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Usama bin Ladin’in
eşyaları 

yayınlandı

PC’de 
imaj 

oluşturma 15’te

Çipras: “Anlaşmada 
son aşamaya 

gelindi” 23’te

bilimdünya

Kozlukebir
belediyesinden
Uçurtma
“Şenliği”
Rodop iline bağlı Kozlukebir
Belediyesi “Uçurtma Şenliği”
düzenliyor. Şenlik, 24 Mayıs Pazar
günü Kozlukebir futbol sahasında
gerçekleşecek. »15

Makedonya Üniversitesi’nin Skai
televizyon kanalı adına yaptığı anket
sonuçları, hükümetin kreditörlerle
yaptığı müzakerelerde izlediği
yöntemlerden çoğunluğun memnun
olmadığını ortaya koydu. »22

Müzakere
yöntemleri
rahatsız ediyor

Demokrat Sosyalistler Hareketi
(KİNİMA) Genel Başkanı ve eski
Başbakan Yorgo Papandreu,
haftasonu Doğu Makedonya -Trakya
eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret
çerçevesinde İskeçe ve Gümülcine’ye
geldi.  »5

Papandreu’dan 
Batı Trakya’ya
ziyaret

Bulatköy 
namağlup 

şampiyon oldu

BATI Trakya Türkleri ilk
kez geniş çapta uluslararası
bir kongreye ev sahipliği
yaptı. 

Avrupa ülkelerinde
yaşayan azınlıklar tarafından
oluşturulan kuruluşların çatı
örgütü olan Avrupa Ulusları
Federal Birliği’nin (FUEN)
2015 kongresi, Batı Trakya
Türk azınlığının ev
sahipliğinde Gümülcine’de
yapıldı. Kongreye 20 ülkeden,
30 azınlıktan 150 temsilci
katıldı. Batı Trakya’da
gerçekleştirilen kongreye
çeşitli azınlık kuruluşları
yöneticilerinin yanısıra,
Avrupa Parlamentosu
milletvekilleri de katıldı. 

Kongreye katılan delegeler,
azınlık kuruluşları tarafından
hazırlanan kültürel
etkinliklere ve gezilere de
katıldı. » 6, 7, 8, 9, 10

İSKEÇE SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
İskeçe’deki Şeker
Fabrikası’nın yeniden
açılmasını istedi. 13 Mayıs
Çarşamba günü meclis genel
kurulunda konuşan
Milletvekili Zeybek,
Yunanistan’ın tarımsal
kalkınmaya dönmesi
gerektiğini söyledi. Zeybek,
ülkenin tarım sayesinde
kalkınabileceğini dile
getirdi.»15

Zeybek, şeker
fabrikasının
açılmasını istedi BULGARİSTAN

Türkleri’nin Jivkov rejiminde
maruz kaldıkları
asimilasyon ve göç
politikalarına karşı
verdikleri mücadelenin
yıldönümü nedeniyle 19
Mayıs Salı günü Kırcaali’ye
bağlı Cebel belediyesinde
geniş katılımlı bir anma
etkinliği yapıldı. Bulgaristan
Türkleri, Jivkov’un
iktidardan düşmesine sebep
olan olayların başladığı
“Mayıs Olayları”nı anma
törenine katılmak için
Cebel’e akın ettiler. »2

Gümülcine’de tarihi
FUEN kongresi

FUEN kongresinin açılış konuşmalarını FUEN Başkanı Hans
Heinrich Hansen ile Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptı. 

Cebel’de “Mayıs Olayları” anıldı

»12-13
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Bulgaristan Türkleri verdikleri mücadeleyi andı

BULGARİSTAN Türkleri,
Jivkov’un iktidardan düşmesine
sebep  olan olayların başladığı ve
bundan 26 yıl önce gerçekleşen
“Mayıs Olayları”nı anma törenine
katılmak için Cebel’e akın ettiler.
“Cebel Günü” olarak anılan
etkinliğe Yunanistan ve
Türkiye’den de yüzlerce kişi
katıldı.

“Mayıs Olayları”nı anma
mitingi, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Cebel İlçe
Teşkilatı ve 19 Mayıs Derneği
tarafından düzenlendi. Resmi
törenin açılışından önce totaliter
rejimin kurbanları adına Cebel
Camii’nde mevlit okundu.

Bu yıl “Mayıs Olayları”nı anma
töreninde, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Başkanı Lütfi
Mestan, HÖH Başkan Yardımcısı
ve Milletvekili Ruşen Rıza,
Parlamento Başkan Yardımcısı
Aliosman İmamov, HÖH Merkez
Yürütme Kurulu Sekreteri
Mustafa Karadayı, HÖH AP
Milletvekili Necmi Ali, birçok
HÖH milletvekili, Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, Türkiye’nin
Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş
ve çok sayıda yetkili katıldı. 

Cebel’deki etkinliğe, Atina
Büyükelçisi olarak da görev
yapan Türkiye’nin Sofya eski
Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu da
katıldı. 

Anma töreninde Batı
Trakya’dan ise DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan yer aldı.  

Anma töreninin başında,
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
Mayıs Olayları ve Bulgarlaştırma
süreci kurbanları için dua okudu.

BAHRİ ÖMER
Törenin açılışını yapan Cebel
Belediye Başkanı ve HÖH Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Bahri Ömer,
eski HÖH Başkanı Ahmed Doğan
önderliğinde Bulgarlaştırma
sürecine karşı Mayıs olaylarını
organize edenleri, tutuklananları
ve Cebel’deki etkinliğe katılan
konukları selamladı. 1984 – 1989
döneminde uygulanan
Bulgarlaştırma sürecinin,
yaşamlarının en acı dört buçuk
yılı olarak hafızalarda kalacağını
ifade eden Ömer, siyasi
tutukluların 22 Mayıs 1989
tarihinde protesto gösterisi
düzenlenmesi çağrısı yaptıklarını
hatırlattı. Protesto gösterisinin
Cebel’deki ana
organizatörinlerden İsmet

Yılmaztürk Paliş’in
tutuklanmasından sonra, 19
Mayıs’ta Mestan Ağabey’in
cenaze töreninden sonra Cebel
meydanında binlerce kişinin
toplanmasıyla protesto gösterisi
gerçekleştirildiğini söyledi. Bahri
Ömer bu isyanın ülkenin diğer
bölgelerine, komşu Romanya’ya
ve tüm Doğu Avrupa’ya kadar
yayıldığını belirterek, bu sürecin
sonunda Berlin Duvarı’nın
yıkıldığını hatırlattı. Bahri Ömer
konuşmasında, Türkiye’nin milli
bayramı olan 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
da kutladı.

SÜLEYMAN GÖKÇE
Türkiye’nin Sofya Büyükelçi
Süleyman Gökçe, “Bugün hem
Türkiye’de, hem Cebel’de çifte
bayram yaşanıyor. Bayramınızı
tebrik ediyorum. Ne kadar mutlu
bir tesadüftür ki, Cebel’in
bayramı, Türkiye’nin bayramıyla
aynı günde kutlanıyor. Burada
eğer bu bayram kutlanıyorsa,
sizlerin sayesinde kutlanıyor.
Sizin inancınız, azminiz ve
kararlığınız sayesinde kutlanıyor.
Bundan dolayı sizlere
tebriklerimi, teşekkürlerimi
sunuyorum.” dedi. 

Büyükelçi Gökçe, üç gün önce
Razgrad’da İsperih’te (Kemaller)
Demir Baba Tekkesi’nde
düzenlenen anma töreninde
Kuzey Bulgaristan’dan
soydaşlarla buluştuklarını
hatırlatarak, HÖH yönetimini ve
HÖH Genel Başkanı Lütfi
Mestan’ı gösterdikleri liderlik ve
vizyondan dolayı tebrik ettiğini
ifade etti. Gökçe sözlerini şöyle
tamamladı: “Yalnızca dost ve
komşu olmayan, NATO’da
müttefik, AB’de ortak olan dost
Türkiye ve Bulgaristan
halklarının dostluğunun
pekişmesi için gayret gösteren
Sayın Genel Başkana ve HÖH’e
teşekkürlerimi sunarım. Türkiye,
Bulgaristan’ın gerçek bir
dostudur. Hep böyle olmuştur ve
bundan sonra da böyle olmaya
devam edecektir. Yalnızca
soydaşlarımızın değil,
Bulgaristan’ın ve Bulgaristan
halkının ihtiyaç duyduğu her
anda Türkiye bu ülkenin yanında
olacaktır, yardıma hazır olacaktır.
Biz Bulgaristan’ı Türkiye’den
farklı görmüyoruz. Aynı
duyguların Türkiye’ye karşı da
beslendiğini biliyoruz ve teşekkür
ediyoruz.”

LÜTFİ MESTAN
HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan,
tüm katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında, “Hiçbir

baskı bizleri artık korkutamaz.
Burasını terk etmeyeceğiz.
Bulgaristan’ı terk etmek en kolay
iş. Bizlerin çok daha olgun, çok
daha persfektif bir görüşte
olmamız lazım. Maksat burada
kalarak hakkımızı kazanmaktır;
Bulgaristan’dan kaçmak değil.”
ifadelerine yer verdi. 

Mestan sözlerini, “Bilmiyorum
yolumuz ince midir. Şüphesiz
yolumuz çok uzun. Bu yolda bizi
yalnız bırakmayın, yoruluruz.
Beraber olursak bize güç
verirsiniz. Çok büyük acılar
gördünüz. Ama direndiniz,
örgütlendiniz. Bu sayede
Bulgaristan’ın önünü açtınız.”
diyerek tamamladı.

TAHSİN BURCUOĞLU
2002’den 13 yıl sonra Cebelliler ile
birlikte olmanın mutluluğunu
yaşadığını ifade eden Cebel
Onursal Vatandaşı ve Türkiye’nin
Sofya eski Büyükelçisi Tahsin
Burcuoğlu, “Ben sizleri sadece
Cebel’in fahri hemşehrisi olarak
değil, dava arkadaşlarımız olarak
görüyorum. Zamanında sizlerle
birlikte üzüldük, sizin
başarılarınızla gurur duyduk.
Başınızdan çok büyük acılar
geçti. Ben o acıların büyük bir
kısmının 1985-1987 yıllarında
görgü tanığıyım. On sene sonra
kader beni bu defa başka bir
Bulgaristan’a, demokratik
Bulgaristan’a Büyükelçi olarak
gönderdi. 1997’den 2001’e kadar
sizlerle beraberdik. Çok zülüm,

çok acı gördünüz, ama
direndiniz, örgütlendiniz. Bu
sayede Bulgaristan’ın NATO’ya,
AB’ye üye olmasının önünü
açtınız. Bugün Bulgaristan bu
üyelikleri aynı zamanda size de
borçlu.” diye konuştu. 

