sözde terörle
mücadele ettiğini iddia eden ABD
ve AB ülkelerinin neredeyse hepsi
Anavatan Türkiye ile tam bir
dayanışma içerisinde olması
gerekirken ne yazık ki iki yüzlü
davranarak adeta terör yanlısı bir
tavır sergilemişlerdir.
Türk ve İslam Dünyasının doğal
bir parçası olan Batı Trakya Türk
Toplumu, dün olduğu gibi bugün
de varlık sebebi ve garantörü olan
Türkiye ve dünyadaki kardeşlerinin
yanında, masum insanların mal ve
can güvenliğini hedef alan
düşmanlara karşı yürütülen terörle
mücadelenin tam destekçisi
olmuştur.
Anavatanın yanında, terörün
karşısında açıkça tavrını koyarak
asil bir duruş sergileyen bu cefakâr
ve vefakâr topluma hizmet etmek
amacıyla kurulan bir Sivil Toplum
Kuruluşu olarak toplumumuzla
birlikte teröre karşı dünyada gerçek
anlamda mücadele eden tek ülke

Türkiye’nin Barış Pınarı
Harekatı’nı desteklediğimizi
kamuoyunun bilgisine
sunuyoruz.”
Terör örgütlerini
cesaretlendiren ülke ve
kuruluşların da kınandığı
açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
“Bu vesileyle Barış Pınarı
Harekatı’ndan dolayı akıl ve
vicdan terazisi şaşmış bir şekilde
Türkiye’yi kınayarak terörü
dolaylı veya dolaysız destekleyen
ve terör örgütlerini
cesaretlendiren ülke ve
kuruluşları şiddetle kınıyoruz.
Cenab-ı Allah’tan Mehmetçiğe
Barış Pınarı Harekatı’nda
muvaffakiyet ve muzafferiyetler,
bu uğurda şehit olanlara rahmet,
yaralı gazilere acil şifalar
diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.”

aşlanmış kurbağa
sendromunu çoğunuz
duymuşsunuzdur.
Bunun bir anekdot mu, yoksa bir
deney mi olduğu tartışıladursun,
bence önemli olan mecazi
anlamıdır.
Bilmeyenler için kısaca
anlatayım… Kurbağayı kaynar
suyun içine bırakırsanız, kurbağa
suyun sıcaklığı ile hemen zıplar
ve kendini dışarıya atar. Yani
refleksleri devreye girer ve
anında tepki verir. Ancak aynı
kurbağayı soğuk veya ılık suyun
olduğu bir kabın içine koyar ve
yavaş yavaş suyu ısıtmaya
başlarsanız, kurbağa bunu
algılamaz ve tepki vermez.
Yükselen sıcaklıkla kurbağa
reflekslerini yitirir ve dışarıya
çıkamayacak hale gelir. Kaçmak
için bir engel olmadığı halde
zıplayıp kaçamaz ve haşlanıp
pişer. Yani sonu ölümdür…
Bunu ister bir anekdot, ister
bilimsel bir deney olarak kabul
edin… Hiç önemli değil. Önemli
olan burada verilmek istenen
mesajdır. Haşlanmış kurbağa
sendromu, genellikle insanların,
toplumların çaktırmadan,
yavaşça uygulanan değişikliklere
nasıl tepkisiz kaldığını göstermek
açısından iyi bir örnektir.
Sıcak suya atılan kurbağa
nasıl hızla dışarı fırlıyorsa,
insanlar ve toplumlar olarak
hayatımızda ortaya çıkan ani ve
hızlı değişikliklere, tehditlere
aynı oranda hızla yanıt veririz.
Oysa bireysel veya kitlesel bir
tehdit hissetmezsek harekete
geçme kabiliyetimiz de zayıflar.
Rehavete kapılıp, etrafımızda
olup biteni, tehlikeleri
görmezden gelebiliriz.
“Haşlanmış kurbağa
sendromu” da nereden aklına
geldi diye sorduğunuzu duyar
gibiyim? Aslında bunun cevabını
çoğunuz biliyorsunuz ya da
tahmin ediyorsunuz. Çünkü
eminim bir çoğunuz benimle aynı
kaygıları taşıyor, benimle aynı
düşünce ve hisleri
paylaşıyorsunuz.
Evet, toplum olarak bir rehavet

SahİBİ:hülYaEmİn
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içerisinde olduğumuz
kanaatindeyim. Reflekslerimizin
zayıfladığı düşüncesindeyim.
Aslında büyük sorunlarla karşı
karşıya olan ve bu sorunlara
çözüm bulamayan toplumların,
toplulukların sıkça içine düştüğü
bir durumdur bu.
Azınlık olarak sorunlarımızı
çözecek siyasi bir irade
göremiyoruz. Bu yönde adımlar
atılmadığı gibi, adım atılma
niyetinin dahi olmadığını
gözlemliyoruz.
Bu süregelen çözümsüzlük ise
doğal olarak umutsuzluğu
beraberinde getiriyor.
Umutsuzluk ataleti, atalet
rehaveti izliyor. Ve hiç farkında
olmadan sorunlar yumağının
içinde kayboluyoruz;
kanıksadığımız bu sorunlar
yokmuş gibi yaşıyoruz. Ama
gerçek şu ki, var olan sorunlar
daha da büyüyor. Üstelik bir
dirençle karşılaşmadan.
Aslında istenen de bu değil
mi?
Azınlığı bir rehavetin içine
sürüklemek, umutlarını yok
etmek ve pes etmesini sağlamak.
Peki bu durumda biz ne
yapabiliriz?
Yapabileceğimiz tek şey var, o
da reflekslerimizi canlı, algımızı
açık tutmak, rehavete
kapılmamak, asla karamsar
olmamak…
Tabii bunu başarabilmenin en
iyi yolu birlik ve beraberlik
ruhunu canlı tutabilmek. Bir elin
değil, iki elin sesi olduğunu
unutmamak gerekiyor… Bugün
bize dokunmayan yılanın, yarın
bizi sokabilme ihtimali olduğunu
bilmek gerekiyor…
İşte bunun sağlanması için ise
en büyük görev, o toplumun
liderleri başta olmak üzere,
aydınlarına, toplumun önde
gelenlerine, kurum ve
kuruluşlarına düşüyor.
Tercih bizim… Ya
reflekslerimizi canlı tutup
kaynayan sudan kendimizi dışarı
atacağız. Ya da rehavet içinde
kaynayan suyun içinde
sonumuzu hazırlayacağız…

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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AB’nin göçmen endişesi sürüyor
AVRUPA Birliği (AB), 2015’te patlak
veren göçmen krizinin ardından sınır
kontrollerini sıkılaştırsa da, uzmanlar
kıta genelinde ortak politika
geliştirilememesi nedeniyle olası bir
mülteci akınında Türkiye ile
müzakerenin önemine işaret ediyor.
Son yıllarda yaşanan mülteci akınına
çözüm arayan AB’yi krizden Türkiye ile
2016’da imzalanan
mutabakat çıkardı.
Bunun yanı sıra sınır
muhafızlarını 10 bine
çıkarma kararı alan AB,
aynı zamanda üyeleriyle
sınır paylaşan üçüncü
ülkelerle de anlaşmalar
imzaladı ve duvarlar
inşa etti. AB, yine de göç
krizine ortak politika
geliştirmekte güçlük
çekiyor.

GÖÇMEN KORKUSU
SINIRLARI
GÜÇLENDİRDİ

hedefleniyor.

GÖÇMENLERE KARŞI
YÜKSELEN DUVARLAR
Avrupa, savaş ve zulümden kaçan
göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla
kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.
İspanya’da 2, Macaristan’da 3,
Bulgaristan, Yunanistan, Fransa,
Avusturya, Slovenya,
Estonya ile AB üyesi
olmayan Kuzey
Makedonya’da da birer
duvar bulunuyor.
Özellikle, 2015’teki
göçmen krizinde bazı
ülkeler sınırlarına duvar
inşa ederken bazıları da
mevcut duvarları
genişletti, kilometrelerce
tel örgü çekti.

Brüksel’deki
Avrupa
Politikaları
Çalışmaları
Merkezi
Uzmanı
Mikkel
Barslund: “Göç
konusunda
Avrupalı
yetkililerin
Türkiye ile
konuşmaktan
başka
yapabilecek
pek bir şeyi
bulunmuyor”

AB, 2015’te patlak veren
göçmen krizinin
ardından somut bir göç
politikası oluşturamadı.
Birliğin düzensiz göçü
kontrol etmek için attığı
en önemli adım ise dış
sınırlarını güçlendirmek
oldu.
Birlik, özellikle
üyelerle sınır paylaşan
ülkeler ve Akdeniz’deki
bazı devletler ile
anlaşmalar yoluyla
sınırlarını güçlendirmeyi
hedefledi.
Brüksel, göç için 2014-2020’de 13
milyar euro kaynak ayırdı. Yeni
dönemde bu miktarın 35 milyar euroya
yükseltilmesi planlanıyor. AB’nin, sınır
ülkelerdeki göçle mücadele polisi
sayısını ise 10 bine çıkarması

ORTAK POLİTİKA
GELİŞTİRİLEMİYOR

Avrupa, göç akını
konusunda her ne kadar
“önceki deneyimlerinden
tecrübe kazandığını” iddia
etse de özellikle Doğu ve
Batı Avrupa ülkeleri
arasındaki çatlak AB’nin
göç politikasını sarsıyor.
Öte yandan İtalya,
Yunanistan, Malta ve
İspanya gibi devletler
Almanya ve Fransa gibi
AB’nin lokomotif
güçlerinin göç konusunda
yeterince sorumluluk
almadığını savunuyor.
AB içindeki bu parçalı
tablo, göç konusunda ortak politika
geliştirilmesini engelliyor.

“KRİZİN NASIL YÖNETİLEBİLECEĞİ
SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ”
Konuya ilişkin AA muhabirine
değerlendirmede bulunan Brüksel’deki

Midilli’de göçmen
kurtarma gemisinin
limana yanaşmasına
izin verilmedi

Olası göçmen akınına karşı Midilli Adası’na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms’ın
adaya yanaşmasına izin verilmedi.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva’ya ait Open Arms gemisinin, adaya yeni göçmen getirmesine karşı
çıkan göstericiler, geminin Midilli’deki Skala Sykamnia Limanı’na yanaşmasını engellendi.
Adanın çeşitli bölgelerinden limana gelen göstericilerin gemiye taş atarak tepki gösterdiği, geminin limana
200 metre uzağa demir attığı öğrenildi.
Akdeniz’de göçmen kurtarma faaliyetleri yürüten Open Arms, ağustos başında kurtardığı 160 kadar
göçmeni ne İtalya’nın ne de Malta’nın kabul etmemesi üzerine 19 gün denizde kalmıştı.

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi
(CEPS) Uzmanı Mikkel Barslund, AB’nin
Ege’den gelebilecek yeni bir mülteci
akınına tam olarak hazır olmadığını
söyledi.
Barslund, “AB, göçmen akınına hem
hazır hem değil. Hazır değil çünkü
mültecilerin üye ülkeler arasında nasıl
bölüştürüleceği hususunda bir politika
geliştirilemedi. Özellikle kıta olarak
mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği
sorunu çözülemedi. Bu başlıklarda
ilerleme gözlenmiyor.” dedi.

Mikkel Barslund, AB’nin yeni bir
göçmen akınına hazır olduğu noktayı ise
“Yunanistan ve AB yetkilileri, göçmen
krizini tecrübe ettiler ve ne anlama
geldiğini artık biliyorlar. Buna yönelik
hazırlıklar yaptılar.” sözleriyle açıkladı.
Avrupa ülkelerinin göç konusunda
hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar
inşa ettiğini anımsatan Barslund, “Diğer
yandan göç konusunda Avrupalı
yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan
başka yapabilecek pek bir şeyi
bulunmuyor.” diye konuştu.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

“Umursamazlık” peki ama nereye kadar?