Burcuoğlu, 13 yıldır kendilerini
19 Mayıs Anma Töreni’ne davet
eden ve Cebel’i yeni bir belediye
hizmet binasına kavuşturduğu
için Bahri Ömer’e teşekkürlerini
arz etti. Burcuoğlu konuşmasının
sonunda kalabalığa dönerek,
“Bir; birlik beraberlik, dayanışma
ve mücadelenizi muhafaza edin.
İki; demokrasinin ipine sarılın”
diye seslendi.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
Cebel’deki anma etkinliğine
katılan DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş yaptığı
konuşmada, Batı Trakya
Türkleri’nin selamlarını
getirdiğini söyledi. Bulgaristan’da
yaşanan acıların benzerini Batı
Trakya Türkleri’nin de yaşadığını
kaydeden Ali Çavuş, “Rumeli
Türkleri her şeyden vazgeçer,
ama Müslümanlık ve
Türklüğünden asla vazgeçmez.
Sizlere Rodoplar’ın diğer
yakasından, Batı Trakya’dan,
Gümülcine’den sevgi, saygı ve
selamlar getirdim. Değerli Cebel
halkı, bizler Rumeli Türkleri
olarak Rodoplar’ın iki yakasında
çok çileler çektik, ama yılmadık,
mücadele ettik. Uzun yıllar,
asırlar boyu bizler bu topraklara

hoşgörüyü getirdik. Ama bizler
de hoşgörülü, iyi niyetli
vatandaşlar olarak
bulunduğumuz ülkelerde
yaşamak istedik. Gelin görün ki,
maalesef, emanet olarak
bırakıldığımız bu ülkelerde
insanca yaşama isteğimiz 1980’li
yıllarda bizlere zulüm olarak geri
döndü. Sizler Cebel halkı olarak
19 Mayıs’ta zulme dur dediniz.
Bizler de geçmişimizle,
tarihimizle, ne olduğumuzu bilen
insanlar olarak, bir yıl öncesi 29
Ocak 1988’de zulme karşı hep
birlikte haykırdık.”

Resmi açılıştan sonra ‘Cebel
Günü’ kutlamaları kapsamında
belediye tarafından düzenlenen
spor yarışmalarında dereceye
girenlere ödüller verildi.
Ardından Kadın Kulübü’nde
yemek yarışmasında dereceye
girenler ödüllendirildi. Daha
sonra program Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı
altındaki folklor gruplarının
halkoyunları gösterileriyle devam
etti.

Cebel Günü kutlamaları
kapsamında Bulgar pop-folk
sanatçısı Toni Storaro konser
verdi. Ardından veteran
futbolcuların katıldığı turnuva
düzenlendi. 

19 Mayıs meydanında Kırcaali
Tiyatro ve Müzik Merkezi
oyuncuları “Nostalji” adlı
müzikal oyunu sundular.
Program havai fişek gösterileriyle
son buldu.

Bulgaristan Türkleri’nin Jivkov reji-
minde maruz kaldıkları asimilasyon ve
göç politikalarına karşı verdikleri
mücadelenin yıldönümü nedeniyle 19
Mayıs Salı günü Kırcaali’ye bağlı Cebel
belediyesinde geniş katılımlı bir anma
etkinliği yapıldı. 
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25 Ocak’ta gerçekleştirilen
seçimlerin ardından iktidara
gelen Aleksis Çipras
başkanlığındaki koalisyon
hükümetinin kreditörlerle
uzlaşma sağlayamaması
nedeniyle nakit sıkıntısı son
aşamada bulunurken, ülke
kasası hızla boşalıyor ve ülke
için zaman daralıyor.

Haziranda Uluslararası Para
Fonu’na (IMF) 1,5 milyar euro,
Avrupa Merkez Bankası’na
(ECB) ise 5,2 milyar euro geri
ödeme yapılması gerekiyor.
Atina’nın, Avrupalı ortaklarıyla
mayıs ayı sonuna kadar
anlaşma sağlayamaması
durumunda IMF’ye ve ECB’ye
olan borçlarını ödeyemeyeceği
belirtiliyor.

TEMERRÜDE 
DÜŞMEMENİN 
TEK YOLU
Frankfurt Finans ve Yönetim
Okulu Ekonomi Profesörü
Grigory Vilkov, Yunanistan için
potansiyel bir temerrüdün
mümkün olduğunu ve bunun
bir sonucu olarak da
Yunanistan’a daha fazla tasarruf
tedbirleri uygulanabileceğini
söyledi.

Yunanistan konusunda
iyimser olmadığını vurgulayan
Vilkov, “Yunanistan hükümeti
halkına sözler vermeyi
bırakmak zorunda kalacak ve
bu belirsiz sonuçlarla siyasi
krizlere yol açabilir. Her
halükarda, Yunanistan’ta yakın
zamanda yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi konusunda çok
iyimser değilim.” ifadelerini
kullandı.

Vilkov, Yunanistan’ın borç
sorununun sürdürülemez
olduğuna dikkati çekerek,
“Yunanistan için temerrüt çok
gerçek. Yani Yunanistan borç
yükümlülüklerini zamanında
yerine getiremiyor ve temerrüde
düşmeyi engellemenin tek yolu
borçların yeniden
yapılandırılması olacaktır.”
dedi.

Yunanistan için yakın
zamanda öngörülen en iyi ve en
kötü senaryoları da
değerlendiren Vilkov şunları
kaydetti:

“Yunanistan için en iyi
senaryo siyasi başarısızlık ve
yakın gelecekte potansiyel bir
istifa anlamına gelse bile
Avrupa Birliği’nin taleplerine
boyun eğmek olacaktır. En kötü
senaryo ise Euro Bölgesi’nden
ayrılmak ve borçlarını euro
üzerinden geri ödeme
problemleriyle karşı karşıya

kalmak ve AB’den ayrılmak
olabilir.”

HÜKÜMET BASKI ALTINDA
Banka ve finans sektöründe 300
yılı aşkın süredir faaliyet
gösteren Barclays’ın
ekonomistlerinden Philippe
Gudin ise Yunanistan’ın
durumuna ilişkin yayımladığı
raporda, Yunanistan için kritik
haftaların başladığına dikkati
çekti.

Gelecek iki haftanın
Yunanistan için çok önemli
olacağını vurgulayan Gudin,
“Hükümetin nakit pozisyonu
çok güçlü baskı altında ve resmi
alacaklılar tarafından 7,2 milyar
euroluk ikinci kurtarma
yardımının yakın zamanda
serbest bırakılması kararı
alınmazsa, ülke temerrüde
düşmeye yakın.”
değerlendirmesini yaptı.

ATİNA ZORDA
Öte yandan, Avrupa’dan nakit
akışının kesilmesinin ardından
mali kaynak bulmakta sıkıntı
çeken hükümet, nisan ayı
memur ve emekli maaşlarını
ödeyebilmek için, kamu
kuruluşlarının sandıklarına el
koyma kararı almıştı. Hükümet
kısa bir süre önce de
ihtiyaçlarını karşılamak için dış
ülkelerdeki büyükelçilik ve
konsolosluklardan
kullanılmayan birikimlerin
acilen Atina’ya göndermelerini
istemişti.

Ayrıca ülkedeki ekonomik
belirsizlik nedeniyle
yatırımcıların hesaplarındaki
paraları çekmeleri sonucu
likidite sıkıntısı yaşayan
bankaların ihtiyaçlarını
karşılamak için Yunanistan
Merkez Bankası’nın
garantilerini tüketmeye

Yunanistan için
zaman tükeniyor
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başladığı kaydediliyor.
Daha önce, ECB’nin acil

finansman desteğinden (ELA) 88
milyar euro kullandığı bankalara
Avrupa’dan ek likidite yardımı
sağlanamaması durumunda
Yunanistan Merkez Bankası’nın
garantilerinin en geç üç hafta
içerisinde tükenebileceği ifade
ediliyor.

Yunan hükümetinin,
kreditörlerin sert tutumu
karşısında kendi kırmızı
çizgilerini koruyabilmek için
siyasi düzeyde bir çözüm arayışı
içerisinde bulunduğu aktarılıyor.
Hükümet çevrelerinden yapılan
açıklamalarda, müzakerelerin
umut verici şekilde ilerlediği ileri
sürülürken, medyada çıkan
haberlerde ise Atina ile
kreditörler arasında uzlaşma
konusunda hiçbir umut verici
gelişme kaydedilmediği
savunuluyor.

Haberlerde, Avrupalılar’ın
nakit akışının yeniden
sağlanabilmesi için hazırladığı
tedbirler paketindeki iş
koşullarının değiştirilmesi, vergi
yasasının yeniden düzenlenmesi
ve emeklilik yaşının
yükseltilmesi gibi konuların
Atina ile kreditörler arasında
çözümlenmesi mümkün
gözükmeyen en büyük teknik
sorunlar olduğu ifade ediliyor.

Yunanistan’ın resmi alacaklılarıyla uzlaşma
sağlayamaması nedeniyle temerrüde düşme riskinin
devam ettiği ve ülkenin nakit sıkıntısının son
aşamaya geldiği belirtiliyor.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

FUEN kongresinin ardından...

A
vrupa Ulusları Federal
Birliği’nin (FUEN) 2015
kongresi, geçen hafta

Gümülcine’de başarıyla
gerçekleşti. 20 ülkeden, 30
azınlığı temsilen 150 delegenin
yanı sıra, Avrupa Parlamentosu
milletvekillerinin katıldığı
kongreye ev sahipliği yapan
Avrupa Batı Trakya Türk
Federayonu, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği ve
DEB Partisi başarılı bir
organizasyona imza attılar. 

Kongrede oturumlarda ele
alınan konular ilgi çekiciydi.
Tabii ki ana konulardan birinin
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunları olması da bizim için
ayrı bir önem taşıyordu. Kongre
çerçevesinde gerçekleştirilen
sosyal aktiviteler de özenle
hazırlanmıştı. Gümülcine, İskeçe,
Evros illerine gerçekleştirilen
ziyaretlerde, bölgemize gelen
Avrupa’nın diğer azınlık
temsilcileri tam bir kültür ziyafeti
yaşadılar.

Diğer azınlıkların sorunlarını
öğrenmek, sorun
tanımlamasındaki farklılıkları
görmek ve “mutlu azınlıkların”
da varlığından haberdar olmak
hayli ilgi çekiciydi. 

En can sıkıcı ve en incitici
kısmı ise, “en gariban
azınlıklar”dan biri olduğumuzun
bir kez daha teyid edilmiş
olmasıydı.

Yunanlı yetkililerden kongre
davetine icabet eden olmadı.
Eyalet Başkanı ve Gümülcine
Belediye Başkanı, azınlık
mensubu yardımcılarıyla temsil
edildiler. Eşzamanlı olarak 14
Mayıs törenlerinin olması belki
bir engel olabilirdi, ancak kongre
çalışmalarının 14-16 Mayıs
tarihleri arasında devam ettiğini
düşünecek olursak, mazeret
üretmenin yetersiz kaldığı
yorumu yapabiliriz.

Milletvekillerimiz de
Atina’daydı. Onların yokluğunu
bizler kadar, Avrupa’dan gelen
konuklar da hissetti. 

Kongre öncesi sağ
çevrelerden yükselen rahatsızlık
sesleri ise herhangi bir
gerginliğe dönüşmedi.
Bölgedeki emniyet yetkilileri,

kongrenin güvenlik içerisinde
gerçekleşmesi için çaba
içindeydiler. 

Çıkabilecek her tür gerginlik,
aslında “azınlıklar” konusunda
iyi bir görüntüye sahip olmayan
Yunanistan için “artı bir
olumsuzluk” anlamına gelecekti.

Yerel düzeyde “sükunet”
sağlandı. 

Ancak Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Konstantinos Kutras’ın
FUEN kongresiyle ilgili yaptığı
açıklama talihsizdi. Kutras’ın
FUEN ve azınlık sorununa bakış
açısı ülkemizinin “demokrasi
anlayışına” gölge düşürdü. 

Yunanistan’ı azınlık
konusunda eleştiren herkes gibi
FUEN de “dost ülkelerle” işbirliği
suçlamasından nasibini aldı.
“FUEN kongresinin engelsiz ve
pürüzsüz gerçekleşiyor
olmasının” bir lütuf olarak
gösterilmesi de şaşkınlık yarattı. 

Azınlığın her türlü
nimetlerden yararlanan eşit
vatandaşlar olarak
tanımlanması, nacizane
görüşüm, Yunanistan’ı
yüceltmek yerine, Yunanistan’ı
bir kez daha zor durumda
bıraktı, prestijini zedeledi.

Avrupa’nın değişik
bölgelerinden gelen azınlık
temsilcileri, Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri,
azınlık konularıyla yakından
ilgilenen örgüt ve kurum
temsilcileri, Yunanistan’da neler
olup bittiğinin fazlasıyla
farkındalar.  

Uluslararası anlaşmaların ve
AB kriterlerinin uygulanması
konusunda sıkıntılar olduğunun,
örgütlenme özgürlüğünün var
olduğu iddialarının asılsız
olduğunu, müftünün seçilmesine
neden izin verilmediği
savunularının gerçeği
yansıtmadığını biliyorlar. 

Keşke Dışişleri Bakanlığımızın
sözcüsü sayın Kutras FUEN
kongresiyle ilgili böyle görüş
belirtmeseydi de, ülkemiz
“Herkes önce kendi evinin
önünü süpürmeli”

“Yunanistan’ın Türk azınlık ve
demokrasi konusundaki tutumu
kabul edilemez” cevaplarına
maruz kalmasaydı. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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DOĞU Makedonya - Trakya eyalet
meclis üyesi Önder Mümin, eyalet
seçimlerinin birinci yıldönümü
nedeniyle 19 Mayıs Pazartesi günü bir
değerlendirme toplantısı düzenledi.

Önder Mümin’in, Rodop ilinin
Yassıköy belediyesine bağlı Sendelli
köyündeki bir aile lokantasında
gerçekleştirdiği yemekli toplantıya
büyük çoğunluğu gençlerden oluşan çok
sayıda kişi katıldı. Toplantıya katılanlar
arasında Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı da yer aldı.

Önder Mümin yaptığı konuşmada, her
zaman siyasette ve yerel yönetimde tek
başlılığa karşı olduklarını belirterek,
gençlerin bundan sonra aktif olarak
politikada yer almaları gerektiğini dile
getirdi.

“BİZLER BULUNDUĞUMUZ
YERLERDE SESİNİZ 
OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
“İktidar olsun, muhalefet olsun bizim
için hepsi eşittir; azınlık meselelerinde
ise mesajımız birlik ve beraberliktir”
diyen Mümin sözlerine şöyle devam etti:
“Azınlık meselesi hepimizin meselesidir.
Ben sizlerin içinden de ileride bir
milletvekilinin, bir belediye başkanının
ya da yeni eyalet meclis üyesinin
çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda
sizlerin de çalışması gerekir. Çünkü
bizler tek bir kişi olarak hiç bir şeyi
başaramayız. Yapacağımız her türlü
girişimi toplu şekilde yapmamız gerekir
diye düşünüyorum. Toplu bir şekilde
hareket etmeliyiz. Sizlerden isteğimiz,

bulunduğunuz bölgelerde bizlerin sesi
ve kulağı olmanız. Aynı şekilde bizler de
bulunduğumuz yerlerde sizlerin sesi ve
kulağı olmaya çalışacağız.”

Bu toplantıyı azınlığın bir gençlik
hareketi olarak gördüğünü kaydeden
Mümin, “Biz bunu başarmak istiyoruz.
Azınlık sorunları çok. Bu hareketi daha
ileriki aşamalara götürmek istiyoruz.
Burada kalmayalım. Ben bu toplantının
bir yıl sonra 18 Mayıs’ta tekrarlanmasını
istiyorum.” diye konuştu.

“MUHALEFET DEMOKRASİNİN 
KAYNAĞI VE TEMELİDİR”
Şahsi veya toplumsal sorunların olması
halinde vatandaşların kendilerine
başvurmalarını istediğini dile getiren
Önder Mümin, ellerinde sihirli değnek
olmadığını, ancak iyi niyetli olduklarını
ifade etti. Mümin şunları söyledi: “Bizler
iyi niyetle çalışmak ve halkımıza hizmet
etmek istiyoruz. Başarılı olabileceğimize
inanıyorum. Demokratik ortamlarda
muhalefetler de olacak. Bizim yaptığımız
icraatları beğenmeyenler de olacak.
Bugün sosyal medyada bir teşekkür
mesajı yayınladım. Buna muhalefet
olanlar da var. Ama hepsinin canları
sağolsun. Muhalefet demokrasinin
kaynağı ve temelidir.”

“HER KONUDA EYALET YETKİLİ
DEĞİLDİR”
Eyalet yönetiminin bugüne kadar
yapılan ve yapılmak istenen icraatlarına
da değinen eyalet meclis üyesi Önder
Mümin, “Yassıköy belediyesindeki

yolların ıslahı için 150 bin euroluk
çalışma yapılacak. En kısa zamanda da
Arabacıköy’de pazar kurma çalışmamız
var. Kurcalı köyü bölgesinde çok kısa
zamanda nar kooperatifi kuruyoruz.
Benzerini Musacık köyünde patates
üretimiyle ilgili yapmak istiyoruz. Kalfa
köyünden, Kozlukebir köyüne kadar
sorunlu çaylar, yani ıslah edilmesi

gereken ve altyapı çalışması yapılması
gereken çay ve dereler var. İnşallah bu
bölgelere müdahelede bulunacağız.
Çünkü eyalet başkanımızın bu konuda
verdiği sözleri var. Burada son olarak
şunu da söylemek istiyorum; eyaletin de
yetki alanları sınırlıdır, her konuda
eyalet yetkili değildir.”

Önder Mümin bir yılı değerlendirdi

Beşiktaş belediyesinden İTB’ye
tekerlekli sandalye ve forma

İSTANBUL’daki Beşiktaş belediyesi,
İskeçe Türk Birliği’ne tekerleklik
sandalye ve futbol takımı forması hediye
etti. 

İstanbul’daki Beşiktaş Belediye
Başkanı Murat Hazinedar’ın, İskeçe Türk
Birliği’ne hediye ettiği 28 adet tekerlekli
sandalye ile 20 futbol takımı için
gönderdiği formalar İskeçe Türk
Birliği’ne teslim edildi. 

Konuyla ilgili olarak İTB tarafından
yapılan yazılı açıklamada, “Engelli
soydaşlarımıza verilmek üzere
gönderdiği 28 adet tekerlekli sandalye ile
birlikte 20 futbol takımı için formalar 16

Mayıs 2015 Cumartesi günü YUNTÜRK
Genel Başkan Yardımcısı sayın Ehat Can
önderliğinde ve İskeçe Türk Birliği’ne ve
ihtiyaç sahipleri ile futbol takımlarına
teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İTB Başkanı Ahmet Kurt yaptığı
konuşmada, hassasiyetlerinden dolayı
Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş
belediyesi meclis üyeleri ve YUNTÜRK
Genel Başkan Yardımcısı Ehat Can'a
teşekkür etti. 

Ehat Can da işbirliğinden dolayı
İskeçe Türk Birliği yönetimine teşekkür
ederek, bu tür yardımların bundan sonra
da devam edeceğini ifade etti.

Azınlığın sosyo-ekonomik-politik, eğitimsel ve kültürel değişimini araştırmak
amacıyla bir ekip oluşturulacak. 

Sözkonusu ekipte gönüllü veya ücret karşılığı çalışmak isteyen yüksek öğrenim
öğrencisi ve öğrenimini tamamlamış arkadaşların, kısa özgeçmişleri ile aşağıdaki
adrese en geç iki hafta içinde yazılı başvuruları saygıyla rica olunur.

Atatürk-Venizelos Araştırma Merkezi  Sorumlusu: 
Araştırmacı-Yazar Aydın Ömeroğlu
İletişim: iskeceliaydin@hotmail.com / 698 19 80 323

BASIN AÇIKLAMASI                     
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A
vrupa Ulusları Federal Birliği, ya
da kısaca FUEN. Avrupa
ülkelerindeki azınlıkların en

önemli çatı kuruluşu. Avrupa’da yaşayan,
Batı Trakya Türk Azınlığı gibi azınlıkların
oluşturduğu kuruluşların federasyonu da
diyebiliriz. Azınlıkların güçbirliği yaptığı,
sesini duyurmak için gücünü birleştirdiği
bir sivil toplum kuruluşu. İkinci dünya
savaşının sona ermesinden kısa bir süre
sonra 1949 yılında kurulmuş. Zamanla
genişlemiş, büyümüş. FUEN, artık
Avrupa’da yaşayan azınlıkların bir
meclisi, bir tartışma platformu ve bir hak
arama aracı haline gelmiş. İşte bu kurum,
her yıl Mayıs ayında yıllık kongresini
yapıyor. FUEN’e üye olan Avrupa
genelinden azınlık kuruluşlarının
temsilcileri yılda bir kez Mayıs ayında
daha önceden belirlenen bir yerde
biraraya geliyor. Üç gün boyunca
azınlıkların sorunları ve talepleri
konuşuluyor. 

FUEN’in 2015 kongresi, Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın evsahipliğinde
Gümülcine’de yapıldı. Batı Trakya
Türkleri ilk kez böylesine büyük çapra
uluslararası bir organizasyona ev
sahipliği yaptı. 20 ülkeden, 30’u aşkın

azınlık kuruluşundan 150’nin üzerinde
azınlık temsilcisi, Avrupa Parlamentosu
milletvekili ve diğer yöneticilerin yanısıra,
çok sayıda yerel yönetici, sivil toplum
kuruluşu temsilcisi, gazeteci Batı
Trakya’ya geldi. Kongrenin ana gündem
maddesinin Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu’nun durumu ve sorunları
olduğunu söylememiz gerekir. 

Batı Trakya’daki kongre, FUEN’e üye
olan Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve DEB Partisi’nin ev
sahipliğinde yapıldı. Bu başarılı
organizasyon için üç kuruluşumun
başkanları ile organizasyonda emeği
geçen tüm ekibi tebrik etmek isterim.
Kongreye katılan delegelerin
söylediklerine bakılırsa Batı Trakya’daki
kongre, FUEN’in en başarılı
kongrelerinden biri olarak tarihe geçti.
Azınlık ilk kez böyle bir organizasyona
imza atsa da, yaşadığı sorunları yabancı
temsilcilere anlatma ve bu konuda
kamuoyu yaratma noktasında oldukça
başarılıydı. Sadece kongre oturumlarında
veya sonuç bildirgesi kısmında değil,
kongrenin “tuzu biberi” olan kültürel

program kısmında da başarılı bir
performans sergilendi. 