Ü

yesi olduğumuz Avrupa
Birliği’nin son haftalarda
(aslında buna son yıllar dememiz
de mümkün) en önemli gündem maddesi
yine göçmen sorunu. Etrafını duvarlarla,
çitlerle çevreleyen Avrupa, son yıllarda
dünyanın en önemli insanlık dramı halile
gelen göç ve mülteci sorunuyla başa
çıkabilme derdinde. Daha doğru bir
ifadeyle; bu sorundan nasıl olur da
sıyrılırım tutumu içinde.
Malum; Suriye ve Irak başta olmak
üzere Ortadoğu ve kuzey Afrika yangın
yeri misali. Yıllardır süren iç savaşlar ve
çatışma ortamı milyonlarca insanı
yerinden yurdundan etti. Yüzbinlerce
insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce belki
de milyonlarca insan yaralandı, sakat
kaldı. Binlerce çocuk anasız babasız,
yüzbinlerce anne baba, çocuksuz kaldı.
Kan ve gözyaşı son 10 yıldır bize yakın

coğrafyanın adeta kaderi haline geldi.
Sanki bu bölgenin insanlarının
değişmeyecek, keder ve hüzne bezenmiş
hayatları adeta alınyazısı olmuş!
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız
duruma uzaktan bakan, “aman bana
ilişmesin” , “vay benden uzak dursun” ,
“bana bulaşmasın da uzakta olsun”
mantığıyla dünyaya bakan bir batı var.
Kendi “mutluluk adasını” demir
duvarlarla çevreleyen, kan ve
gözyaşından usanan insanlardan kendini
“korumaya” çalışan bir batı var ne yazık
ki. Hiç şüphe yok ki dünyadaki ve
özellikle de Avrupa’daki göçmen ve
mülteci akınının temel kaynağı Suriye iç
savaşı.
Yaklaşık on gündür bütün dünya
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı
“Barış Pınarı Harekatı”nı izliyor.
Türkiye’nin PKK teröründen çektiğini bu

dünyada başka ülke çekmemiştir.
PKK’nın 1984 yılındaki ilk eyleminin
üzerinden 35 yıl geçti. Bu dönem içinde
terör örgütü PKK, Türkiye’de 40 binin
üzerinde insanın (sivil, çocuk, güvenlik
güçleri mensubu, turist, v.s) ölümüne
neden oldu.
Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesiyle
birlikte bu ülkenin parçalanma tehlikesi
fiili bir şekilde ortaya çıktı. Uzun yıllar
ayrılıkçı bir terör örgütü olarak Türkiye’de
eylemlerini sürdüren PKK bu amacına
ulaşamadı. Ayrılıkçılık konusunda fiili bir
başarısı olmadığı gibi, Türkiye’de halk
arasında düşünce anlamında da amacına
yaklaşamadı. Ancak Suriye’deki iç savaş
nedeniyle bu ülkenin kuzeyinde kendine
uygun bir zemin buldu. Suriye’nin bu
bölgede otoriteyi kaybetmesi sonucu
terör örgütü bu bölgede hızla
yuvalanmaya başladı. Özetle bu bölge
farklı terör örgütlerine yaşam alanı
sağlamış oldu. Tabii aynı zamanda
Suriye’ye 911 kilometre sınırı olan Türkiye
için de büyük bir tehdit oluşturmaya
başladı.
Türkiye’nin uzun yıllar boyunca
dünyaya anlatmaya çalıştığı bu tehdidi,
batı ülkeleri duymazdan ve görmezden
geldi. Belki de işine öyle geldi. İşin ucu
kendilerine değene kadar seslerini
çıkartmamayı tercih etti birçoğu.
Sonuçta Türkiye kendine yönelik
güvenlik endişelerini bertaraf etmek,
bölgenin ileride çok daha büyük
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felaketlere sürüklenme ihtimalini ortadan
kaldırmak, gelecekte göç ve mülteci
sorununun daimi hale gelmesi, hatta
daha da büyümesini önlemek amacıyla
Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Üstelik
aylarca süren bir bekleyişten sonra.
Türkiye’nin bu bölgedeki terör
örgütlerine yönelik olarak başlattığı
harekat son 10 gündür tüm dünyada
konuşuluyor, tartışılıyor.
4 milyondan fazla göçmen ve mülteciyi
ülkesinde barındıran Türkiye’ye ise
Avrupa Birliği ve batıdan yapılan çağrı
veya tutum “Sen bunları ülkende
tutmaya devam et, aman kapıyı fazla
aralama bizim huzurumuz kaçmasın”
şeklinde özetlenebilir. Batı ve Avrupa
Birliği gerek göçmen – mülteci sorununun
çözümü, gerekse Suriye savaşının sona
ermesi konusunda ve Ortadoğu’da barış
ve istikrarın sağlanması için
yapabileceğinin çok uzağında kaldı.
Yakın coğrafyasının devasa sorunlarıyla
ilgilenmek yerine etrafına çelikten çitler
örerek adeta kendi “mutluluk adası”na
kapandı. Dünyada olması gereken rolüne
ve misyonuna yakışmayan bir tavrı
sergilemeye devam ediyor. Çevresindeki
sorunları, krizleri, tehditleri, dramları
görmek istemeyen, yanı başındakinin
sıkıntısına da aldırış etmeden
umursamaz tavrını sürdüren bu anlayış
nereye kadar devam edecek?

Barış Pınarı Harekatı’na ara verildi
TÜRKİYE ile ABD arasında Suriye’de
devam eden Barış Pınarı Harekatı’yla
ilgili görüşmeden 120 saatliğine harekata
ara verme kararı çıktı. Anlaşmaya göre
PKK-YPG Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye’nin oluşturmak istediği güvenli
bölgenin dışına çıkacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence’le 18 Ekim Perşembe günü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir
araya geldi. İkili görüşmeden sonra
heyetler arası görüşme yapıldı.
Görüşmelerin ardından Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın
toplantısı düzenledi.

İngiltere ve AB Brexit
konusunda anlaşmaya vardı

“OPERASYONA ARA VERİYORUZ”
Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde
istediklerimizi aldık. Güvenli bölgenin
kontrolünün TSK tarafından yapılması
konusunda tam mutabakat sağlandı.
ABD harekatımızın meşruiyetini kabul
etmiş oldu. YPG’nin silahlarının
toplanması tahkimatlarının imhasında
mutabakat sağladık. PKK/YPG’nin 120
saat içinde güvenli bölgeden çıkması
için Barış Pınarı Operasyonu’na ara
vereceğiz. Durdurma değil, ara
vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir.
Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında
yapılır” dedi.
“Operasyonun hedefi olan
teröristlerin güvenli bölgeden çıkması
için harekata ara veriyoruz” diyen
Çavuşoğlu, “Bu terör unsurları tamamen
bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı
durdurabiliriz. Operasyona ara
verdiğimizde ABD tarafı yaptırım
girişimlerini durduracaktır ve şartlar
gerçekleştikten sonra, yani YPG
unsurları çıktıktan sonra harekatı
durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra
mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır”

ifadelerini kullandı.
ABD’yle DEAŞ’la mücadele
konusunda birlikte çalışılacağını
söyleyen Çavuşoğlu, “DEAŞ’la
mücadelede eşgüdüm içinde olma
konusunda mutabık kaldık” diye
konuştu.
Güvenli bölgenin büyüklüğüyle ilgili
soru üzerine Çavuşoğlu, bazı bölgelerin
Suriye hükümetinin kontrolünde
olduğunu belirtti. Bu konuyu Rusya’la
görüşeceklerini ifade eden Çavuşoğlu
şunları söyledi: “Münbiç ve diğer bazı
bölgelerle ilgili Rusya’yla görüşeceğiz.
Dün akşam Cumhurbaşkanımız, Rusya
Devlet Başkanı Putin’le bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Sayın Putin
de, atacağımız adımları görüşmek üzere,

bu bölgeler dahil Cumhurbaşkanımızı
Soçi’ye davet etti. Ayın 22’sinde
Rusya’yla bu konuları ele alacağız. Bizim
amacımız 20 mil-32 kilometre derinlikte
ve Irak sınırına kadar olan bölgenin
teröristlerden temizlenmesidir.”
Suriyeli mültecilerin güvenli bölgeye
yerleştirilmesiyle bir takvim belirlenip
belirlenmediğiyle ilgili soruya Bakan
Çavuşoğlu, “İnsani konular bir
matematik meselesi değildir. Her şeyden
önce buraların güvenli bölge haline
gelmesi lazım. Daha sonra bu insanların
gönüllü olarak buraya dönmelerinin
desteklenmesi lazım. En temel
ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
Takvimlendirilmiş bir şey olmaz”
yanıtını verdi.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit
anlaşması güncellendi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit
anlaşmasıyla tartışmalı tedbir
maddesinin kaldırıldığını ve Birleşik
Krallık üzerindeki Brüksel’in
kontrolünün sona erdiğini belirtti.
Yeni anlaşmayla Birleşik Krallık’ın bir
bütün olarak AB Gümrük Birliği’nden
çıkacağını ve diğer ülkelerle yeni ticaret
anlaşmaları yapabileceğini kaydeden
Johnson, “Antidemokratik tedbir
maddesi kaldırıldı. Kuzey İrlanda halkı,
tedbir maddesinin aksine kendi
yasalarının sorumlusu olacak ve
istemeleri durumunda özel düzenlemeye
son verme hakkını ellerinde
bulunduracak. Brexit’i gerçekleştirelim
ve bu ülkeyi ileriye götürelim.” ifadesini
kullandı.
Çok yoğun müzakereler sonrasında
değişiklikler üzerinde anlaşma
sağlandığını kaydeden AB Brexit
Müzakerecisi Michel Barnier, taraflar için
İngiltere’deki AB vatandaşları ve AB
ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarının her
zaman öncelik konusu olduğunun altını
çizdi.
AB Komisyonu’ndan yeni anlaşma
güncellemesine ilişkin yapılan
açıklamaya göre, İrlanda Adası’nda fiziki
sınır uygulanmasını engellemek için
Kuzey İrlanda, düzenlemeler bakımından
“sınırlı biçimde” AB tek pazarına bağlı
kalacak.
Bu bağlamda Kuzey İrlanda; mal,
tarımsal ürünler, KDV ve kamu
desteklemeleri gibi çeşitli alanlarda AB
müktesebatını uygulamayı sürdürecek.
Taraflar arasında daha önce uzlaşı
sağlanan siyasi deklarasyonda da
değişiklik yapılacak.
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Bal ve baldaki hileler...

B

u 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.
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Yatırımcıları
Yunanistan’a
çekme planı

HÜKÜMET zengin yatırımcıları ülkeye
çekmek için İtalya modelini uygulamayı
planlıyor.
Basında yer alan bilgilere göre, Kasım
ayında meclise gelecek vergi kanunu
kapsamında hükümet, daha önce İtalya’da
uygulanan ve başarılı sonuçlar veren “Non
Domiciled Resident” sistemini uygulamayı
amaçlıyor. Söz konusu sistem, özellikle
anlaşmasız bir Brexit durumunda bir çok
yabancı yatırımcıyı Yunanistan’a çekecek.
Söz konusu düzenleme ile ağır vergiler ve
sigorta giderleri yükü sebebiyle ülkeye yatırım
yapmaktan çekinen zengin iş insanları ve
şirketlerin önü açılarak ülkedeki yabancı
yatırımının arttırılması planlanıyor.
“Non Domiciled Residen” veya kısaca NonDom olarak adlandırılan modele göre, yıllık

en az 100 bin euro vergi ödeyen iş insanları ve
şirketlerin ülkeye yatırım yapması konusunda
kolaylık sağlanacak. 2017 yılından beri
İtalya’da uygulanan sisteme göre, bir şirket
veya iş insanının söz konusu modelden
yararlanabilmesi için vergi bildirimini
İtalya’ya taşıması, Non-Dom modeline dahil
olmadan önceki 10 yılın en az 9’unda İtalya
dışındaki ülkelerde vergi bildirimi yapması,
başvurusunun ülkenin vergi daireleri
tarafından kabul edilmesi, başvuruyu
yapanın bir yıl içinde en az 183 gün için
ülkede ikamet iznine sahip olması gibi şartlar
yer alıyor.
Uygulamaya kabul edilen iş insanları ve
şirketlere, bazı vergilerden muaf olma, bazı
vergilerde ise indirimlerden yararlanma gibi
kolaylıklar sağlanması planlanıyor.