Gelelim kongre öncesine.
Gümülcine’de yapılan  FUEN kongresi,
azınlığa karşı olumlu bir bakış açısını
benimseyemeyen bazı çevrelerde
oldukça yüksek düzeyde bir “rahatsızlık”
yaratmıştı. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
ev sahipliği yapacağı kongreyi “tahrik” ve
“tehdit” olarak nitelendiren bu odaklar,
ilk önce kongrenin tarihine “taktılar”. 13 –
17 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin,
14 Mayıs’taki Gümülcine’nin Yunanistan’a
ilhakı törenlerine denk getirildiğini ve
bunun “kasten” yapıldığını öne sürenler
bir “algı operasyonu”nu hayata
geçirmeye çalıştı. Herşeyden önce şunun
çok iyi bilinmesi gereki diye
düşünüyorum; Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu’nun 14 Mayıs’la hiçbir
sorunu yoktur ve olmamıştır. Azınlığın bu
konudaki düşüncesi de, fikri de, zihni de
berraktır. Azınlık toplumu art niyetle
hareket etmedi ve etmez. Azınlığın
malum çevrelerin sandığı gibi “fikri öyle
değil ki, zikri öyle olsun.” Bunu bunca yıl
anlayamayanlar varsa yapacak pek bir
şey yok. Onlara ancak tavsiyede
bulunulabilir. Bu bağlamda söylenecek
tek söz; “fobilerinizden kurtulun” olabilir. 

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Konstandinos Kutras’ın, Gümülcine’de
yapılacak FUEN kongresinden bir gün
önce kongreyle alakalı açıklamada
bulunması çok ilginç. Demek ki bu
uluslararası kongreye tahminimizin
üzerinde önem verilmiş. Kutras kongrenin
başlamasına bir gün kala yaptığı
açıklamada “azınlığın üç unsurdan
oluştuğunu” iddia ederek, “FUEN
kongresinde bu üç unsurun da temsil
edilmesini ümit ettiklerini” belirtti. Tabii

bu da bana, sayın Kutras’ın sözünü ettiği
“unsurları” temsil ettiğini iddia eden
kişilerin FUEN kongresi boyunca “temsil
edilmek” ve “söz söylemek” için ortaya
koydukları “performansı”  görünce, sayın
Kutras’ın “onların da temsil edilmelerini
ümit ediyoruz” temennilerini hatırlattı.
Yunanistan’ın aynı hassasiyeti, örneğin
Makedon azınlığı, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı, Rodos ve İstanköy’deki
Türkler için de geçerli olsaydı daha
inandırıcı olurdu. 

Benim ülkemin yani Yunanistan’ın,
ordusunda askerlik görevi yaptığımız,
ithamların aksine milli günlerine,
bayramlarına, kültürüne, değerlerine
saygı duyduğumuz, vatan bildiğimiz bu
ülkenin dışişleri bakanlığının, Batı Trakya
Türklerinin ev sahipliği yaptığı
uluslararası bir kongreyle ilgili olarak
“öküz altında buzağı arayacağına” , “Bu
kongreden çıkan sonuçları dikkate
alacağız, talepleri not edeceğiz ve her
türlü diyaloğun mümkün olabilmesi için
birlikte çalışacağız” türünden bir
açıklamayı tercih ederdim. 

Ama ümidimizi yitirmeyelim. Makul,
mantıklı ve demokrat insanların ve
politikaların eninde sonunda galip
geceğine inanmaya devam edelim. 

Yazıma FUEN Başkanı Hans Heinrich
Hansen’in Gümülcine’deki kongreye
yaptığı açılış konuşmasından küçük bir
bölümle son vermek istiyorum: “Burada
durumun kolay olmadığını biliyoruz.
Kongrenin amacı her zaman için
doğrudan diyalog kurmak ve fikir
alışverişinde bulunmaktır. Dayanışma
içerisinde olan, birbiriyle barışçıl bir
şekilde çalışan bir topluluğuz. Batı
Trakya’da da vereceğimiz mesaj bu
olacak.”

Ozan AHMETOĞLU

FUEN Kongresi

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Yorgo Papandreu Batı Trakya’daydı

DEMOKRAT Sosyalistler Hareketi (KİNİMA)
Genel Başkanı ve eski Başbakan Yorgo
Papandreu, haftasonu Doğu Makedonya -Trakya
eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde
İskeçe ve Gümülcine’ye geldi. 

İSKEÇE ZİYARETİ
Papandreu, parti kurmaylarıyla birlikte 16 Mayıs
Cumartesi sabahı, İskeçe’nin Topiros
belediyesine bağlı olan ve partinin İskeçe ili
milletvekili adayı Çetin Mandacı’nın köyü olan
Küçük Öksüzlü’yü ziyaret etti. Köy
kahvehanesine giden Papandreu, burada
köylülerle kahve içti ve sohbet etti. Papandreu
daha sonra bölgedeki jeotermal seraların
bulunduğu Taraşmanlı bölgesine geçti. 

Papandreu daha sonra İskeçe’deki büroda
partililerle biraraya geldi. 

KİNİMA Başkanı, aynı gün Koyunköy’e
giderek, köy camisini ziyaret etti ve hatim
etkinliği hazırlıklarını sürdüren köylülerle
görüştü. 

GÜMÜLCİNE ZİYARETİ
Yorgo Papandreu, Rodop iline gerçekleştirdiği
ziyarete Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı ve
parti kurmayları ile yaptığı görüşmeyle başladı.
Daha sonra Gümülcine belediyesine geçen
Papandreu, KİNİMA Basın Sözcüsü Yorgos
Petalotis’le birlikte Gümülcine Belediye Başkanı
Yorgos Petridis’i makamında ziyaret etti.

KİNİMA liderinin Gümülcine Belediye Başkanı
ile yaptığı görüşmede yerel yönetimleri yakından
ilgilendiren Kallikratis planının iptal edilmesi ve
yenisiyle değiştirilmesi konusunun görüşüldüğü
ifade edildi. 

“İppokratis” mobil kliniği 
240 öğrenciyi muayene etti

YUNANİSTAN’ın farklı
bölgelerinde çok sayıda
çocuğa ücretsiz sağlık hizmeti
sunan “İppokratis” isimli
mobil poliklinik İskeçe ilini
ziyaret etti. “Çocuğun
Gülümsemesi” (To Hamegelo
tou Paıdiu) adlı kurumun
projesi kapsamında İskeçe’ye
gelen mobil poliklinik çok
sayıda çocuğu sağlık
kontrolünden geçirdi. 

Yunanistan’ın farklı
bölgelerini ziyaret eden

“İppokratis” mobil kliniği, 11
– 15 Mayıs tarihleri arasında
İskeçe’de çalışmalarını
sürdürdü. Bu kapsamda yerli
doktorlar ve diş doktorlarının
katılımı ve yerel kuruluşların
desteğiyle İskeçe’de 240
ilkokul öğrencisi sağlık
kontrolünden geçirildi.
Öğrencilerin kontroller
sırasında 735 adet sağlık
testine tabi tutulduğu
belirtildi.
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Batı Trakya’da tarihi 
FUEN Kongresi

20 ÜLKEDEN 150 KATILIMCI
FUEN 2015 kongresi 13 – 17 Mayıs
tarihlerinde, Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu, DEB Partisi ve
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin ev
sahipliğinde  yapıldı. FUEN
delegeleri 13 Mayıs Çarşamba
günü Batı Trakya’ya ulaştı.
Kongrenin ilk etkinliği 13 Mayıs
Çarşamba akşamı “Azınlık
Pazarı”nın düzenlenmesiyle
gerçekleşti. FUEN’e üye azınlık
kuruluşlarının birbirlerini
tanımaları amacıyla düzenlenen
“Azınlık Pazarı”nda, ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, BTAYTD
Başkanı Ahmet Kara ve DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine’ye gelen
misafirleri selamlayarak ev
sahipliği yapmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler. 

Batı Trakya Türk azınlığının
tarihi ve hukuki statüsüne
değinen başkanlar, Batı
Trakya’daki yaşam ve ekonomik
durum hakkında katılımcıları
bilgilendirdiler.  

FUEN BAŞKANI HANSEN:
“BATI TRAKYA TÜRKLERİ
YALNIZ DEĞİL” 
FUEN kongresinin resmi açılışı 14
Mayıs Perşembe günü yapıldı.
Açılış konuşmalarını FUEN
Başkanı Hans Heinrich Hansen ile
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı. 

FUEN Başkanı Hansen yaptığı
açılış konuşmasında, Batı
Trakya’da bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
kendilerine gösterilen
misafirperverliğe teşekkür etti.
Batı Trakya Türklerinin durumunu
yakından takip ettiklerini belirten
Hansen, “Burada durumun kolay
olmadığını biliyoruz. Kongrenin
amacı her zaman için doğrudan
diyalog kurmak ve fikir

alışverişinde bulunmaktır.
Dayanışma içerisinde olan,
birbiriyle barışçıl bir şekilde
çalışan bir topluluğuz. Batı
Trakya’da da vereceğimiz mesaj
bu olacak.” diye konuştu. 

Hansen, Batı Trakya
Türklerinin yalnız olmadığını,
FUEN olarak azınlığın
mücadelesinde destek olmaya
devam edeceklerini vurguladı.
Hansen, Batı Trakya’daki
azınlığın Yunanistan tarafından
“Türk” olarak tanınmadığını da
hatırlattı. 

Bir ülkede azınlıkların
durumunun o ülkede
demokrasinin hangi düzeyde
yaşandığının göstergesi
olduğunu belirten
FUEN Başkanı,
“Azınlıklara
nasıl davrandığını

bana göster, senin ne
kadar demokratik olduğunu
söyleyeyim.” dedi.

AHMET METE’DEN
REFERANDUM ÖNERİSİ
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma

Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete FUEN
kongresinde
yaptığı
konuşmada,
azınlığın
yaşadığı
sorunları dile
getirdi. Batı
Trakya
Türkleri’nin
milli
kimliğinin
inkar
edildiğini
hatırlatan
Mete,

“Batı Trakya’da
azınlığın kimliğinin inkar
edilmesi, Türk olmadığının iddia
edilmesi birçok sorun ve sıkıntıya
neden oluyor. Türk adını taşıyan
derneklerin kapatılması ve yeni
derneklerin açılmasına izin
verilmemesinin nedeni hep
bundan kaynaklanıyor. Azınlık
toplumunun Türklüğünün kabul
edilmesi başta eğitim, müftülük
gibi önemli sorunların
çözülmesinin de yolunu
açacaktır. Madem ortada böyle
bir şüphe var ve devlet bizim
dediğimize inanmıyor, gidelim
halka ve sen nesin diye kendisine
soralım. Bu konudaki şüphenin
kalkması için referandum
yapılsın.” diye konuştu. 

Konuşmasında vakıflar
sorununa da değinen Mete,
“Vakıflarımızı toplum olarak
yönetemiyoruz. Cunta
idaresinden bu yana vakıflarımız
Yunan devletinin tayin ettiği
adamlar tarafından yönetiliyor.
Türkiye’de azınlık vakıflarıyla
ilgili birçok gelişme yaşandı. Biz

hala
bekliyoruz. Bunun
düzeltilmesini istiyoruz.” dedi. 

Danışma Kurulu Başkanı Mete,
azınlık eğitimi sorununa da
değinerek, bu konuda adım
atılmadığını ve azınlığın
beklentilerine yer verilmediğini
hatırlattı. 