Dr. Selma Giroğlu miyom
tedavisi alanında doktora
eğitimini tamamladı
KADIN hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Selma Giroğlu
doktora eğitimini tamamladı.
İskece’de dünyaya gelen Dr. Selma Giroğlu , İstanbul
Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra İskeçe’ye döndü.
Giroğlu, Dedeağaçta Dimokritio Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda
uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gümülcine’de özel
muayenehanesinde hastalarına hizmet vermeye başladı. Dr.
Giroğlu bu süreçte miyomların embolizasyon yöntemiyle
tedavisi ve bu tedavi sonrası yumurtalıkların ne kadar
etkilendiği konusunda bilimsel çalışmalarına devam
etti.
Selma Giroğlu geçen Eylül ayında da Dimokritio
Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Dr .
Selma Giroğlu halen Gümülcine’de özel
muayenehanesinde çalışmalarına devam
ediyor.
Avukat Güngör İlyas ile evli olan Dr.
Giroğlu bir çocuk annesi.
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Sosyal medya botu nedir, nasıl anlaşılır?
ADLARINI sıkça
duyduğumuz zararlı sosyal
medya botları ne yapıyor,
hangi türleri var? Onları
tanımak mümkün mü? Gelin
hep beraber inceleyelim.
"Sosyal medya botu"
denildiğinde artık akla sadece
yapay zeka destekli müşteri
hizmetleri botları gelmiyor.
Sosyal medya botları, şu
sıralar sahte haber
kampanyalarıyla çok daha
fazla anılır hale geldiler.
Zararlı Sosyal Medya Botu
Nedir?
Sosyal medya
platformlarında farklı tür
botlar bulunsa da, bu
yazımızda kötü niyetli siyasi
ve zararlı botlara
odaklanacağız. Bu tür botlar,
insanları taklit ederek sosyal
medya üzerinden insanların
fikirlerini değiştirmek,
hükümet propagandası
yapmak ve komplo teorilerini
teşvik etmek için
kullanılabiliyorlar.
Sosyal medya botlarının en
çok faaliyet gösterdiği yerlerin
başında Twitter geliyor, ancak
zararlı botlar Facebook,
Reddit, Weibo ve diğer daha
küçük platformlarda da
mevcutlar.
Bu tür botlar 2016'daki ABD
başkanlık seçiminde
kullanılsa da, siyasetin sadece
tek bir yönüne
odaklanmıyorlar. Nature
tarafından yayınlanan bir

araştırma, sahte haber ve
yanlış bilgi yayarak farklı
siyasi görüşlerin
hedeflendiğini gösteriyordu.
Zararlı Sosyal Bot Türleri
Yanlış bilgi dağıtan ve
siyasi görüşleri yaymaya
çalışan botların üç türü
bulunuyor.
Standart / tam botlar:
Standart sosyal medya botları
tamamen otomatik olarak
çalışıyor. Bu botlar, günlük
işlemlerinde insan
müdahalesine ihtiyaç
duymuyor ve retweet'leme
gibi işlemlerle içeriği yaymaya
çalışıyor.
Zararlı botlar: Tam
otomatik bir bot türü olan
zararlı botlar, yanlış bilgi
yaymak yerine sosyal medya
kullanıcılarının hesaplarını
ele geçirmeye çalışıyorlar.
Gerçek yayıncıları taklit
edebilen bu hesaplar,
genellikle tıklama tuzağına
odaklanıyor ve kullanıcıları
zararlı web sitesine
yönlendirmeye çalışıyor.
Cyborg'lar: Yarı otomatik
diyebileceğimiz bu tür botlar,
bot olduklarını insan
yardımıyla gizliyorlar. Gerçek
insanlar, kullanıcılara verilen
cevaplarda devreye girebiliyor
ve hedefli saldırılar
gerçekleştirebiliyor.
Cyborg'lar'ın TweetDeck gibi
gönderi zamanlama
hizmetlerini kullanan insan
kullanıcılardan farklı

olduğunu, belirli bir hedef
için çalıştıklarını veya belirli
bir hedefe yönelik "trolleme"
yaptıklarını söyleyelim.
Sosyal Medya Botu Nasıl
Ayırt Edilir?
Sosyal medya botlarını fark
etmek, kullandıkları
algoritmalar giderek daha
karmaşık bir hal aldığından
zorlaşıyor. Örneğin eskiden
botları, hesaplarından orijinal
gönderi paylaşılmadığını
görerek ayırt edebiliyordunuz.
Ancak şu sıralar daha çok bot,
"orijinal içerik" ve cevap
paylaşabiliyor.

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Barbata, Ter 2) İdea,
Üryani 3) Al, Kalpak 4)
Tirat, Alaka 5) Yarma,
Atık 6) Kek, Atak, Ra 7)
Sac, Batar 8) Of, Nara,
Et 9) Maşa, Ateh 10)
Kayak, Misk 11)
Muhasara 12) Okar,
Mey, Ti 13) Getto, Refik
14) İma, Mai, Ara.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Biat, Krom, Yogi 2)
Adliye, Fak, Kem 3) Re,
Raks, Şamata 4) Bakar,
Anayurt 5) Atmaca, Ah,
Om 6) Tül, At, Rakam 7)
Arpa, Abat, Seri 8)
Yalaka, Emaye 9)
Takat, Tehir, Fa 10) En,
Kırat, Satir 11) Riyakar,
Ak, İka.

SOLDANSAĞA
1)Miralay – Desen yapma sanatı 2) Radyum’un simgesi – Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak,
temiz yürekle, içtenlikle 3) Kalın, kaba baston –
Küçük çocuk türküsü 4) Şekerli posa – Bedeninde
eksik bir yanı olan (canlı) 5) Bir tür küçük zurna –
Kırmızı 6) Sıva aracı – Dünyanın uydusu 7) Hayvan
tuzağı – Kızılımsı kahverengi 8) İlgi eki – İnatçı, hırçın
– Katı bir yakıt 9) İman, itikat – Köpek boynundaki
çivili demir 10) Amerika elmasından çıkan zamk – SN
elementi 11) Sedir biçiminde kanepe – Sodyum’un
simgesi 12) Bir bağlaç – Bir dinin öğrenilmesi
gereken inançlarının tümü – Dokuzdan sonra gelen
sayı 13) Dingil – Bir gemiye yükleme veya boşaltma
için tanınan süre 14) Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
– İran Moğollarında hükümdarın ünvanı.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (mecaz) Özlemek – Değeri bin vat olan güç birimi
2) Güçlü ışık kaynağı – Gizli düşmanlık – Keçinin
erkeği 3) İlgi – Telefonda hitap sözü – Samaryum’un
simgesi 4) Beddua, ilenme – Beyaz – Orta
Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından
örülmüş yumuşak hasır şapka 5) Aksetmek – Hint
bademi 6) Lityum’un simgesi – Akis – Kesin yargı 7)
Dini – Herhangi bir şeyin en önde olanı – İtici güç 8)
Bir işin yapıldığı an – Binek hayvanı – Bir element adı
9) Yıldırım – Bir pamuk türü – Rodyum’un simgesi 10)
İki yüzey arasıdaki uzaklık – Geminin yan yatması –
İnce dantel 11) Petrol türevi yağ – Tibet öküzü –
Yunanistan halkından olan kimse.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Yine de bir hesabın bot
olduğunun sinyalini veren
bazı işaretler var:
- Hesabın yakın bir
zamanda oluşturulmuş
olması.
- Hesabın kısıtlı bir hesap
ağındaki gönderileri tekrar
paylaşması.
- Başkalarına çok hızlı
cevap vermesi ve sürekli
çevrimiçi gibi görünmesi.
- Sözcük haznesi dar,
kalitesiz yorumlar.
- İçerisinde rastgele sayılar
olan, uzun kullanıcı adları.
- "Vatansever" profil

2

3

4

5

6

resimleri içeren çalıntı profil
resimleri.
- Çok fazla retweet ve
paylaşılmış içerik, az sayıda
orijinal gönderi.
- Belirli etiketler ve konular
dışına pek çıkmaması.
Gerçek insanların birden
fazla konu hakkında yazmaya
eğilimli olduğunu, günlerinin
nasıl geçtiği hakkında bir
şeyler paylaştıklarını ve 24
saat boyunca durmadan bir
şeyler paylaşmadıklarını
söyleyelim.

7
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Altın madenlerine karşı
mücadele yeniden başladı
Rodop iline bağlı
Şapçı ve Meriç
ilindeki Güreci
bölgesinde altın
arama faaliyetlerinin
yeniden
başlayabileceğine
ilişkin açıklamalar,
altın madenleri ve bu
projenin yol açacağı
çevre felaketiyle
ilgili tartışmaların
yeniden
alevlenmesine neden
oldu.
Başbakan Kiriakos
Miçotakis’in,
Halkidiki ve Batı
Trakya bölgesinde
altın çıkarılmasına
ilişkin
açıklamalarından
sonra konu bölge
gündeminin üst
sıralarına oturdu.
BAŞBAKANIN AÇIKLAMASIYLA
YENİNDEN GÜNDEME GELDİ
GÜNDEM Gazetesi olarak, 1999 yılından
bu yana bölgemizde altın çıkarılmasına
karşı mücadele veren Rodop – Evros
İlleri Altın Çıkarılmasına Karşı Mücadele
Komisyonu’nda yer alan Sula
Dragumani’yle konuştuk. Komisyon
olarak bölgeyi çevre felaketlerinden
korumanın en önemli öncelikleri
olduğunu anlatan Dragumani, bölgede
büyük bir çevre felaketine neden
olabilecek altın çıkartma faaliyetinin
yeniden gündeme geldiğini söyledi.
Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Eylül
ayında Selanik Fuarı’nda yaptığı
konuşmada El Dorado Gold firmasının
Halkidiki bölgesinde faaliyete
başlayabileceğini, yerel toplumun
istemesi halinde aynı şeyin Şapçı ve
Güreci bölgesinde de yapılabileceğini
açıkladığını hatırlatan Sula Dragumani,
bu açıklamanın son yıllarda adeta
unutulan altın çıkarılması konusunu
yeniden gündeme getirdiğini kaydetti.

FOTO ARŞİV

“56 İMZALI BİLDİRİ YAYIMLANDI,
İMZA TOPLAMAYA
DEVAM EDİYORUZ”
Trakya’daki yerel toplumun tüm kurum
ve kuruluşlarıyla daha önceleri altın
madenlerine hayır dediğini hatırlatan
Dragumani şöyle devam etti: “Sayın
başbakan Selanik Fuarı’ndaki
konuşmasıyla bölgemizde bu konunun
yeniden gündeme geleceğini ve altın
madenleri denen tehlikenin nihai ve
kesin bir şekilde ortadan kalkmadığını
ortaya koymuştur. Bu olayın sonrasında
Doğu Makedonya – Trakya Belediyeler
Birliği bir değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdi. Toplantıya bölge
genelinden çok sayıda kurum temsilcisi
katıldı. Burada da yazılı bir bildiri çıktı.
Bu bildiriyle altın çıkarılmasına karşı
tepki açıkça ortaya kondu. Bu 56 imzalı
bir bildiriydi. Biz; Altın Çıkarılmasına
Karşı Mücadele Komisyonu olarak
kurumlardan imza toplamaya devam
ediyoruz. Toplanan imzalar önümüzdeki
dönemde bu konuda bölgemizin
yetkilileri tarafından Atina’ya yapılacak
ziyarette yetkili bakanlıklara, hatta
başbakana iletilecek. Yerel toplumun bu
bölgede altın madenlerine ve altın
çıkarılmasına karşı olduğu ve bu olaya
tepkili olduğu açıkça bir kez daha
yetkililere iletilecek.”

“BU MÜCADELE 20 YIL
ÖNCE BAŞLAMIŞTI”
Yerel toplumun bölgede altın
çıkarılmasına karşı mücadelesinin
bundan tam 20 yıl önce başladığını
hatırlatan Rodop – Evros İlleri Altın
Çıkarılmasına Karşı Mücadele
Komisyonu üyesi Sula Dragumani, “Olay
tam 20 yıl önce 1999 yılında başlamıştı.
O dönemde Rodop ili meclisinde yapılan
yedi saatlik bir toplantıdan sonra ilk
bildiri yayımlanmıştı. Altın

Çıkarılmasına Karşı Mücadele
Komisyonu da o dönemde oluşturulmuş
ve bu mücadeleye başlamıştı. Bugün 20
yıl sonra yerel toplum yine aynı mesajı
veriyor. Bölgemizde altın yatırımı, altın
madeni, altın çıkarılması gibi bir şeyi
istemiyoruz. Böyle bir kalkınma
modeline karşıyız. Bunu da en güçlü
şekilde dile getiriyoruz. Sayın
Başbakanın son açıklamasından sonra
bu mesajı yine güçlü ve net bir şekilde
vermemiz zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

“ALTIN MADENLERİNİN FAALİYETE
BAŞLAMASIYLA DİĞER EKONOMİK
ÜRETİM ŞEKİLLERİ DURACAK”
Altın çıkarılması işlemi için kullanılacak
yöntemlerin doğal felaketlere neden
olduğunu anlatan Dragumani,
“Aramaların yapılacağı toprak zaten çok
büyük oranda zarar görecek. Bunun
dışında altın aramalarının yapılacağı
geniş bölgede tarım ve hayvancılıktan
bahsetmek mümkün olmayacak.
Bölgedeki sular zehirlenecek. Havada ise
toksik maddeler olacak. Altın
madenlerini olacağı yerde diğer üretim
şekilleri ortadan kalkacak. Tarım ve
hayvancılıktan bahsetmek mümkün
olmayacak. Bir süre sonra bölgede
sadece altın madenleri faaliyetinden
bahsedilebilecek. Diğer ekonomik
faaliyetler ise mecburen rafa
kaldırılacak. Bu nedenle bu olayı çok
ciddi bir şekilde değerlendirmeliyiz.”
ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUMUZUN
ALTIN OLAYINDAN
KAZANABİLECEĞİ
HİÇ BİR ŞEY YOK”
GÜNDEM’in, “Ekonomik kriz nedeniyle
altın çıkarılması çalışmalarının istihdam
yaratacağına inanan kişilere ne
söylemek istersiniz?” sorusunu

yanıtlayan Dragumani şu ifadeleri
kullandı: “İstihdam konusu önemli.
Altın çıkartılmaya başlayıp, altın
madenleri faaliyete başladığında
yaratılacak sınırlı sayıda istihdam
olabilir. Ancak bu yaratılacak istihdamın
yanında yok olacak o kadar büyük iş
fırsatları ve istihdam var ki. Bunu
karşılaştırmak bile yanlış. Her şeyden
önce birkaç yıl içinde o bölgede
hayvancılık veya tarımdan bahsetmek
mümkün olmayacak. Bölgedeki su
kaynaklarının bile kullanılamayacak
ölçüde zehirleneceğini söylemek lazım.
Yerel bölgenin ve toplumun altın
olayından kazanacağı hiçbir şey yok.
Buna başka bölgelerden örnekler
vererek de değinebiliriz. Örneğin
Afrika’da Zambia. Altın ve diğer yer altı
kaynakları açısından en zengin
ülkelerden biri. Ancak bu durum
ekonomik kalkınmaya ve vatandaşlara
hiçbir katkı sağlamıyor. Bütün zenginliği
çok uluslu büyük şirketler alıp
götürüyor. O ülkelere de çevre felaketi
kalıyor.”

“YEREL TOPLUMUN YİNE AYNI
MESAJI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE
VERECEĞİNE İNANIYORUZ”
Trakya’daki altın yatırımına karşı yerel
toplum ve vatandaşlar olarak bölgemizi
korumak zorunda olduğumuzu
vurgulayan Rodop – Evros İlleri Altın
Çıkarılmasına Karşı Mücadele
Komisyonu üyesi Sula Dragumani,
“Atlına Hayır mesajının güçlü olduğuna
inanıyorum. Evet her yerde farklı
düşünen insanlar ve kurumlar olabilir.
Ancak şu ana kadar 20 yıl içinde
bölgemizdeki kurum ve kuruluşların,
insanların, vatandaşların bu ‘hayır’
mesajını güçlü bir şekilde verdiğine
inanıyoruz. Pek fazla çatlak ses çıktığı
söylenemez.
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Bölgemizde siyasilerin,
yerel yöneticilerin ve sivil
toplum kuruluşlarının
gereken mesajı bugüne kadar
verdiğine inanıyoruz. Olayın
gündeme geldiği son
dönemde de yine bölgemizin
tek yumruk olarak ‘Altına
Hayır’ mesajını tekrar
vereceğine inanıyoruz.
Ancak vatandaşlar olarak
uyanık olmak, hassasiyet
göstermek ve rehavete
kapılmamak zorundayız.”
diye konuştu.

“ALTIN ÇIKARTMA
YÖNTEMLERİNDE
DEĞİŞİKLİK OLMADI”
Son yıllarda altın çıkartılma
yöntemlerinde önemli bir
değişiklik olmadığına dikkat
çeken Dragumani, siyanürle
altın çıkarmanın bölgeyi
doğal afetle karşı karşıya
bırakmak anlamına geldiğini
söyledi. Dragumani, bu ciddi
tehlike ve tehdit karşısında
tüm bölgenin buna güçlü bir
şekilde tepki gösterdiğini
vurguladı. Bölgedeki
toprağın kükürt içerdiğini
anlatan Dragumani, “Altın
çıkarılmasa bile tonlarca
toprağın kazılması, bu
kükürtün havayla ve suyla
karışması anlamına geliyor.
Bu da havanın ve suyun çok
ciddi anlamda zarar görmesi
demektir. Yani altın
çıkarılmasa bile, sadece
toprağın kazılması dahi başlı
başına bir tehdit ve
tehlikedir.” ifadelerini
kullandı.

“ALTIN ŞİRKETLERİ
TAMAMEN BÖLGEDEN
KAÇINCAYA KADAR
RAHATLAMAYACAĞIZ”
“Yerel toplumu altın arama
konusunda rahatlatacak olan
olay nedir? Ne zaman toplum
bu konuyu gündeminden
çıkartabilecektir?” sorusunu
yanıtlayan Sula Dragumani
şöyle konuştu: “Bölgemizde
altın çıkartma çalışmaları
yapmak isteyen şirketin
henüz bir izni yok. Olay,
başbakanın açıklamasıyla
gündeme geldi. Dolayısıyla
şu anda sayın başbakanın
yapacağı yeni bir açıklama
bölge insanını bir nebze
olsun rahatlatacaktır. Ancak
altın şirketleri 25 yıldır
bölgemizde. Ve bir şekilde
izin almaya çalışıyor ve
topluma sızmaya çalışıyor.
Biz bölge insanı olarak ve bu
mücadeleyi sürdüren
insanlar olarak, altın
şirketleri kesin ve nihai bir
şekilde buradan kaçmadan
rahatlamayacağız. Çünkü bu
faaliyete başlarlarsa bu uzun
süre devam edecek. Bütün
mesele altın çıkarılması
faaliyeti başlamasın. Zira
başlarsa felaketin başlangıcı
olacaktır. Dolayısıyla
verdiğimiz mücadele devam
edecek.”

BTAYTD’nin İskeçe’deki
yeni şubesi açıldı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) İskeçe’deki yeni
şubesinin açılışı yapıldı.
Açılış töreni 16 Ekim
Çarşamba akşamı
gerçekleştirildi. Sunuculuğunu
BTAYTD İskeçe şube sorumlusu
Sevtap Hint’in yaptığı tören
protokol konuşmaları ile
başladı.

BTAYTD BAŞKANI
DR. HÜSEYİN BALTACI
BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı, derneğin kuruluşu ve
bugüne kadarki tarihi hakkında
bilgi verdi. Derneğin kurucu
üyelerinin isimlerini tek tek
okuyan Hüseyin Baltacı, “Bugün
bazıları burada aramızda olan
bu büyüklerimize
huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Bizlere önemli bir
miras bıraktılar. Bu bir bayrak
yarışıdır ve bu şekilde devam
edecektir. Bugün bu güzel
şubemizin açılışından dolayı
oldukça mutluyuz. Burası tüm
azınlık kurum ve
kuruluşlarımızın hizmetinde
olacaktır. Yönetim kurulundaki
arkadaşlarımdan burada çalışan
ustalarımıza kadar yeni
şubemizin düzenlenmesinde
emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürlerimi iletmek
istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Baltacı açılış törenine katılan
İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis ve beraberindeki
belediye başkan yardımcılarına
ayrıca teşekkür ederek,
gösterdikleri destekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

İSKEÇE BELEDİYE
BAŞKANI
MANOLİS
ÇEPELİS
İskeçe Belediye
Başkanı Manolis
Çepelis, dernek
şubesinin açılış
törenine davet

edilmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek,
dernek yöneticilerine teşekkür
etti. Çepelis BTAYTD’yi eğitim ve
kültürel anlamda yaptığı
etkinliklerden dolayı tebrik
ederek, İskeçe Belediyesi olarak
eğitim ve toplumsal konularda
yapılacak her türlü projeye
destek vermeye hazır olduklarını
söyledi. İskeçe Belediye Başkanı
sözlerine, “Şunu bilin ki yanlız
değilsiniz. Belediye olarak bizler
yanınızdayız. Toplumumuz
yanınızda. Açtığınız bu güzel
modern şubeden dolayı sizleri
tebrik ediyor ve bir kez daha
teşekkür ediyorum.” ifadeleri ile
son verdi.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİYESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. MÜMİN ŞAHİN
BTAYTD’nin İskeçe’deki yeni
şubesinin açılışına katılan
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mümin Şahin de etkinlikte bir
konuşma yaptı.
Dernek

şubesinin açılış töreninde
bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Şahin,
tüm katılımcılara Tekirdağ
halkının selamlarını getirdiğini
söyledi.
Rektör Mümin Şahin,
“Dernekçilik gerçek anlamda bir
gönül işi. Dernekler hiç bir
maddi beklenti olmaksızın
halkın ihtiyaçlarını karşılamak
üzere çalışmaların icra edildiği
kuruluşlardır. Yeni şube binası,
ihtiyaçlara çok güzel cevap
verebilecek bir bina olmuş.
Dernek çalışmalarının, yeni
nesiller geliştirmekte önemli
olduğunu düşünüyorum. Bunun
yanı sıra bu çalışmaların Türk Yunan dostluğunun
pekişmesine katıkıda
bulunmasını da temenni
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İSKEÇE MÜFTÜSÜ
AHMET METE
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, yeni şubenin derneğe
kazandırılmasında emeği geçen
başkan Dr. Hüseyin Baltacı ve
ekibine teşekkür etti.
Mete, “Burada şunu da
söylemeden geçmek olmaz.
Derneğimizin biraz kendine
gelmesi gerekiyor. Eskiden
dernek çatısı altında
toplumumuz için çok verimli
toplantılar ve tartışmalar olurdu.
Tekrar bu günlere dönülmesi
lazım. Bizler son dönemde biraz
uysallaştık mı veya bazı
konulara alıştık mı bilemiyorum
ama artık eskiden olduğu gibi
biraz toparlanmamız
gerekiyor.
Umuyorum
bunun gibi
binalar ve
salonlar o
eskiden
yapılan
toplantı
ve

tartışmaların tekrar yapılması
için vesile olur.” ifadelerini
kullandı.
İskeçe Belediye Başkanı
Manolis Çepelis’in açılış
etkinliğine katılmasından
duyduğu memnuniyeti dile
getiren İskeçe Müftüsü, “Kendisi
pek alışık olmadığımız bir şeyi
gerçekleştiriyor. Çok mutlu
olduğumuzu ben söylemek
isterim. Hayatını kaybetmiş olan
eski Belediye Başkanı Filipos
Amiridis’ten sonra azınlık ilk
defa söylemleriyle, cesur
hareketleriyle böyle bir belediye
başkanı görüyor. Bizler bundan
çok mutlu oluyoruz. Çünkü biz
hepimiz bu toprakların
insanıyız. Bu toprakların
çocuklarıyız. Biz bu memlekette
doğduk, burada öleceğiz. Bizler
bu topraklara hainlik yapmayız.
Sayın Çepelis işte bu temelin
üstündeki kumları temizleyen
bir politikayı yürütüyor. Ben
kendisini tebrik ediyorum ve
görevinde başarılar diliyorum.”
dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSU
MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
konşmasının başında
Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyinde teröre karşı yürüttüğü
mücadeleyi hatırlatarak, başta
dualarla olmak üzere verilen
tüm destekleri yanlarında
hissettiklerini ve bunun için
herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Daha sonra açılışı yapılan
dernek şubesine değinen
Ömeroğlu, söz konusu şubenin
uzun yıllar azınlık toplumuna
hizmet edeceğini ve diğer
kurumlar için örnek teşkil
edecek bir şube olduğunu
belirtti.

Devamı 12. sayfada
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
“Türkiye neden Suriye’de savaşıyor?”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
New York Times gazetesi için Türkiye’nin
güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör
koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve
huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış
Pınarı Harekatı’nın neden gerekli olduğunu
anlatan makale kaleme aldı.
TÜRKİYE’nin, Suriye’nin kuzey
doğusuna yönelik harekatının Amerikan
basınında “Kürtlere saldırı, DEAŞ’a karşı
mücadeleyi zayıflattığı ve ABD’nin
müttefikleri karşısında güvenilirliğine
zarar verdiği” şeklinde resmedilmesinin
dehşet verici olduğunu belirten
Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD ile olan 67
yıllık NATO müttefikliğinin geçici,
taktiksel olmadığını ve yanlış
anlaşılmaların ortadan kaldırılması
gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, ‘’Türkiye sınırındaki terör
tehlikesini ortadan kaldırmak ve ulusal
güvenliğini sağlamak için bu harekatı
başlattı. Bu harekat, orada yaşayan
Suriyelileri terör örgütlerinin
tiranlığından kurtaracak ve Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine
tehdidi ortadan kaldıracak. Böylelikle bu
gelişmeler yerinden edilmiş Suriyelilerin
güvenli ve gönüllü ülkelerine dönüşüne
imkan sağlayacak.” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE SINIRINDA TERÖR
KORİDORUNA ASLA İZİN VERMEZ”
Türkiye’nin sınırında bir terör koridoruna
asla izin vermeyeceğine işaret eden
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nda olduğu gibi
defalarca güvenli bölge oluşturulması ve
ABD’ye teröristlere maddi destek
sağlamaya son vermesi çağrısı yaptığını
ancak Amerikan güvenlik bürokrasinin
YPG/PKK ile ilişkisini kesemediğini
hatırlattı.
ABD Savunma Bakanı da dahil
Amerikan yetkililerin ABD, Avrupa
Birliği ve NATO tarafından terör
örgütü olarak tanınan PKK ile
bağlantılı olduğunu kabul ettiğini
belirten Çavuşoğlu şu görüşlerini
paylaştı: “Amerikalı
muhataplarımız bu güçlerinin
sınırlarımızdan çıkarılmasını kabul
etti ve hatta bir zaman çizelgesi
üzerinde anlaştık. Ağustosta yapılan
askeri görüşmelerde PYD/YPG’den
arındırılan yerlerde güvenli bölge
oluşturulması konusunda mutabık
kalınmıştı ama ABD bunu uygulamadı ve
bize bu terör grubu Suriye’de kendini
güçlendirirken zaman
kazanmaya
çalıştığı
izlenimi
verdi.