BULGARİSTAN’DAN
MİLLETVEKİLLERİ KATILDI
Gümülcine’deki FUEN kongesine
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, bazı eyalet
meclis üyeleri, azınlık
derneklerinin başkanlarının yanı
sıra Bulgaristan’daki Hak ve
Özgürlükler Hareketi
milletvekilleri Şabanali Ahmet ve
Aydoğan Ali de katıldı.
Bulgaristan’dan Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet ile Filibe Türk ve
Bulgar Dostluk Derneği Başkanı
Fahriye Murad kongreye
katılanlar arasında yer aldı. 

Batı Trakya’daki Türk azınlık
milletvekillerinin Gümülcine’de
yapılan FUEN kongresine
katılmamaları ise dikkat çekti. 

BTAYTD yönetim kurulu üyesi
Leyla Salihoğlu’nun
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen resmi açılış
oturumunda selamlama
konuşmaları yapıldı.  

Bu oturumda, Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, Schleswig Holstein
Eyaleti Azınlık Komiseri Renata
Schnack ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı konuştu. 

Batı Trakya
Türkleri ilk kez

geniş çapta
uluslararası bir

kongreye 
ev sahipliği

yaptı. 
Avrupa

ülkelerinde
yaşayan

azınlıklar
tarafından

oluşturulan
kuruluşların

çatı örgütü
olan Avrupa

Ulusları
Federal

Birliği’nin
(FUEN)  2015
kongresi, Batı

Trakya Türk
azınlığının ev

sahipliğinde
Gümülcine’de

yapıldı.
Kongreye 20
ülkeden, 30

azınlıktan 150
temsilci

katıldı. Batı
Trakya’da

gerçekleştirilen
kongreye

çeşitli azınlık
kuruluşları

yöneticilerinin
yanısıra
Avrupa

Parlamentosu
milletvekilleri

de katıldı. 

Kongrenin
amacı her
zaman için
doğrudan

diyalog kurmak
ve fikir
alışverişinde
bulunmaktır.
Dayanışma
içerisinde olan,
birbiriyle
barışçıl bir
şekilde
çalışan bir
topluluğuz.

“ “
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BAŞKONSOLOS ALİ RIZA AKINCI
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, FUEN kongresinin
Gümülcine’de yapılmasının önemine
değindi. Batı Trakya Türk azınlığının
Osmanlı’nın Balkanlar’daki mirası
olduğunu dile getiren Başkonsolos
Akıncı, Batı Trakya Türkleri’nin
haklarının Lozan Antlaşması’yla
güvence altına alındığını belirtti. Akıncı,
eşit eğitim ve kültürel haklarının olması
gerektiğini vurguladı.

DEB PARTİSİ BAŞKANI ALİ ÇAVUŞ
“Avrupa’da Ulusal Azınlıkların Siyasi
Temsil Sorunu” başlıklı ilk oturum,
FUEN Başkan Yardımcısı ve Romanya
Macarları Demokratik İttifakı (RMDSZ)
Uluslararası Sekreteri  Lorant Vincze’nin
moderatörlüğünde gerçekleşti. Romanya
Macarları Demokratik İttifakı (RMDSZ)
Başkanı Hunor Kelemen Romanya’daki
Macar azınlığın, AP Milletvekili Herbert
Dorfmann İtalya’daki Güney Tirol
azınlığının siyasi katılım konusundaki
durumunu aktardı. Romanya’dan AP
Milletvekili Csaba Sógor ise Avrupa
Parlamentosu’nda ulusal azınlıkların
temsil edilmesi konusunu ve AP’deki
deneyimlerini anlattı. 

Bu oturumda konuşan Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Batı Trakya Türk azınlığının temel
sorunlarını aktardı, siyasi alanda
bağımsız adaylara yönelik yüzde 3’lük
seçim barajının son derece
antidemokratik bir uygulama olduğunu
söyledi. Ali Çavuş, yıllardır azınlığın
demokratik bir açılım beklediğini, ancak
bu beklentilerin bugüne kadar boşa
çıktığını kaydetti. 

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN
SORUNLARI ANLATILDI
Öğleden sonra FUEN Başkan Yardımcısı
Dieter Paul Küssner’in
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Batı
Trakya Türk Azınlığının Mevcut
Durumu” başlıklı oturumda, Batı Trakya
Türk azınlığının eğitim ve din alanındaki
özerk yapısı, Batı Trakya Azınlığı Kültür
ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü
Pervin Hayrullah ve Trakya Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu tarafından anlatıldı.
Yunanistan İnsan Hakları Birliği üyesi
avukat Halil Mustaf,a 1955-1998 yılları
arasında uygulanan ve yaklaşık 60 bin
Batı Trakya Türkü’nün vatandaşlıktan
çıkarılmasına yol açan Yunan
Vatandaşlık Kanunu’nun eski 19.
maddesi konusunda sunum yaptı.
Trakya Dimokritos Üniversitesi
Uluslararası İktisadi İlişkiler ve
Kalkınma Bölümü yüksek lisansına
sahip ekonomist Onur Mustafa Ahmet
ise Batı Trakya’nın ekonomik yapısı ve
Batı Trakya Türk azınlığının sosyo-
ekonomik durumu hakkında bir sunum
gerçekleştirdi. 

WİLLY FAUTRE: “YUNAN DEVLETİ
İLE AZINLIK ARASINDA GÜVEN
OLUŞTURULMASI GEREKİYOR”
FUEN kongresi 15 Mayıs Cuma günü de
devam etti. FUEN Başkan Yardımcısı ve
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun
moderatörlüğünde “Azınlık Hakları
Uzmanları: Tecrübeler ve Çözüm
Önerileri” başlıklı oturumda,
Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan
Hakları Örgütü Direktörü Willy Fautre,
Ekim 2012’de Batı Trakya’ya yaptığı keşif
ziyareti sonrası edindiği bilgi ve
gözlemlerini dile getirdi ve Batı Trakya
Türk azınlığının acil çözüm bekleyen
sorunlarını aktardı. Fautre, Yunan
devleti ile azınlık arasında uzun vadeli

bir çözüm için öncelikle karşılıklı güven
ve saygı oluşturulması gerektiğini
kaydetti. 

KOSTAS ÇİÇELİKİS
Makedonya Üniversitesi Balkan, Slav ve
Doğu Dilleri  Bölümü öğretim üyesi
Kostas Çiçelikis, Batı Trakya Türk
azınlığının hukuki statüsü ve uygulanan
politikaların ardındaki ideolojik yapıyı
aktardı, azınlık kurumlarının reformuna
yönelik görüşlerini dile getirdi. 

HERKÜL MİLLAS
İstanbul Rum azınlığı mensubu, yazar ve
üniversite öğretim üyesi Herkül Millas da
Yunanistan ve Türkiye’deki Batı Trakya
Türk azınlığı ile İstanbul Rum azınlığının
gerçek anlamda özerkliği konusunu
gündeme taşıyarak, “kağıt üzerinde”
ilan edilen özerkliğin pratikte nasıl ihlal
edildiğini ifade etti ve İstanbul Rum
azınlığı üyesi olarak kişisel deneyimini
paylaştı.  

YUNANİSTAN’DAKİ 
MAKEDON AZINLIĞI
“Flensburg’dan Gümülcine’ye İnişler ve
Çıkışlar - Avrupa’da Azınlık
Korunmasında Bir Yıl” başlıklı beşinci
oturumda, FUEN Başkan Yardımcısı ve
Domowina Genel Sekreteri Bernhard
Ziesch moderatörlüğünde, her kuruluş
FUEN 2014 kongresinden bu yana kendi
azınlık toplumlarındaki gelişmeleri
aktardı. Bu oturumda Yunanistan’daki
azınlıklar sorunlarını dile getirdi. Edessa
Eğitim ve Kültür Hareketi Başkanı
Eugenia Natsoulidu, Yunanistan’daki
Makedon azınlığının sorunlarını anlattı. 

RODOS VE İSTANKÖY 
TÜRKLERİ
Aynı oturumda Rodop ve İstanköy
Türkleri’nin durumu da ele alındı.
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Rodos ve
İstanköy Türkleri’nin durumunu ve
sorunlarını dile getirdi. 

FUEN Başkan Yardımcısı ve Romanya
Macarları Demokratik İttifakı (RMDSZ)
Uluslararası Sekreteri  Loránt Vincze
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
“Azınlık Diyalog Forumu” başlıklı
oturumda ise FUEN, Dilsel Çeşitliliği
Teşvik Ağı (NPLD), Temsil Edilmeyen
Uluslar ve Halklar Örgütü (UNPO) ve
Magma Düşünce Kuruluşu, azınlık ve dil
koruması alanında aynı hedefe yönelik
farklı yaklaşımlarını dile getirdiler. 

İkinci günün sonunda “Rodop Rüzgarı
Dergisi” sahibi İbrahim Baltalı, “Batı
Trakya’da Osmanlı mirası anıt ve tarihi
eserlerin tahrip edilmesi” konulu bir
sunum gerçekleştirdi. 

YUNANİSTAN’DAN ADIM 
ATMASI İSTENDİ
16 Mayıs Cumartesi günü ise FUEN
Delegeler Kurulu gerçekleştirildi. ABTTF,
BTAYTD ve DEB Partisi’nin Batı Trakya
Türkleri heyeti olarak sunduğu karar
tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.
Kabul edilen kararda, Batı Trakya Türk
azınlığının temel sorunları dile
getirilmekle birlikte, Yunan
makamlarından kronikleşmiş sorunları
çözmesi için adım atması istendi. 

İkinci olarak, FUEN tarafından
Yunanistan’da azınlık haklarının
durumu konusunda bir karar tasarısı
sunuldu. Bu tasarıda Yunanistan’daki
Batı Trakya Türk azınlığı, Makedon
azınlığı ile Rodos ve İstanköy
Türkleri’nin sorunlarına dikkat çeken
FUEN, Batı Trakya Türk azınlığının
eğitim ve din alanındaki özerk yapısının

iade edilmesini, Makedon azınlığın
varlığı konusundaki tartışmayı bir
kenara bırakarak bu azınlığın ifade ve
dernek kurma özgürlüğünü garanti
altına alınmasını ve AİHM kararlarının
eksiksiz olarak uygulanmasını talep etti.
FUEN, Yunanistan’dan Avrupa Konseyi
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ile
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı
onaylamasını ve ulusal azınlıkların
korunması için politika oluşturmasını
istedi. 

FUEN kongesi, delegelerin 17 Mayıs
Pazar günü Gümülcine’den ayrılmasıyla
sona erdi. 

I. Oturum: Avrupa’da Ulusal Azınlıkların Siyasi Temsil Sorunu

II.Oturum: Batı Trakya Türk Azınlığının Mevcut Durumu

IV. Oturum: Azınlık Hakları Uzmanları: Tecrübeler ve Çözüm Önerileri

Edessa Eğitim ve Kültür Hareketi 
Başkanı Eugenia Natsoulidu

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodop Rüzgarı dergisi sahibi İbrahim Baltalı
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13 – 17 Mayıs tarihlerinde Batı
Trakya’da yapılan FUEN kongresi
çerçevesinde kültür programları da
gerçekleştirildi. Oturumların yapıldığı
günlerin sonunda kongreye katılan ve
Avrupa ülkelerinden gelen 150 delege,
azınlık kuruluşları tarafından hazırlanan
kültürel etkinliklerine ve gezilere katıldı. 

Kongrenin ilk günü Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde, ikinci günü ise
İskeçe’ye bağlı Kırköy’de kültürel
etkinlikler düzenlendi. Avrupa’dan gelen
azınlık temsilcileri, kongrenin son günü
ise Meriç ilinde Ruşenler köyü
yakınlarındaki tarihi Seyyid Ali Sultan
Dergahı’nı ziyaret ettiler. 

GTGB’DE AKŞAM 
YEMEĞİ VE KONSER
İlk günün sonunda katılımcılar
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
gerçekleştirilen etkinliğe katıldılar.
ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin ev
sahipliğinde Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde düzenlenen etkinlik,
konuklardan tam puan aldı. Avrupa’dan
gelen misafirlere Türk azınlık
kuruluşlarının kadın kolları tarafından
hazırlanan akşam yemeği ikram edildi. 

FUEN delegeleri, GTGB ebru kursu
öğretmeni Fevzi Ali’nin ebru çalışmasını
canlı olarak izleme fırsatı da buldu.
Konuklar daha sonra GTGB halk oyunları
ekibinin gösterisini izledi. 

GTGB Gençlik Kolu müzik grubunun
verdiği mini konser büyük beğeni
topladı. Avrupa’dan Batı Trakya’ya gelen
azınlık temsilcileri, gençlerin söylediği
şarkılara eşlik etti ve tempo tuttu. Bazı
konuklar ise gençlerin seslendirdiği
şarkılar eşliğinde dans etti.  

MÜFTÜLER ZİYARET EDİLDİ
Kongrenin ikinci gününde yapılan
oturumlardan sonra yaklaşık 150 delege
ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’i makamında ziyaret etti. Avrupalı
konuklar İbrahim Şerif’ten müftülük
sorunuyla ilgili bilgi aldılar. 

Heyet daha sonra İskeçe’ye hareket
etti. FUEN delegeleri burada da Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’yi makamında ziyaret ettiler. Müftü
Mete, konuklara Batı Trakya’daki
müftülük sorununu anlattı ve
müftülüğün çalışmaları hakkında bilgi
verdi. 

KIRKÖY’DE “KÜLTÜR GECESİ”
FUEN üyeleri kongrenin kültür programı
çerçevesinde 15 Mayıs Cuma günü ziyaret
ettikleri İskeçe’ye bağlı Kırköy’de davul
zurnalarla karşılandı. FUEN kongresine
katılan Avrupa genelinden 150 konuk,
DEB Partisi İskeçe İl Teşkilatı tarafından
organize edilen ve Kırköy Kültür
Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen
“Kültür Gecesi”ne katıldı. Avrupa’da
yaşayan azınlıklara mensup konuklar,
Kırköy’de davul zurnarla, geleneksel
kıyafetler giyen kızlar ve büyük bir
kalabalık tarafından karşılandı. 

Etkinlik, yıllar sonra bölgede yağlı
güreş gösterisi yapılmasına da vesile
oldu. Yağlı güreşe olan merakıyla
tanınan Kırköylü Aziz

Sebahattinoğlu’nun yetiştirdiği gençler
güreş tuttu. Avrupalı konuklar
geleneksel yağlı güreş gösterisini
hayranlıkla izlediler. Bölgede kullanılan
eski ev eşyaları ve giysilerden
oluşturulan sergi de ilgiyle ziyaret edildi.
Geleneksel eşya ve giysiler, dernek
binasında oluşturulan özel bölümde
düğün ve nişanlarda giyilen yöresel
kıyafetli canlı mankenler eşliğinde
sergilendi. Avrupalı konuklar özellikle
150 yıllık harballıya büyük ilgi gösterdi.

Tülin Hacıhalil ve Hüseyin Ahmetoğlu
yönetimindeki İskeçe Türk Birliği halk
oyunları ekibinin gösterisi ise
muhteşemdi. Etkinlik, Gönen Molla ve
arkadaşlarının sunduğu Türk müziği
konseri ile son buldu. 

Etkinliğe katılanlara Kırköylülerin
hazırladığı bölgenin geleneksel
yemeklerinden etli nohut, kazan pilavı
ile ayran ikram edildi. 

Kırköy Derneği Kadınlar Kolu üyesi
Çiğdem Salihoğlu’nun sunuculuğu
üstlendiği etkinlikte ilk konuşmayı, DEB
Partisi İskeçe Ova Bölgesi Sorumlusu
Ömer Muzafferoğlu yaptı. DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve İskeçe İl
Teşkilatı Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu,

Avrupalı konukları İskeçe’de
ağırlamaktan duydukları memnuniyeti
dile getirerek, düzenledikleri etkinliğin
amacının Batı Trakya Türkleri’nin kültür
zenginliğinin küçük bir örneğini sunmak
olduğunu söyledi. 

Etkinlikte konuşan Batı Trakya Türk

Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin, “Halkın
seçtiği müftü var demiştim. İşte müftü
burada, halk burada, devletin müftüsü
burada değil! Bu da bizim doğru
söylediğimizin ispatıdır. Bizler dinler
adına yapılan terörü lanetliyoruz.            

Avrupalı azınlık temsilcileri Türk
kültürünü yakından tanıdı
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Siz gelen misafirler
Müslüman değilsiniz. Burada
bulunan insanlar Müslüman.
Bizim burada sen Müslümansın
veya değilsin gibi bir sıkıntımız,
sorunumuz yok ve hiçbir zaman
da olmadı. Batı Trakya
Müslüman Türkü gayet
demokratik bir şekilde hem
Müslüman, hem de Hıristiyanı
ile dost gibi yaşamasını
bilmektedir.” ifadeleri dikkat
çekti.

FUEN Başkanı Hans Heinrich
Hansen de Kırköy’deki
kendilerine gösterilen ilgiden ve
karşılamadan çok etkindiklerini
belirterek, hayatları boyunca
unutamayacakları günler
yaşadıklarını söyledi. Hansen,
Batı Trakya’ya dördüncü kez
geldiğini hatırlatarak, her
defasında yeni şeyler öğrenerek
ayrıldığını ve her defasında
etkilendiğini sözlerine ekledi.
FUEN Başkanı, etkinliğe katkısı
olan herkese teşekkür etti. 

Etkinlikte söz alan İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, mecliste yapılan ve
bölgeyi de ilgilendiren
görüşmeler nedeniyle
Gümülcine’deki kongreye
katılamadıklarını söyledi. 

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu
Başkanı Halit Habipoğlu,
Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu
ve Kırköy Kültür Derneği
Başkanı Erkan Arifoğlu da
etkinlikte birer konuşma yaptı. 

Bölgede yaşayan gençlerden
Emin Müminoğlu, Dalya Selen
Zeybek ve Damla Sedatoğlu,
eğitim alanında karşılaştıkları
sorunları içeren mektubu
yetkililere İngilizce olarak
okudular. 

Etkinlikte konuklara günün
anısına hediyeler sunuldu.

TARİHİ SEYYİD ALİ 
SULTAN DERGAHI 
ZİYARETİ
FUEN kongresi çerçevesinde
gerçekleştirilen kültür
programının son günü olan 16
Mayıs Cumartesi günü konuklar
Meriç ilinde yer alan Ruşenler
köyündeki tarihi Seyyid Ali
Sultan Dergahı’nı ziyaret ettiler.
Dergahın tarihi hakkında bilgi
alan misafirler, dergahtaki
mekanları tek tek gezdiler. 

Dergah ziyaretinden sonra
Gümülcine’ye dönen Avrupalı
azınlık temsilcileri, veda
yemeğine katıldı. Yemekte,
GTGB müzik grubu muhteşem
bir program sundu. 

Gümülcine’deki kongreye
katılan konuklarla yakından
ilgilenen ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, BTAYTD Başkanı
Ahmet Kara ve DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş tüm katılımcılara
teşekkür ederek, kendilerini en
kısa zamanda tekrar Batı
Trakya’ya davet ettiler.

FUEN delegeleri 17 Mayıs
Pazar günü bölgeden ayrıldı. 

Halit Habipoğlu, Ahmet Kara ve Mustafa Ali Çavuş 
katılımcılara teşekkür ettiler.

Seyyid Ali Sultan Dergahı

İskeçe Kırköy

İskeçe Kırköy Derneği

Nikos Filis: “5 Haziran’da 
borç ödeyecek paramız yok”

SİRİZA Meclis
Grubu Başkanı Nikos
Filis, Yunan
hükümetinin ekonomik
yardım almaması
durumunda,
kreditörlere 5
Haziran’da borç
ödeyecek parası
olmadığını söyledi. 

20 Mayıs Çarşamba
sabahı ANT1 televizyon
kanalına konuşan Filis,
“5 Haziran, çok büyük
bir ödemenin
yapılacağı tarih. Bu
miktar yok. Yunan
devletinin bir yıl
boyunca borç
anlaşmasından kuruş
almayarak, 17,5 milyar
euro, ki bunun 8’ini bugünkü hükümet verdi, ödemesi olacak iş
değil. Hiçbir ülke borçunu sadece bütçesindeki paralarla
ödeyemez.” ifadelerini kullandı. 

Filis, “Biz ülke içindeki görevlerimizi, yani maaşlar, emekli
ücretleri, sosyal hizmetler, devletin işleyişini garanti antına aldık ve
alacağız.” diye konuştu.

Edessa bölgesinden
Makedon azınlık temsilcisi
Arhimandrit Çarknias.
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Cevat ABDURRAHMAN

Neden koruyucu hekimlik?

B
u haftaki konumuzu
Veteriner Hekimlik’te
koruyucu hekimliğe

ayırdım.Gerçekten son
yıllarda özellikle yanlış ve
geniş çapta antibiyotiklerin
bilinçsiz kullanımı, artan ilâç
maaliyetleri, bilinçsiz ilâç
kullanımlarının ülke
ekonomisinde yarrattığı
depremler, koruyucu
hekimliğin bir kez daha ön
plâna çıkmasına vesile
olmuştur. Bu bakımdan
koruyucu hekimlik,
hekimliğin özünü oluşturur.
Koruyucu hekimlik hem
beşeri (insan) hem veteriner
hekimlik açısından oldukça
önemlidir.
Öncelikle hekim kimdir?
Tanımını yapacak olursak;

Hekim; 
Türk Dil Kurumunun

sözlüğünde; “İnsanlardaki
hastalıkları teşhis ve onları
ilaçlarla veya bazı araçlarla
tedavi eden kimse, doktor,
tabip olarak”
tanımlanmaktadır. Bence en
geçerli olan tanımı; “Tedavi
sanatlarında; pratisyen, tıp
fakültesi, diş hekimliği ve
veterinerlik bölümlerinden
derece alıp devlet tarafından
uygulama (hekimlik)
yapabilmek için lisans almış
kişi olarak tanımlanabilir.
Hekim, kişilerde hastalık
çıkmasını veya birinden
diğerine geçmesini önlemeye
yarayan bilgilerin uygulama
alanına konması ve bunun
için gerekli yeni metot ve
usulleri araştırır. Nüfus
tespiti, periyodik
muayeneler, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü, çevre
sağlığının düzeltilmesi,
beslenme durumunun
iyileştirilmesi, dejeneratif
(yıkıcı) hastalıklarda erken
teşhis ve koruma, iş ve
meslek sağlığı çalışmaları,
kazalarla ilgili çalışmalar,
yaşlı bakım çalışmaları,
rehabilitasyon çalışmaları ve
bu hizmetlerin istatistiki
değerlendirilmeleri hekimin
başlıca görevleri arasındadır. 
İkinci tanımda da görüleceği
üzere hekimlerin ana
görevleri koruyucu
hekimliktir. Tanımda beşeri
alanlarla çalışan hekimlerle
veteriner alanda çalışanlar
arasında hiçbir farkın
olmadığı açıkça
görülmektedir. Ülkemizde ise
hekimlikte ekonominin öne
çıkmasıyla birlikte koruyucu

hekimlik ikinci planda kalmış
olup, daha çok hekimliğin
tedavi edici yönü ön plana
çıkmıştır. Oysa uygar
ülkelerde hekimliğin amacı
insan ya da hayvanı
hastalandırmamaktır. 