PYD/YPG dünyaya kendini DEAŞ ile
savaşan grup olarak tanıtıyor olabilir
ancak aynı zamanda Türkiye doğru
kazdığı tünellerden PKK için patlayıcı
madde kaçakçılığı yapıyor. Örgüt
üyelerini DEAŞ militanlarını Türkiye’ye
sokmaya çalışırken yakaladık.’’
BBC televizyonunun Kasım 2017’de
Suriye Demokratik Güçlerinin Rakka
operasyonu sırasında DEAŞ’lı
teröristlerin kaçmasına izin verdiği gizli
anlaşmayı, yaptığı haberiyle ortaya
çıkardığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bizim
harekete geçmemiz gerekiyordu. Bazıları
Suriye’deki Kürt nüfusun güvenliğinden
endişe etti. Şunu bir kez daha
vurgulamak istiyorum. Türkiye Kürtlerle
savaşmıyor. Bizim savaşımız teröristlere
karşı. ‘Türkler Kürtlere karşı’ şeklindeki
her türlü tasvir kötü niyetli ve yanlıştır.
Kürtler bizim düşmanımız değil.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin, PKK ve çocukları
savaştıran, muhalifleri sindiren,
demografiyi değiştiren ve kontrol ettiği
alanları zorla silah altına alan
PYD/YPG’ye hedef aldığına vurgu yapan
Çavuşoğlu, “PYD/YPG
boyunduruğundaki Kürtler, Araplar ve
Hıristiyanlar özgür kaldığında daha iyi
durumda olacak. Dünya Süryaniler
Konseyi ısrarlı
şekilde bu
noktaya

değiniyor.” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE HAREKATA
BAŞLAMADAN HER TÜRLÜ TEDBİRİ
ALDI”
Türkiye’nin harekata başlamadan önce
sivillere yönelik riskleri en aza
indirgemek ve insani krizi önlemek için
her türlü önlemi aldığını kaydeden
Çavuşoğlu, son birkaç yıldır Türkiye’nin
Suriye’nin kuzeydoğusundan Arap, Kürt
ve Türkmen çok sayıda mülteciye ev
sahipliği yaptığını belirtti.
300 bini Kürt olan çoğu mültecinin
teröristler tarafından yerlerinden
edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu
makalesinde, “Onlarla ekmeğimizi ve
kamu hizmetlerimizi paylaştık.
Dünyada en fazla insani harcama yapan
ve en fazla mülteciye ev sahipliği yapan
ülke Türkiye.” ifadesine yer verdi.
Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeybatısında 2016-2017’de Cerablus
ve çevresini, 2018’de Afrin’i
teröristlerden temizlediğini anımsatan
Çavuşoğlu, bu operasyonların ardından
terör mağduru halkların barış ve düzen
içinde yaşamaya başladığını ve 365 bin
mültecinin Suriye’nin kuzeybatısında
evlerine geri döndüğünü kaydetti.
Türkiye’nin 230 bin öğrenci için okul,
6 hastane kurduğunu ve 55 ambulans
sağladığını vurgulayan Bakan
Çavuşoğlu, ticaret için bir sınır
kapısının açılmasıyla da işletmelerin
tekrar hayata geçtiğini belirtti.
Çavuşoğlu makalesinde şu ifadelere
yer verdi: “Türkiye’nin daha önceki
harekatlarını koalisyonun harap edilen
Rakka operasyonuyla karşılaştırırsanız
bizim terörle mücadele
operasyonlarımızı ne kadar dikkatli
yaptığımızı görürsünüz.
Önceki harekatlardan
öğrendiğimiz
dersler bu

harekatın daha da iyi olmasına yardım
edecek. PKK/PYD/YPG, DEAŞ’a karşı
mücadelenin onlar olmadan sekteye
uğrayacağı iddiasıyla uluslararası
topluma şantaj yapıyor ancak o cani
teröristlere karşı savaş sekteye
uğramayacak özellikle de
müttefiklerimiz plana sadık kalır ve
Türkiye ile iş birliği yaparsa. DEAŞ’a
karşı sahada askeri olan tek ülke biziz.
DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle
mücadele herkesin katkısıyla ve iş
birliğiyle devam etmek zorunda.”

“DEAŞ KONUSUNDA HER
ÜLKE ÜZERİNE DÜŞEN
SORUMLULUĞU ALMALI”
Bazı Avrupa ülkelerinin DEAŞ’a katılan
vatandaşlarını geri alma konusunda
isteksiz olduğuna değinen Çavuşoğlu,
sorunu ötelemenin bir çözüm olmadığı
ve bu ülkelerin kendilerine düşen
sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini
kaydetti.
Türkiye’nin, DEAŞ ve diğer terör
örgütlerinin yeniden ortaya
çıkmayacağı hususunda teminat
verdiğini belirterek şöyle devam etti:
“Suriyeli mültecilerin güvenli ve
gönüllü geri dönüşlerinin dikkatli bir
şekilde planlanması ve yönetilmesi
gerektiğinin farkındayım ve bunun
uluslararası hukuka uygun ve ilgili BM
örgütleriyle iş birliği içinde yapılması
gerek. Suriye birçok etnik kökenden
insanın olduğu bir ülke ve Suriye krizine
siyasi çözüm bulununcaya kadar
uygulanabilir ve temsili yerel yönetimler
kurulmalı. Türkiye, son operasyonunun
ardından Kürtlerin çoğunlukta olduğu
yerde bunu yansıtacak yerel yönetimler
kurulmasına yardımcı oldu.”
Suriyelilerin yeterince acı çektiğini ve
evlerine geri dönmek istediğini aktaran
Çavuşoğlu, makalesini şöyle
tamamladı: “Biz milyonlarca mültecinin
ger dönmesi için gerekli olan barışçıl
koşulların yaratılması için inisiyatif
alıyoruz. Hakim olan yanlış algının
aksine harekatımız sorunun insani
boyutunun ele alınmasına, Suriye’nin
birliğinin korunmasına ve siyasi sürece
katkıda bulunacak.”
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“Türkiye Kürtlere karşı değil,
terör örgütlerine karşı
mücadele etmektedir”
Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosu
Murat
Ömeroğlu,
Türkiye’nin
kuzey Suriye’de
sürdürdüğü
Barış Pınarı
Harekatı’yla
ilgili bir makale
yayımladı.
Ömeroğlu
makalesinde,
“Barış Pınarı”
harekatı
kapsamında
Türkiye’nin
Kürtlere karşı
değil, terör
örgütlerine
karşı mücadele
ettiğini
vurguladı.

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun makalesi şöyle:
“Türkiye DEAŞ karşıtı
küresel koalisyonun önemli bir
üyesidir ve ülkemizin
Suriye’den kaynaklanan
terörizmle mücadeleye katkısı
herkesin malumudur. Türkiye
her zaman DEAŞ ile

mücadelenin ön saflarında yer
almıştır ve bu tutumunu daa
tabiatıyla sürdürecektir.
Ne var ki Suriye’den
kaynaklanan ve sınır
boyundaki vatandaşlarımızı da
hedef alan terörizm tehdidi
maalesef sadece DEAŞ ile
kısıtlı değildir. Son iki yıldır
hem AB’nin hem de NATO’nun
terörist bir örgüt olarak
tanımladığı PKK’nın
Suriye’deki uzantısı PYD/YPG
tarafından ülkemize ve masum
vatandaşlarımıza karşı
yüzlerce terör saldırısı
gerçekleştirilmiştir.
Sınırımızın hemen
ötesindeki bu terör odaklarına
daha fazla tahammül
göstermemiz beklenemezdi.
Dolayısıyla harekete geçmek
zorundaydık ve bu sebeple
Barış Pınarı Harekatı icra
edilmeye başlandı.
Bu harekatın başlıca
gayeleri ülkemizin sınır
güvenliğinin sağlanması,
bölgedeki teröristlerin etkisiz
hale getirilmesi ve Suriyelileri
bu acımasız katillerin
zulmünden ve baskısından
kurtarmak olacaktır.
Harekat, uluslararası hukuk
temelinde, BM şartının 51.
maddesinden kaynaklanan
meşru müdafaa hakkımız ve
ilgili BM Güvenlik Konseyi
kararları uyarınca
yürütülmektedir.
Barış Pınarı Harekatı’yla,
ülkemiz sınırlarını
güvence altına
alacak ve Suriyeli
mültecilerin
emniyetli ve
gönüllü bir şekilde
ülkelerine
dönmeleri için
güvenli bir bölge
oluşturulacaktır.
Terörden
arındırılacak
sözkonusu
güvenli bölge, 300
bini aşkın Suriyeli
Kürt de
dahil olmak üzere
Türkiye’ye sığınan
tüm Suriyelileri
gönüllü bir şekilde
evlerine
dönmelerini
sağlayacaktır. Bu
çerçevede,
sivillerin ve sivil
altyapıların
korunması
önceliğimizdir.
Esasen, Türkiye bölgeyi
terörizmden arındırmak ve
Suriyelilerin ülkelerine güvenli
ve gönüllü dönüşünü
kolaylaştırmak konularında en
iyi uygulamaları ortaya
koymuştur. Suriye’nin
kuzeybatısında Fırat Kalkanı

ve Zeytin Dalı Harekatları’yla
teröristlerden arındırılan
bölgelere, Türkiye’den 360
binden fazla Suriyeli
dönmüştür.
Bazı çevrelerin mesnetsiz
iddialarına rağmen,
Türkiye’nin harekat
alanındaki demografiyi
değiştirmek gibi bir amacı
olmamıştır. PYD/YPG terör
örgütü, Suriye çatışmasının
başlangıcından bu yana, başta
Suriyeli Kürtler olmak üzere
yerel halkı baskı altına alarak
korkutmuş ve bu insanları
zorla yerinden etmiştir.
PYD/YPG’nin öncelikli olarak
etnik temizlik olmak üzere
insanlığa karşı işlediği suçlar
bağımsız uluslararası örgütler
tarafından belgelenmiştir.
Anılan harekat devam
etmekte olup, şu ana kadar iki
büyük şehir Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin gösterdiği
ihtimam sayesinde sivil kayıp
olmadan terörist unsurlardan
arındırılmıştır. Bu bağlamda
PYD/YPG terör örgütünün
basın ve sosyal medya
aracılığıyla yaydığı sahte
haberlere itibar edilmemesi
gerekir. Esasen Suriye’nin
güneydoğusundaki
mevkilerinden Türkiye’deki
sivilleri hedef alanlar,
PYD/YPG teröristleridir.
Nitekim bu terörist unsurların
havan topu saldırıları sonucu
aralarında 9 aylık bir bebeğin
de bulunduğu masum siviller
hayatlarını kaybetmişlerdir.
Harekatımız, Kürtler,
Araplar ve Hristiyanlar da
dahil olmak üzere PYD/YPG
tarafından etnik temizliğe
maruz kalan, yerlerinden
edilmiş olan Suriyelilere
atalarının topraklarına dönme
fırsatı tanıyacaktır. Hedefimiz,
ister Arap, Kürt, Türkmen,
Süryani, ister diğer etnik ve
dini gruplar olsun, herkesin
vatanlarına dönmesini
sağlamaktır. İnanıyorum ki
Yunanistan dahil AB ülkeleri
de bu gerçekleri görerek
sözkonusu hedeflerimizi
paylaşacaklardır.
Esasen sözkonusu vizyon,
Suriye halkının meşru
temsilcileri olan Suriye Milli
Koalisyonu ve Suriye Geçici
Hükümeti olduğu kadar,
bölgedeki kabile temsilcileri ile
Kürt ve Hristiyan liderlerce
tarafından tanınmakta ve
desteklenmektedir.
Sonuçta NATO’daki ve geniş
anlamda bölgedeki
müttefiklerimizin de bizi
destekleyeceklerine ve
sözkonusu harekatın
sonucunda oluşacak olan
güvenlikten istifade
edeceklerine inanıyorum.”

Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi
“Barış Pınarı
Harekatı”nı anlattı
Star TV’ye konuşan Büyükelçi
Özügergin, “Harekat iyi bir şekilde
belirlenmiş, net ve sınırlı
hedeflerle uluslararası hukuka
uygun bir şekilde
gerçekleştiriliyor.” dedi.
TÜRKİYE’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
Türkiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan terör
koridorunu yok etmek, bölgeye
barış ve huzuru getirmek
amacıyla başlatılan Barış Pınarı
Harekatı hakkında, “Harekat iyi
bir şekilde belirlenmiş, net ve
sınırlı hedeflerle uluslararası
hukuka uygun bir şekilde
gerçekleştiriliyor.” dedi.
Yunan televizyonu Star TV’ye
konuşan Özügergin, Türkiye’nin
en büyük önceliğinin
sınırlarının güvenliğini
sağlamak olduğunu belirterek,
“Bizim ilk ve en büyük
önceliğimiz sınırlarımızın
güvenliğini sağlamak. Ne
ülkemizde ne de yanı başımızda
DEAŞ, PKK ya da alt kolu
PYD/YPG terörüne müsamaha
gösteririz, göstermeyeceğiz de.”
diye konuştu.
Büyükelçi Özügergin, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin
operasyonlar sırasında siviller
ve sivil yapıların korunmasına
büyük hassasiyet gösterdiğini
söyledi.
Bu operasyonların itibarını
zedelemek için bazıları

uluslararası olmak üzere çok
bilgi kirliliği yaratıldığını
anlatan Özügergin,
“Operasyonlarda sivil ölümleri
olarak gösterilen görüntülerin
birçoğu yıllar önce başka
ülkelerde çekilmiş. Asıllarını
görmek için Anadolu Ajansı’nın
haberlerini takip edin. Anadolu
Ajansı’nın haberlerine bakın,
yıllar önce başka ülkelerde
çekilmiş bu görüntülerin gerçek
kaynağını görebilirsiniz.”
ifadelerini kullandı.
Özügergin, Türkiye’nin
terörün dışında, düzensiz göç
bağlamında Suriye krizi sonucu
büyük bir bedel ödediğini
belirterek, “Bildiğiniz üzere son
10 yılda 4 milyon insana ev
sahipliği yapıyoruz. Öte yandan
Suriye’nin toprak bütünlüğü de
kritik derecede önemli.
Suriye’nin kuzeyinde bir
‘güvenli bölge’ yaratarak
yerlerinden edilmiş,
Suriyelilerin güvenli ve gönüllü
dönüşünü sağlamayı
hedefliyoruz. Böylece hem
Türkiye hem de Yunanistan’ın
üzerindeki göçmen baskısı
azalabilir.” diye konuştu.
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Τι δείχνουν οι πρώτες 100 μέρες
διακυβέρνησης Ν.Δ

E

ίναι σαφές ότι σε αυτές τις ημέρες
που βρίσκεται στην εξουσία η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
πετύχει να αλλάξει την ατμόσφαιρα και
στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς.
Είναι προφανώς πολύ νωρίς για να βγουν
οριστικά συμπεράσματα για το βίο και
την πολιτεία της. Αναμφίβολα είναι στα
συν της ότι εμφανίστηκε προετοιμασμένη,
ότι δεν χρειάστηκε το συνηθισμένο
παρασκήνιο για να στελεχωθούν
υπουργεία και κομβικές θέσεις του
δημόσιου τομέα.
Είναι εμφανής επίσης η προσπάθεια
της να διαμορφώσει μια οικονομική
ατζέντα με αιχμή την ανάπτυξη, χωρίς
όμως να προκαλέσει τριβές και
συγκρούσεις με τους εταίρους μας. Έτσι
παρά τις παροχές που εξήγγειλε,
κατάφερε όπως φαίνεται να υπάρξει
συναίνεση για τον προϋπολογισμό του

2020, που κοινοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Κατάφερε επίσης να βάλει στο δρόμο της
υλοποίησης σημαντικά έργα, όπως το
Ελληνικό, από το οποίο προσβλέπει σε
μια σημαντική αναπτυξιακή ώθηση.
Πέρα από τα αναμφισβήτητα θετικά,
δεν λείπουν όμως και οι κλασικές, για τα
ελληνικά δεδομένα, προσωπικές και
κομματικές στοχεύσεις. Μια σειρά
υπουργοί διαγκωνίζονται για το ποιος θα
παρουσιάσει το πιο φιλολαϊκό προφίλ και
θα αποσπάσει τα εύσημα της κομματικής
πελατείας. Συντηρείται σε κάθε ευκαιρία
ένα κλίμα παροχολογίας, είτε πρόκειται
για το περιβόητο κοινωνικό μέρισμα, είτε
για τις αναδρομικά στις συντάξεις, είτε
για τους φόρους. Αρκετοί μάλιστα
μοιάζει να καταναλώνουν περισσότερο
χρόνο για τηλεοπτικές και δημόσιες
εμφανίσεις, παρά για τα υπουργικά τους
καθήκοντα.
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Είναι εμφανής επίσης η διάθεση από
πλευράς Μητσοτάκη να δημιουργηθεί
ένα κλίμα ευρύτερης συναίνεσης σε μια
σειρά θέματα που διαχρονικά
ταλαιπωρούν τη χώρα και το πολιτικό
σύστημα. Το πρώτο αποτύπωμα αυτής
της προσπάθειας θα φανεί στο θέμα της
ψήφου των ελλήνων που βρίσκονται
στο εξωτερικό. «Είμαστε πολύ λίγοι για
να διχαζόμαστε» όπως είπε χθες ο
πρωθυπουργός, αλλά η συναίνεση
χτίζεται πάνω στα πραγματικά
προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα
κι όχι με γιορτασμούς και πανηγυρικές
εκδηλώσεις για τα επιτεύγματα
παλαιών ένδοξων εποχών…
Όπως δεν αρκούν επίσης οι καλές
προθέσεις, ακόμα και οι καλές ιδέες για
να μπορέσουμε επιτέλους να αφήσουμε
πίσω μας τα σημάδια και τις
παθογένειες της κρίσης. Χρειάζεται
σκληρή δουλειά σε όλα τα επίπεδα και
διαρκείς συγκρούσεις με τις αντιλήψεις
και τις ψευδαισθήσεις που ακόμα
ευδοκιμούν. Αυτό είναι το πεδίο που θα
δοκιμαστεί και θα κριθεί στο τέλος κι
αυτή η κυβέρνηση.
Από την πλευρά του ο
πρωθυπουργός, Κυριακός Μητσοτάκης,
σε συνέντευξή του στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), με
αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών
από την ορκωμοσία της κυβέρνησης
σημειώνει ότι «θα γίνουμε η ευχάριστη
έκπληξη της Ευρωζώνης, η ισχυρή
ανάκαμψη έχει ήδη αρχίσει». Εκφράζει
την πεποίθηση του ότι πρέπει να
υπάρξουν συνέπειες για τα κράτη-μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγουν
να μην επωμιστούν το βάρος που τους
αναλογεί στην αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού-προσφυγικού
προβλήματος.
Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως η
Ευρώπη δεν εκβιάζεται με απειλές,
αλλά παράλληλα πρέπει να είναι
προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ενός
νέου μεταναστευτικού και προσφυγικού
κύματος.
Προσθέτει ότι η ΕΕ έχει υπάρξει
«γενναιόδωρη» με την Τουρκία, όμως,
σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι
αφίξεις στα νησιά του Αιγαίου έχουν
αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον να
αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό
πρόβλημα.
Μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο
πρωθυπουργός επισημαίνει πως θα
θέσει το ζήτημα του επιμερισμού των
βαρών στους υπόλοιπους αρχηγούς,
προσθέτοντας πως θεωρεί απαράδεκτη
την προσέγγιση ορισμένων κρατώνμελών ότι το
μεταναστευτικό-προσφυγικό δεν
συνιστά πρόβλημα.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι στην σύνοδο
κορυφής των αρχηγών κρατών της Ε.Ε.
στις Βρυξέλλες η γερμανική θέση ήταν
ότι θα πρέπει να συζητηθεί πώς η
Τουρκία θα βοηθηθεί για τη φιλοξενία
των πάνω από 3 εκ. προσφύγων και
μεταναστών και να διατηρηθεί εν ζωή η
συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία για
την επανα-προώθηση προσφύγων από
την Ελλάδα στην Τουρκία.

BTAYTD’nin İskeçe’deki yeni şubesi açıldı
9. sayfanın devamı
Ömeroğlu, şubenin hazırlanmasında
emeği geçen başta dernek başkanı Dr.
Hüseyin Baltacı olmak üzere tüm
dernek yöneticilerini tebrik etti.
Protokol konuşmalarının ardından
Devlet Konservatuarı Piyano ve
Armoni Bölümü mezunu olan, aynı
zamanda Selanik Aristotelio
Üniversitesi’nde müzik eğitimine
devam eden Merve Kara katılımcılara
bir müzik dinletisi sundu. Merve
Kara’nın sunduğu müzik dinletisinin
ardından Senem Ahu Topuz’un
yönetmenliğindeki çocuklar
tarafından “Sınav Stresi” adlı bir
tiyatro gösterisi sahnelendi.
Açılış törenine İskeçe Belediye
Başkan Yardımcıları Suha Haliloğlu,
Şaban Bandak, Levent Karaosman ve
Manolis Fanurakis, DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, BAKEŞ
Başkanı Hüseyin Bostancı, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Sedat Hasan, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık, İskeçe Azınlık Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin Ali ve
çok sayıda soydaş katıldı.
BTAYTD’nin İskeçe’de yeni açılan
şubesi, Theodoru Duka 6 adresinde
hizmet verecek. Bu arada yeni
şubede, eski bağımsız Rodop
Milletvekili ve Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi kurucusu Dr. Sadık
Ahmet ile eski İskeçe Müftüsü
Mehmet Emin Aga’nın adının
verildiği birer oda bulunuyor.

Sisam’da sığınmacılar
arasında arbede
KAPASİTESİNİN çok üstünde sığınmacı
barındıran Yunan adalarından Sisam’da
Suriyeli ve Afgan sığınmacılar arasında
arbede yaşandı. Kavgada üç kişi yaralanırken
sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.
Sisam adasında bulunan sığınmacı
kampında Suriyeli ve Afgan sığınmacılar
arasında Pazartesi akşamı çıkan kavgada en
az üç kişi yaralandı. İki grup arasındaki
kavgayı ayırmaya çalışan polisin göz yaşartıcı
gaz kullanmasıyla olaylar büyürken, kampın
birçok noktasında yangın çıktı.
Kamp yetkililerinden Manos Logothetis,
bıçaklı saldırıda yaralanan üç kişinin yanı sıra
sekiz kişinin de nefes darlığı nedeniyle
hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
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Yunanistan’dan
Türkiye’ye askeri
harekata son ver çağrısı
YUNANİSTAN Dışişleri
Bakanlığı, Türkiye’nin
Suriye’de güvenli bölge
oluşturmak için başlattığı
Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili
açıklama yaparak askeri
harekata son verilmesi
çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili yapılan
açıklamada, “Yunanistan,
Avrupa Birliği’nin duruşunu
tamamen destekliyor,
Türkiye’nin bağımsız ülkenin
topraklarındaki yeni tek taraflı
askeri eylemlerini kınıyor ve
Suriye’nin kuzeydoğusundaki
askeri eylemlerine derhal son
verilmesi çağrısını yapıyor.
Uluslararası hukuku ihlal
eden operasyonlar bölgedeki
istikrarı bozuyor ve Birleşmiş
Milletler’in Suriye krizini
çözme çabalarını tehlikeye
atıyor.” ifadelerine yer verildi.
Suriye topraklarında
insanların zorla yerinden

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ümit ve korku arasında yaşamak

Y

üce dinimizin öğrettiği
ilahi esaslardan biri de,
kulun Rabbi huzurundaki
durumu ve teslimiyet ölçüsüdür.
Bu ölçüyü bizler ümit ve korkuyla
sağlayabiliriz. Buna göre ümit ve
korku hayat dengemizdir.
Âdemoğlu için bu hayat, gerçekte
ümit ve korkuyla dolu bir imtihan
yeridir. Bu imtihanda başarı,
korku ve ümidin tatlı ahengi
içinde yaşayabilmektir. Çünkü
fazla korkudan ümitsizlik,
korkusuz ümitten de gaflet doğar.
edilmesi ve demografik
durumun zorla
değiştirilmesinin doğrudan
uluslararası hukukun ihlali
olduğunu ve en üzücü anılara
neden olduğunu savunan
Dışişleri Bakanlığı
açıklamasında, “Türkiye,

Suriye’deki operasyonunun
olası insani sonuçlarından
dolayı uluslararası toplum
karşısında sorumluluk taşıyor.
Suriye’deki çatışmanın kalıcı
çözümüne askeri araçlarla
varılamayacağının altını
çiziyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Türk Konseyi’nden
“Barış Pınarı
Harekatı”na destek

Reca, yani ümit halinde olmak,
ebedi hayata dair amelsiz dilek ve
beklenti içinde olmak değildir.
Ümit ile dilek/temenni arasında
fark vardır. Boş temenni
ciddiyetsizliktir, bir şey sağlamaz,
gayret yoluna sevk etmez. Ümit
sahibi ise tam aksine hareket
eder. Ulaşmak istediği şeyin
gereği olan çaba ve gayreti
gösterir. Ümitle boş hayali de
birbirinden ayırmak gerekir.
Çünkü ümit, işin gereğini ve elden
geleni yaptıktan sonra güzel
sonucu beklemek, hayırlara
ulaşmayı ummaktır. Boş hayal ise
lazım olan hiçbir şeyi yapmadan
güzel sonuçlar elde edeceği
düşüncesiyle avunmaktır.
Elindeki buğdayı tarlaya ekmeden
mahsul beklemeye benzer.
İbadet ve tövbeyi ileride
yaparım, nasıl olsa Allah beni de
affeder, cennette bana da bir yer
bulunur diyerek Allah’a kullukta
gevşek davranmak, nefsin keyfine
göre yaşamak büyük bir aldanış,
boş bir bekleyiştir. Bu şeytanın
aldatmasıdır. Nitekim Allah
Rasulü (s.a.s.), güzel işleri ileride
yaparım diyenlerin pişman
olacakları uyarısında
bulunmuştur:
“Akıllı kimse, nefsine hakim
olup ölümden sonrası için amel
edendir. Aciz ve ahmak kimse ise
nefsinin keyfine göre yaşayıp
Allah’tan güzel şeyler
bekleyendir.”

AZERBAYCAN’da düzenlenen Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk
Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç
bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı’na destek
kararı yer aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
katıldı.
Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan’ın
Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa

da etkinliklere katılım sağlayan
Türkmenistan’ın Başbakan Yardımcısı Pürli
Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.
Toplantı sonrasında kabul edilen ve
liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı
Harekatı’yla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk
Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın
terörizmle mücadeleye, Suriye’nin toprak
bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin
teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana
vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri
için şartların oluşturulmasına katkıda
bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan
etmektedir.”

Mümin, Rabbinin büyüklüğünü
ve azabının çetinliğini bilerek
O’ndan korkar. Yani Allah’tan en
çok korkan, O’nu en çok bilendir.
Bu sebeple Rasul-i Ekrem (s.a.s.),
“Ben, içinizde Allah’tan en çok
korkanınızım” (Buhari)
buyurmuyor mu? Fatır Suresi’nin
28’inci ayeti de işte bu manaya
işaret ediyor: “Kulları içinde
Allah’tan ancak Alimler korkar.”
Görülüyor ki, ilahî bilgi arttıkça
kalbe düşen korku da çoğalıyor.
Fakat ümitle dengelenen Allah

korkusu insanı bunalımlara değil,
isyandan uzak durmaya, geçmişi
telafi için taat ve ibadete,
geleceğe hazırlanmaya sevk eder.
Bunun için büyükler: “Herkes
korktuğunda kaçar, yalnız
Allah’tan korkan O’na yaklaşır.”
demişlerdir.
Allah korkusu, toplum
hayatında da dengeleyici bir
etkiye sahiptir. İnsan, Allah
korkusuyla kul hakkından,
hırsızlıktan, dolandırıcılıktan,
cana kıymaktan uzak durur. Eline
fırsat geçse bile vahşileşip
suçlara yönelemez.
Cenab-ı Hak: “De ki: “Ey
nefisleri üzerine israfta bulunmuş
olan kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümidinizi
kesmeyiniz. Şüphe yok ki, Allah
bütün günahları bağışlar.
Muhakkak ki, O çok bağışlayan,
çok esirgeyendir” (Zümer 39/53)
buyuruyor ve ümitsizliği
yasaklıyor.
Bakın Allah Rasulü (s.a.s.) de
acziyetinin farkında olan kalplere
nasıl ümit aşılıyor:
“Müminin kalbinde korku ve
ümit toplandığı müddetçe,
Allah’u Tealâ o kuluna umduğunu
verir, korktuğundan da emin
kılar.” (Tirmizî)
“Kul bir günah işleyip, hemen
ardından tövbe ettiği zaman Allah
Teâlâ meleklerine, ‘Kuluma
bakın! Bir günah işledi de,
suçunun cezasını veren ve
mağfiret eden bir rabbi olduğunu
bildi ve tövbe etti. Şahit olun, ben
de onu bağışladım’ buyurur.”
(Buhârî)
Anlıyoruz ki mümin ömrü
boyunca ümit ve korkunun
dengesinde yaşamalıdır. Mümin,
yaşadığı sıkıntı ve zorluklardan
dolayı karamsarlığa düşüp asla
mağlup da olmamalıdır. Her şeyin
hayırla sonuçlanacağı ümidi,
imanımızın gereğidir. Bütün ipler
neticede Allah’ın elindedir. O,
Alemlerin ve hepimizin sahibi
değil mi? Artık ümitle, şevkle,
muhabbetle çalışmaktan başka
ne düşünebiliriz? Ne attığımız bir
adım, ne döktüğümüz bir damla
ter, ne de içimizde yaşattığımız
küçücük bir ümit kıvılcımı... hiçbir
şey boşa gitmeyecek.
Bir dua ile bitirelim: “Ey gizli
lütuflar sahibi olan Rabbim!
Korktuklarımızdan bizi kurtar,
umduklarımıza da nail eyle.”

GÜNDEM haber

14
EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak

18 Ekim 2019

Bursa’da Cavit Çağlar’ı
ziyaret ettiler

Çocuğa hayır
diyebilmenin yolları

E

n zor çocuklar her
arzularının anında
yapılmasına alışmış
olan çocuklardır. Bunlar, her
istediği yerine getirilen,
ağzından çıkacak kelimelere
bakarak karşısında emir
bekleyen anne babaların
çocuklarıdır. Bu tür anne
babalar tarafından, çocuğa
çok fazla oyuncak almak, ya
da onun isteklerini yerine
getirmek ona “Hayır”
diyememek, doğru bir eğitim
şekli gibi algılanmakta ve
uygulanmaktadır. Böylelikle
çocuğun mutlu edildiği
zannedilir. Esasında bunun
tam tersi olmaktadır. Çocuk
mutlu olmaz, aksine,
doyumsuz ve huysuz olur.
Her istediği yapılan çocuk,
tatminsizdir. Her zaman
dadah fazlasını bekler.
İstekleri anında yerine
getirilmediği zaman ise
çocuk, sabretmeyi öğrenir ve
bazı şeyleri elde edebilmek
için beklemesi gerektiğini
anlayarak, onları elde
ettiğinde daha çok haz
duyar. Örneğin, genellikle
çocuğa bir kaç oyuncak
birden alınarak, onun daha
fazla mutlu olduğu
zannedilir. Çocuk belki o
anda öyle görünebilir, ancak
bir süre sonra o oyuncakları
bir kenara iterek daha da
fazlasını ister. Bu durum,
okuldaki ve diğer yakın
çevresindeki arkadaşları ile
de sorunlar yaşamasına
neden olur. Çünkü o, her
zaman en çok ilgiyi bekler,
her zaman lider olmak ister,
aradığı ilgiyi bulamayınca da
mutsuz olur, arkadaşlarıyla
çatışır ve kendi kabuğuna
çekilir. Bu durum ergenlik
döneminde de devam eder.
Bu sefer de,
arkadaşlıklarının yanısrıa,
özel ilişkilerinde de bencillik
göstererek sağlıklı ilişkiler
kuramaz.
Dolayısıyla, sağlıklı
arkadaşlıklar kurabilmesi ve
arkadaş grubunda sevilen
bir kişi olabilmesi için,
çocuklarımızı bencil
yetiştirmememiz gerekir. Her
zaman “Evet” demeden
“Hayır” da olumlu

açıklamalarla ve alternatifler
sunarak uygulamak çok
önemlidir. Çocuklar “Hayır”
ların bir ceza gibi değil,
seçim olarak verilmesini
tercih ederler. Örneğin:
“Masayı çizme, kağıdı çiz”
gibi. Bu şekilde konuşmak,
inatlaşmayı da ortadan
kaldırır. Zira doğrudan
“Hayır” dendiğinde çocuk
inatlaşabilir. Çocuklar anne
babanın sınırlarını denerler.
Gözüne bakarak bardağı
yere atıp atamayacaklarını
anlamaya çalışırlar.
“Atamayacağı” mesajını
aldıklarında da bundan
vazgeçerler.
Ailenin verdiği cezalar
korkuya neden olmamalıdır.
Örneğin : “Beni çok
üzüyorsun, seni bırakıp
giderim, yalnız kalırsın” gibi
sözler çocukta kaygı yaratır.
Çocuğun içine kapanmasına
neden olur.
Bir davranışa “Hayır”
demeden önce farklı
seçenekler bulmak gerekir.
Bağıran, ağlayan çocuğa,
“yeter artık, hayır” demek
problemin daha da
büyümesine neden olur.
Çocuk ne zaman duracağını
bilmiyorsa, aile durumu
kontrol altına almalıdır. Açık
kurallar koymak gerekir.
Çocuk kendisini kontrol
ettiğinde de “Aferin” diyerek
onaylanmalıdır.
Beğenilmeyen davranışların
doğruları çocuğa
öğretilmelidir. “Hayır”
demek yerine, “Şunu böyle
yapsan nasıl olur” gibi bir
yaklaşım işe yarayabilir.
Ayrıca çocuğa eleştirilerden
daha fazla öğütlerin
verilmesi doğrudur. Onunla
her zaman bir yetişkinle
konuşurmuş gibi
konuşulmalıdır. Anne
babanın çocuğa olan
yaklaşımı, davranışları onun
kişiliğinin gelişmesinde
önemli rol oynar. Bunun için
de her zaman çocuğumuza
iyi örnek olabilmek için
doğru davranışlarla
yaklaşabilmemiz son derece
önemlidir.
Sağlıcakla kalın!

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi Başkanı Ali
Eminlatif, Türkiye temasları
kapsamında Bursa’ da bulunan
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Sedat Hasan ve Yıldırım
Belediye Başkan Yardımcısı Ali
Mollasalih ile birlikte eski bakan
ve iş insanı Cavit Çağlar’ı
makamında ziyaret etti.
GTGB başkanlığına yeni
seçilen Sedat Hasan’ı tebrik eden
Çağlar, nisan ayında
Gümülcine’ye yaptığı ziyareti
hatırlatarak, “Orada iki gün
kaldık, hala tadı damağımızda.
Babamızın, dedemizin yaşadığı o
yerleri gördük. Bir tarafı
Bulgaristan, bir tarafı
Yunanistan olan dağların etrafı
biz Türklerin memleketi olmuş.
Her yerde cami gördük ve bu bizi
etkiledi, sanki Türkiye’de
gibiydik. Kendi köyümü ziyaret
ettim. Oradaki insanlar benim
kandaşlarım. Anlatırken dahi
heyecan duyuyorum. Oradaki
insanımızla bir araya geldik, ben
kendimi orada gördüm” dedi.
GTGB Başkanı Sedat Hasan
da, Batı Trakyalıların sıcak kanlı
insanlar olduğunun altını
çizerek, “Batı Trakya’nın
yetiştirdiği önemli
isimlerdensiniz. Batı Trakya için
yaptıklarınızı unutmayacağız,
herkes ne kadar çok çalıştığınızı
biliyor ve görüyor.
Ziyaretlerimizin daha sık

olmasını temenni ediyoruz. Her
zaman başımızın üzerinde
yeriniz var” ifadelerini kullandı
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Ali Eminlatif ise, Çavit Çağlar’ın
hem Batı Trakya hem de Türkiye
için büyük bir değer olduğunun
altını çizdi. Çağlar’ ın Batı
Trakya’ yı adeta dünyaya
tanıttığını belirten Eminlatif,
ayrıca binlerce kişinin işvereni
olan Çağlar ailesinin Türkiye’

nin ve Batı Trakyalıların gururu
olduğunu söyledi. BTTDD Bursa
Şubesi’nin kurucu başkanı
Şükrü Şankaya’yı da rahmetle
anan Eminlatif, Cavit Çağlar’ı
yeniden doğduğu topraklara
davet etti.
Ali Mollasalih de, Çağlar’a
istihdama ve Batı Trakya’ya
sağladığı katkılardan dolayı
teşekkür etti.