Ülkemizde ise bunun tam
tersi uygulanmış, uygulanan
yanlış sağlık politikaları
ülkeyi de bu alanda bir
çıkmazın içine sürüklemiştir.
Bu ortamda Koruyucu
hekimliğin ise sadece Kuş
gribi, Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi Hastalığı gibi
hastalıklar ortaya çıkınca
hatırlandığını ve önleyici
tedbirlerin alındığını
görüyoruz. 
Burada anlattığım ana
konuların ışığında şunu
söyleyebiliriz. Ülkemiz ve
diğer ülkeler,  sağlık
politikalarındaki ağırlıklarını
koruyucu hekimliğe
vermelidir. 

Çünkü;
* Bu şekilde ancak sağlık
giderleri azaltılabilir.
*Bu şekilde ancak insanların
refahı yükseltilebilir.

*Bu şekilde, daha sağlıklı
ve maliyeti düşük  hayvan et
ve ürünleri elde edilerek,
tüketime sunulur.
* Bu şekilde ancak halk
sağlığı korunur ve hastaneler
önündeki hasta sayısı
azaltılır.
* Bu şekilde ancak çarpık
hekim hasta ilişkisinin önüne
geçilebilir.
*Bu şekilde ancak ilaç ve
tıbbi malzemelerdeki
yolsuzluk haberleri azalabilir.
* Bu şekilde ancak mesleki
kargaşaların önüne
geçilebilir.

*Bu şekilde
mikroorganizmaların bilinçsiz
antibiyotik kullanımı sonucu
antibiyotiklere karşı gelişen
dirençlerin önüne geçilebilir.
Son olarak unutmayalım ki,
sağlıklı insan ülkeye ve
ekonomiye katkı yapar.
Sağlığını kaybetmiş insana
katma değer yaratmak şöyle
dursun, hem kendisi bireysel
olarak acı çeker, hem de ülke
ekonomisine yük olur.
Sağlık hepimizin en kıymetli
hazinesidir. Bunu korumanın
yolu da devlet politikalarının
koruyucu hekimlikten yana
çabalarının artırılmasıyla
mümkün olacaktır.

Hepinize sağlık sıhhat dolu
günler diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

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

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos
Kutras, FUEN kongresinin “dost ülkeler”
tarafından finanse edildiğini iddia etti. “Dost
ülkelerin bu tür etkinlikleri acelece finanse
etmelerini bundan böyle Atina dikkate alacaktır”
diyen Kutras’a FUEN Başkanı Hansen yanıt verdi.
Hansen, “Herkes önce kendi evinin önünü
süpürmeli” açıklamasında bulundu. 

Kutras, Gümülcine’de gerçekleştirilen Avrupa
Halkları Birliği (FUEN) kongresiyle ilgili olarak
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gümülcine’de
yapılan FUEN kongresinin “dost ülkeler”
tarafından finanse edildiği iddiasında bulunan
Kutras’ın bu açıklamaları, Yunan basınında
“Kutras, kongreyi Türkiye’nin finanse ettiğini ima
etti” yorumlarına neden oldu. 

Kutras’ın iddialarına yanıt veren FUEN Başkanı
Hans Heinrich Hansen ise Yunan hükümetinin
Avrupalı ortaklarından talep ettiği eşit muamele
ve diyaloğu, kendi ülkesindeki azınlıklara
uygulamadığını söyledi.

KUTRAS: “ULUSLARARASI 
HUKUKA UYUYORUZ”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras,
Yunanistan’ın, Batı Trakya’daki Türk azınlığın
haklarına ilişkin Lozan Antlaşması’nda ve genel
olarak uluslararası hukukta öngörülenleri
sadakatle uyguladığını iddia etti.

Gazetecilerin, Gümülcine’de düzenlenen FUEN
2015 kongresiyle ilgili sorularını yanıtlayan
Kutras, Yunanistan’da tam bir ifade özgürlüğü
bulunduğunu ve tüm Yunan vatandaşlarının din
ayrımı olmadan bir araya gelme ve dernekleşme
hakkına sahip olduğunu savundu. Kutras,
“Sadece söz konusu etkinliğin engelsiz ve
pürüzsüz şekilde gerçekleştirilmesi bile bunun
sarsılmaz kanıtıdır.” dedi.

Kutras, yeni hükümetin niyetinin, azınlığın
daha iyi “entegre” olmasına yönelik hukuki
inisiyatiflerin hızlandırılması ve güçlendirilmesi
yönünde olduğunu kaydetti.

Yunan devletinin, müftü seçimine olan
müdahalesinin, müftülerin dini görevlerinin yanı
sıra yargı yetkilerine de sahip olmalarından
kaynaklandığını kaydeden Kutras, birçok İslam
ülkesinde de aynı uygulamanın yapıldığını ileri
sürdü.

Kutras, 2015 FUEN kongresinin ana
temalarından birini oluşturan Yunanistan’daki
Osmanlı mirasının korunmasıyla ilgili olarak ise,
Yunanistan’ın bugün içerisinde bulunduğu zor
ekonomik koşullara rağmen Osmanlı ve İslam
eserlerinin ortaya çıkarılmasını ve korunmasını
finanse etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Azınlığın üç farklı unsurdan oluştuğunu ileri
sürerek, her birinin FUEN kongresinde ve örgüt
içerisinde eşit şekilde temsil edilmesi gerektiğini

savunan Kutras, “Umarız, FUEN üyeleri kongrede
ve örgüt içerisinde Müslüman azınlığın üç
bileşiminin eşit katılımını sağlar ve bundan sonra
da bu husus bu çeşit faaliyetleri zorlanmadan
finanse eden dost ülkeler tarafından göz önüne
alınır.” ifadelerini kullandı.

HANSEN’DEN YANIT: “HERKES ÖNCE 
KENDİ EVİNİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRMELİ”
FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen’den,
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras’a
yanıt gecikmedi. Hansen, Yunan hükümetinin
Avrupalı ortaklarından talep ettiği eşit muamele
ve diyaloğu kendi ülkesindeki azınlıklara
uygulamadığını söyledi.

Kutras’ın ifadelerini, “ayrıntıya girmeden
yapılmış diplomatik açıklama” olarak tanımlayan
Hansen, Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarından
talep ettiği eşit uygulamayı önce kendi
vatandaşları olan azınlık mensuplarına
uygulaması gerektiğini kaydetti.

Hansen, “Çipras, Avrupa’daki ortaklarından
ülkesine eşit muamele yapılmasını ve diyalog
halinde olmasını istiyor, ancak bunu kendi
azınlığına uygulamıyor. Bu garip bir durum ve
inandırıcı olmuyor. Herkes önce kendi evinin
önünü süpürmeli.” dedi. 

Yunanistan’a karşı pozitif bir yaklaşım
içerisinde bulunduğunu, ancak azınlık haklarıyla
ilgili uygulamalarını yargılamaktan
çekinmeyeceğini belirten Hansen, Batı Trakya’yı
daha önce de ziyaret ettiğini ve Türk azınlığın
sorunlarını bildiğini söyledi. 

“YUNANİSTAN’IN TUTUMU 
KABUL EDİLEMEZ”
Hansen, “Burada, anlaşmalar gereğince azınlığın
hak ettiği uygulamaların yerine getirilmediği bir
bölgede bulunduğumuzu biliyoruz. Yunanistan’ın
Türk azınlık ve demokrasi konusundaki tutumu
kabul edilemez.” diye konuştu. Danimarka’daki
Alman azınlığı üyesi ve FUEN Başkanı olan
Hansen, yaşadığı bölgede azınlıklarla ilgili
durumun farklı olduğunu ve herhangi bir
sorunda bunun siyasi yetkililer arasında
konuşularak çözümlendiğini kaydetti.

“YUNAN YETKİLİLERLE ARAMIZDA 
TÜRK AZINLIK KONUSUNDA CİDDİ 
GÖRÜŞ FARKLILIĞI VAR”
Bir süre önce kendisini ziyaret eden Yunanistan’ın
Hamburg Konsolosu’na bu durumu anlattığını
kaydeden Hansen, FUEN olarak Yunan devleti ile
Türk azınlık arasında yapıcı bir diyaloğa yardımcı
olmayı teklif ettiğini, ancak bir cevap alamadığını
söyledi. 

Yunan yetkililerle aralarında,  Türk azınlığı
konusunda ciddi görüş farklılığı bulunduğunu
kaydeden Hansen, kongreye Yunan hükümeti
yetkililerinin de davet edildiğini, ancak kimseden
yanıt gelmediğini bildirdi. 

FUEN BAŞKAN YARDIMCISI 
HALİT HABİPOĞLU
FUEN Başkan Yardımcısı ve Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu ise Kutras’ın, Batı Trakya Türk azınlığı
konusundaki açıklamalarının gerçeği
yansıtmadığını ve inandırıcı olmadığını söyledi.
Kutras’ın, Türk azınlık konusunda büyük bir
yanılgı içinde bulunduğunu söyleyen Habipoğlu,
“Ben sayın Kutras’a Atina’dan açıklama yapmak
yerine, gerçekleri görmesi için buraya kadar gelip
kongremizi izlemesini tavsiye ederdim.”
ifadelerini kullandı. 

Kutras’ın imalı 
açıklamasına FUEN
başkanından yanıt
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PC’nizi istediğiniz zaman şu
anki durumuna geri almanızı
sağlayan sistem imajı, nasıl
oluşturulur?

Bilgisayarınızın şu anki
durumunu bir sabit disk
üzerinde depolayan dosyalara
“sistem imajı” adı verilir. Oyun
meraklısıysanız, bilgisayarla
yakından ilgileniyorsanız veya
herhangi bir sorun oluştuğunda
işletim sistemini baştan
yüklemekle uğraşmak
istemiyorsanız, sistem imajı
alarak bilgisayarınızı önceki
haline çabucak geri
döndürebilirsiniz.

Sistem imajlarıyla çalışmak
için kullanabileceğiniz birçok
araç var. Bu yazımızda kişisel
bilgisayarınızda size yetecek,
ücretsiz yollardan
bahsedeceğiz.

Bu arada, işletim sisteminizi
yeni kurduğunuzu
varsayıyoruz. Kurulumu yeni
yapmamış olsanız bile
aşağıdaki adımları
izleyebilirsiniz, ancak
sisteminiz virüslerle doluysa ve
işletim sisteminizde sorunlar
varsa, tüm bunları da kaydetmiş
olacağınızı unutmayın.