Moria kampında rekor mülteci sayısı
Moria mülteci kampındaki mülteci sayısı gün
geçtikçe artıyor.
Kamptaki mülteci sayısı son verilere göre rekor
seviyeye ulaşarak, toplam 13 bin 842 kişi oldu.
Söz konusu mültecilerden 1.060’ı ise yetişkin
olmayan kişilerden oluşuyor.
Sadece 13 Ekim Pazar gecesinden, 15 Ekim Salı
günü öğlen saatlerine kadar toplam 271
göçmen Midilli’ye (Lesvos) geldi. Aynı süre
içinde Sakız (Hios) adasına 80, Sisam (Samos)
adasına ise 135 mültecinin geldiği belirtildi.
7 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasındaki bir
haftalık sürede ise Midilli’ye (Lesvos) 997, Sakız
(Hios) adasına 490, Sisam (Samos) adasına 76
mülteci geçti.
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UEFA'nın çifte standardı
UEFA'NIN, Fransa'nın talebi
sonrasında Arnavutluk ve
Fransa maçlarında Türk
futbolcuların gol sevinci
sırasında verdikleri asker
selamının siyasi provokasyon
içerebileceği gerekçesiyle
disiplin soruşturması
başlatması, Avrupa futbolunun
karar merkezinin ortaya
koyduğu çifte standardı da
gözler önüne serdi. UEFA,
skandal olarak nitelendirilen
soruşturma duyurusunda
Türkiye'nin hem Arnavutluk
hem de Fransa maçlarında
verilen asker selamı nedeniyle
soruşturma açıldığını belirtti.
Ancak aynı kurum maçtan 2
gün önce Arnavutluk maçıyla
ilgili herhangi bir soruşturma
açılmadığını bu konuda
kendilerinin herhangi bir
yorumu olmadığını bildirmişti.
Avrupa'nın en önemli ligleri
olan İspanya 1. Futbol Ligi (La
Liga), İngiltere Premier Ligi ve
Almanya 1. Futbol Ligi’nde
(Bundesliga) daha önce çok
sayıda önemli takımın yıldız

Ronaldo, kariyerindeki
700. golünü attı
futbolcusu da asker selamı
vererek gol sevinçlerini
kutlamıştı. Bu sevinçler o
ülkelerin yayıncı kuruluşları
tarafından tekrarlarıyla birlikte
dakikalarca yayımlanmıştı.
Gazetelerde de geniş bir şekilde
fotoğraflı olarak yer almıştı.
Türk futbolcuların asker
selamı verdiği Fransa'da da
yıldız futbolcu Antoine
Griezmann, dünya futbolunun
en önemli organizasyonu olan

Dünya Kupası'nın finalinde
sevincini asker selamı vererek
kutlamıştı. Futbolda asker
selamı yalnızca Türk
futbolcular ya da Griezmann'la
da sınırlı değil. Dünyanın en iyi
futbolcusu ödülünü defalarca
alan Portekizli yıldız Cristiano
Ronaldo da Real Madrid
forması giyerken gol sevincini
takım arkadaşı Brezilyalı
Marcelo ile asker selamı vererek
kutlamıştı. Hırvat futbolcu

Mario Mandzukic de Alman
ekibi Bayern Münih'in
formasını giydiği dönemde gol
sevincini asker selamı vererek
kutlamıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi
çeyrek final ilk maçında Bayern
Münih ile Barcelona arasındaki
maçta o dönem İspanyol
ekibinde forma giyen Thierry
Henry de golden sonra takım
arkadaşı Samuel Eto'o ile asker
selamı vermişti.

Messi altın ayakkabıyı
6. kez kazandı,
Ronaldo ile arayı açtı

Petr Cech, buz hokeyi
takımına transfer oldu
YEŞİL sahalardan geçen sezon emekliye ayrılan
dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, İngiltere’de buz
hokeyi takımlarından Guildford Phoenix’in kalesini
koruyacak.
Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden
Guildford Phoenix Kulübünden yapılan açıklamada, Petr
Cech ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı
belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci
olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.
Anlaşmanın ardından duygularını dile getiren Çekyalı
kaleci, "Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi
kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden
geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin
ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim
bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir
deneyim olacak." ifadelerini kullandı.
Petr Cech’in, Chelsea’deki teknik ve performans
danışmanlığı görevini de sürdürmesi bekleniyor.
2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea’de
birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4
İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2
Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech,
Arsenal’de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de
Community Shield elde etmişti.

İTALYA Serie A ekibi
Juventus’ta forma giyen
Cristiano Ronaldo, ülkesi
Portekiz’in EURO 2020
Elemeleri grup maçında
Ukrayna’ya 2-1 kaybettiği
maçta penatlıdan attığı golle
futbol kariyerinin 700’üncü
golünü kaydetti.
Cristiano Ronaldo Josef
Bican, Romario, Pele, Ferenc
Puskas, Gerd Müllerden sonra
milli takım ve kulüp
formasıyla 700 gol barajını
geçen 6’ncı futbolcu oldu. 34
yaşındaki Portekizli oyuncu,
kariyerinde çıktığı 973 maçta
700 gol atarken 219 gole de
katkıda bulundu. Ronaldo, bu
maçlarda 54 kez de hat-trick
sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'ten
Abdullah Avcı'ya
sürpriz ziyaret!

BARCELONA'NIN Arjantinli
yıldız futbolcusu Lionel Messi,
Altın Ayakkabı ödülünü toplamda
6'ncı kez kazandı. İspanya 1.
Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden
Barcelona'da forma giyen Lionel
Messi, Avrupa liglerinin en çok gol
atan futbolcusuna verilen "Altın
Ayakkabı" ödülünü 6. kez
kazandı.

3. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI
2018-2019 sezonunda La
Liga'da 36 gole imza atarak
rakiplerini geride bırakan 32

yaşındaki Messi, Barselona
kentinde düzenlenen ödül
töreniyle Altın Ayakkabı'yı üst
üste 3. kez elde etti. Arjantinli
yıldız, ödülü 6 kez kazanan
tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli
rakibi Cristiano Ronaldo ile
arasındaki farkı ikiye çıkardı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 50
maçta 51 gol ve 22 asiste imza atan
Messi, daha önce bu ödüle 20092010'da 34, 2011-2012'de 50,
2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37,
2017-2018'de 34 gol atarak sahip
olmuştu.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü
Abdullah Avcı, BJK Nevzat
Demir Tesisleri’ndeki çalışma
ofisinde Türkiye A Milli Takım
Teknik Direktörü Şenol Güneş
ile teknik ekibini ağırladı.
Sıcak bir ortamda geçen
ziyarette Abdullah Avcı ile
Şenol Güneş, Türk futbolu
hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı,
Şenol Güneş’in ziyaretiyle
ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Şenol Güneş
ile ilişkimiz her zaman iyi
olmuştur. Bundan sonra da
aynı şekilde devam edecektir.
Milli takımımızın son
başarıları nedeniyle Şenol
hocayı ve ekibini yürekten
kutluyorum.”
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“Rodos ve İstanköy’deki vakıf
malları bilabedel satıldı”
TÜRKİYE’deki Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, “Rodos ve İstanköy’deki
vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat
üçüncü kişilere bilabedel veya değerinin
çok altında satıldı.” dedi.
Eren, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(ROİSDER) tarafından Yaşar
Üniversitesi’nde düzenlenen
“Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk
Vakıfları Sempozyumu 2019” adlı
programdaki konuşmasında, YTB olarak
bazı önemli coğrafi hatlarda önemli
çalışma yürüttüklerini söyledi.
Kıbrıs, adalar, Batı Trakya,
Bulgaristan ve Balkanlar’a bağlanan
hattın da bunlardan biri olduğunu
vurgulayan Eren şöyle konuştu: “Rodos
ve İstanköy’deki soydaşlarımızın temel
hak ve hürriyetleri için onların öz
güvenlerini yerine getirmek için
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Rodos ve İstanköy’deki vakıf malları
yüzde 90 oranında eridi. 400 olan vakıf
malları 40’a kadar indi. Rodos ve
İstanköy’deki vakıf mallarımız öteden
beri haraç mezat üçüncül kişilere

bilabedel veya değerinin çok altında
satıldı.”
YTB’nin dünyanın dört bir yanında
faaliyet yürüttüğünü aktaran Eren,
özellikle kültürel konulara da önem
verdiklerini sözlerine ekledi.
ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı ise dünya kamuoyunda
Yunanistan’daki Türk varlığının Batı
Trakya ile sınırlı olduğu algısının hakim
olduğunu vurguladı.
Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan
bilgilere göre 9 binin üzerinde Türk ve
Müslüman nüfus olduğunu ifade eden
Kaymakçı, “Yunan makamları
soydaşlarımızın akrabalarının kültürel
kimliklerini tanımamış bulunuyorlar.
Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin
birçok sorunu var. Eğitim, ibadet hakkı
gibi temel yaşam haklarından mahrum
kalıyorlar.” şeklinde konuştu.
Sempozyuma, Avrupa Halkları
Federal Birliği (FUEN) Başkan
Yardımcısı Gösta Toft, Karşıyaka
Belediye Başkanı Cemil Tuğay, Bornova
Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile
ilgililer katıldı.

“Oniki Ada Türkleri şiddetli
asimilasyonla karşı karşıya”
AVRUPA Halkları Federal Birliği
(FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft,
Yunanistan’da Oniki Ada Türklerinin,
şiddetli asimilasyon tehdidiyle karşı
karşıya olduğunu belirtti.
FUEN Başkan Yardımcısı Toft, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Rodos,
İstanköy ve diğer adalarda yaşayan Türk
azınlığın gelecekleri için ana dillerinde
eğitim görmelerinin öneminin altını çizdi.
Kendisi de Danimarka’da yaşayan
Alman azınlığa mensup olan Toft, “(Oniki
Ada Türkleri) Eğer okulda dillerini
(Türkçe) öğrenmezlerse, bu şiddetli bir
asimilasyon olacak demektir, bu da şu
anda olan şey.” diye konuştu.
Geçen hafta İzmir’de düzenlenen Rodos
ve İstanköy Türklerinin karşılaştığı
sorunlara odaklanan, Uluslararası Rodos
ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu
2019’a katılan Toft, Danimarka’da Alman
çocuklar için devlet tarafından fonlanan
çift dilli okullar olduğunu söyledi.
Yunan adalarında bu tür çift dilli
okullar olmadığını hatırlatan Toft,
Yunanistan’ın adalarda ve Batı

Trakya’daki Türk azınlığı tanımadığını
belirtti.
“Türk azınlığın varlığını kabul
etmeliler, bu bir gerçek. Kabul etmezlerse,
uluslararası toplum bu durumu
değiştirmek için Yunanistan’a baskı
yapmalı.” ifadesini kullanan Gösta Toft,
çözümün diyalog kurulmasından geçtiğini
dile getirdi.
Toft, “Türk azınlık ile Yunanistan
devleti arasında diyalog başlatmak için bir
yöntem bulmalıyız.” dedi.

“AZINLIKLARIN VAKIFLAR
ÜZERİNDE HİÇBİR TESİRİ YOK”
Gösta Toft, adalarda bulunan
Müslümanlara ait vakıfların Türk azınlığın
hayatında önemli bir yeri olduğunu,
Türklerin vakıfların organize ettiği
aktiviteleri takip ettiğine dikkati çekti.
Azınlıklara, vakıfları kendilerini
yönetme fırsatı verilmezse, adalardaki
geleceklerinin zarar göreceğini vurgulayan
Toft, bunun ciddi bir durum olduğunu, bir
an önce eyleme geçilmesi gerektiğini ifade
etti.

FUEN’in meseleyle yakından
ilgilendiğini, önergeler hazırlayarak Atina
yönetimine gönderdiklerini aktaran Toft,
ancak henüz bir cevap alamadıklarını
bildirdi.
Adalarda Müslümanlara ait vakıf
mallarının satıldığını, bunun Türk
azınlığın geleceğini tehlikeye soktuğunu
kaydeden Gösta Toft, “Adalarda
(Türklerin) azınlıkların vakıflar üzerinde
hiçbir tesiri yok. (Yunanistan) Vakıf
mallarını hiç sıkıntı çıkmadan satabiliyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türk azınlığın vakıflar üzerinde nüfuzu
olsaydı vakıf mallarının satılmayacağının
altını çizen Toft, kısa sürede nüfuz elde
ederek bu satışların durdurulması
gerektiğini söyledi.
Oniki Adalar’da yaklaşık 6 bin TürkMüslüman azınlık yaşıyor.
Paris’te 1949’da kurulan FUEN, 35
ülkeden 90 azınlığı bünyesinde
barındırıyor. FUEN, Avrupa’da azınlıkların
bağlı olduğu en büyük şemsiye bir sivil
toplum kuruluşu olarak biliniyor.