Şunlara gerek duyacaksınız:
USB flaş sürücüsü (boş)
Bir saat zaman (sürücünüzün

boyutuna göre değişebilir)
İmaj dosyasını

saklayacağınız bir depolama
diski (Yazımızda bir USB
çubuğuna kaydedeceğiz; siz
harici bir sürücüyü, PC’nizdeki
ikinci sabit diski veya bir imaj
dosyasına kaydetme seçeneğini
kullanabilirsiniz.)

İşletim sisteminize gerekli
programları yükledikten ve

ayarları yaptıktan sonra, şu
adımları takip edin:

Tuxboot ve CloneZilla’yı
indirin. CloneZilla’yı sabit
diskinizin imajını oluşturmak
için, Tuxboot’u ise onu USB flaş
sürücüsüyle bağlamak ve
önyükleme yapabilmek için
kullanacağız.

Bu araçları indirdikten sonra
kullanacağınız USB flaş
sürücüsünü takın ve gerekirse
biçimlendirerek temizleyin.
Bunun için Bilgisayarım’a sağ
tıklayın ve Yönet’e tıklayın.
Şimdi USB flaş diski seçin (C’yi
veya kullandığınız başka bir
sabit diski SEÇMEMEYE dikkat
edin) ve sağ tıklayarak NTFS
(hızlı) biçimlendir seçeneğini
kullanın. Son olarak USB flaş
sürücünüze bir sürücü harfi
atayın.

Tuxboot’u açın. Araç
açıldıktan sonra alt tarafa
tıklayın ve düğmeye tıklayarak
CloneZilla’nın .ISO dosyasının
konumunu bulun ve dosyası
seçin. Bunu yaptıktan sonra
CloneZilla’ya bağladığınız
sürücünün USB flaş sürücüsü
olmasına dikkat edin. OK’e
tıklayın.

Bilgisayarınızı baştan
başlatın ve USB flaş
sürücüsünden önyükleme
yapın. Bunun için bazı
bilgisayarlarda F2, bazılarında
DEL veya ESC tuşunu basılı
tutmanız gerekebilir. BIOS
menüsü açıldığında USB
sürücünüzün önyükleme (boot)
önceliğini artırın veya direk
olarak önyükleme yapma
seçeneği varsa, bunu kullanın.
Bu işlemin ardından CloneZilla
başlayacaktır.

Varsayılan CloneZilla
başlangıç seçeneğini seçin,
klavye dilini seçin ve “Do Not
Touch KeyMap” seçeneğini
kullanın. Son olarak şu ilk
seçeneği seçin: “Start CloneZilla
Live.” Açık kaynak kodlu
araçları kullanmaya alışık
olmayanlar için bunlar biraz
karışık gelebilir; ancak endişe
etmenize gerek yok, sadece
aşağıdaki adımları takip
etmeniz yeterli.

CloneZilla’nın ana penceresi,
imaj dosyasını bilgisayarınızda
nereye kaydedeceğinizi soracak.
Yerel disk, SSH, Samba
sunucusu, NFS sunucusu ve
WebDav sunucusu gibi
seçeneklerden birini
kullanabilirsiniz. Şu an yerel
diske kaydetmek istiyoruz.
Enter’a bastığınızda USB disk
kullanacaksanız, onu
yerleştirmeniz için bir uyarı
gösterilecek. Yani USB
sürücüsünü şimdi bağlamanız
gerekiyor. CloneZilla, işlem
tamamlandığında
bilgisayarınızdaki tüm sabit
disklerde sistem taraması

gerçekleştirecek.
Sonraki pencerede sabit

diskinizin imajını nereye
kaydetmek istediğiniz
sorulacak. Şimdi, az önce
bağladığınız diski seçin.
PC’nizde ikinci bir sabit disk
varsa, doğru diski seçtiğinizden
emin olun. Bunun için sabit
diskin ismine boyutuna
bakabilirsiniz. Sabit disk
seçimini yaptıktan sonra
CloneZilla, özel bir dizin
kullanmak isteyip
istemediğinizi soracak. İmaj
dosyası için bir alt klasör
oluşturmadıysanız, kök dizinini
kullanmak için Enter’a basın.

İmajı kaydedeceğiniz dizini
seçtiğimize göre, sabit diskin
imajını oluşturmaya
başlayabiliriz. Sonraki adım
ekrana geldiğinde “Beginner
Mode”u seçin. Bunun ardından
Save Disk seçeneğini kullanın.
Bu seçenek, bölümlerin imajını
alan Saveparts’ın aksine, tüm
sabit diskin imajını
kaydedecektir. Sonraki adımda
imaj dosyası için bir isim
girmeniz gerekecek. “PC-

YEDEK-(tarih)” gibi bir isim
kullanın ve Enter’a basın.

İmajını oluşturacağınız diski
seçin. Hangi diski seçeceğinizi
bulmakta zorlanıyorsanız,
diskin ismine ve boyutuna
bakın.

Yeni başlayanlar için önemli
bir ipucu: Diskinizde birden
fazla bölüm varsa, listede sdg,
hdg1 ve hdg2 gibi öğeler
görebilirsiniz. Burada tüm diski
ve bölümleri temsil eden sdg’yi
seçmelisiniz. Sonraki iki
seçenekten ilki, diskin işlem
başlamadan otomatik olarak
kontrol edilmesine, ikincisi ise
imajı şifrelemeye yarıyor. Bu iki
seçeneği kullanıp
kullanmamak, size kalmış.

Sonraki adıma geçtiğinizde
sistem, imaj oluşturma işlemini
başlatacak. Kullandığınız
donanıma göre bu işlem, biraz
zaman alabilir. İşlem
tamamlandığında, farklı bir
sabit diske geri
yükleyebileceğiniz tam bir
kopya oluşturmuş olacaksınız.

PC’de imaj oluşturma
11
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SOLDANSAĞA
1) Başlangıcı olmayan – Bir ay içinde olan veya

bir ay süren 2) Asalak bir böcek – Baba, cet –
Başlıca içeceğimiz 3) Rey – Bağıntı, izafet 4) Uzak
Doğu ülkelerindeki tapınaklara verilen ad – Metal
nesne, plaka 5) Tümör – Voleybolda topa vuruş
şekli 6) Argoda sevgili – Üzme, sıkıntı verme 7) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Güldürmeyi amaç edinen oyun – En kısa
zaman 8) Mücadele – Veba hastalığı 9) Baryum’un
simgesi – Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan levha 10) Erler – Hane, konut – Bedenin
dış yüzü 11) Beddua, ilenme – Küçük işaret bayrağı
12) Uslu, terbiyeli – Namus, haya 13) Yasal – Alıntı,
iktibas 14) Evlere su taşıyan kimse – Tomruk biçme
makinesi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Destan – Bir kurumun alt mevkilerindeki iş

yerlerinden her biri – Dingil 2) Işık, aydınlık – Yabani
hayvan barınağı – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Rütbesiz asker  Boyun hastalığı, guşa – Uyum 4)
Beyaz tüylü bir tavuk ırkı – (tıp) Pamukçuk –
Tanrı’ya yakarma 5) Sıvı safra – (eski) Açığa
çıkarma, yayma – Bilim, bilgi 6) Çarşılarda aynı işi
yapan esnafın bulunduğu bölüm – Balgamlı
öksürükle ortaya çıkan göğüs hastalığı, nefes
darlığı 7) Tanrı tanımaz kimse – Yalan, uydurma söz
8) İki yana sallanarak yürüme – Ün, şöhret –
Kullanma süresi 9) Kaymakamlık – Mahir, becerikli
– Lorentiyum’un simgesi 10) Boşa çıkarma, rast
getirememe – Sanı – Lakin, fakat 11)
Kurçatovyum’un simgesi – (sosyaloji) Boy – Başlıklı,
su geçirmeyen spor ceket. 

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Arifane, İma 2) Rulo,
Alaten 3) Ag, Tartma 4)
Fason, İnanç 5) Nakit,
Eti 6) Po, Baz, Yb 7)
Klape, Cihar 8) AA, İşçi,
Aza 9) Kg, Kalem 10)
Baobap, Laso 11)
Filateli 12) Kart, Ram,
Ra 13) Eke, Ziyafet 14)
Tütün, Anane.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Araf, İka, Buket 2)
Rugan, Laka, Akü 3) İl,
Sapa, Gofret 4)
Fotokopi, Bit 5) Ani,
Eşkal, Zn 6) Nar, Tb,
Çapari 7) Elti, Acil, Taya
8) Amnezi, Eleman 9)
İtaat, Hamal, Fa 10) Me,
Niyaz, Siren 11) Anaç,
Brovo, Ate. 
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Sevgili kardeşlerim
İnsanlar, çok eski çağlardan beri bazı eşyaların

ur̈etiminde liflerden yararlanmışlar. Bitkilerden ya da
hayvanlardan elde ettikleri lifleri ipliklere, iplikleri
kumaşlara, kumaşları giysilere, örtul̈ere,
battaniyelere, perdelere, çarşaflara, halılara ve
kilimlere dönuş̈tur̈muş̈ler.

Lifler, farklı bitkilerin farklı bölum̈lerinden elde
edilir.

Kumaş ur̈etiminde pamuk, keten, bambu gibi
bitkilerin liflerinden elde edilen iplikler kullanılır.
Çeşit çeşit kumaş ur̈etilir. Koyun, keçi gibi
hayvanların kılları da kumaş ur̈etiminde kullanılan liflerdendir.
Bunlara ipekböceği tırtılının ur̈ettiği ipeği de ekleyebiliriz. 

Bunların dışında bir de yapay olarak ur̈etilen lifler vardır. Bunların ur̈etimi için hammadde
olarak çeşitli minerallerden ve petrolden yararlanılır.

Kumaş ur̈etimi, birbirinden farklı yöntemlerle yapılan ve çeşitli basamakları olan bir sur̈eçtir. Bu sur̈ecin
başlangıç aşamalarından biri eğirme, yani liflerin buk̈ul̈erek iplik haline dönuş̈tur̈ul̈mesiyle ilgilidir.

Eğirme işlemi bazı el aletlerinden yararlanılarak ya da fabrikalarda buÿuk̈ makinelerde yapılabilir.
Kumaş ur̈etiminde farklı yöntemler kullanılabilir. Böylece dokuma kumaş, örme kumaş ve dokuma ya da

örme işlemi yapılmadan ur̈etilen kumaş elde edilebilir.
Dokuma kumaşlar özel el tezgâhlarında ya da fabrikalarda buÿuk̈ makinelerde ur̈etilir. Tezgâhta

ur̈etilen dokuma kumaşlarda iki iplik kum̈esi kullanılır. Bu kum̈eler birer iplikten oluşabileceği gibi daha
çok sayıda iplikten de oluşabilir. 

Dokuma kumaşlar, iplik kum̈elerinden biri dikey, diğeri de yatay olarak birbirlerinin altından ve
us̈tun̈den geçirilerek yapılır. Bu dokumalarda dikey olarak kullanılan iplere çözgu,̈ yatay olarak
kullanılanlara da atkı denir.

Ülkeden ul̈keye hatta bir ul̈kede yöreden yöreye değişen çeşitlilikte dokuma tezgâhı var. 
Bu arada, hiç örgü ören birini gördun̈uz̈ mu?̈ Örgu,̈ tığla ya da şişlerle örul̈ur̈. Örme de aslında bir çeşit kumaş ur̈etim işlemidir. Örgü kumaşlar da

dokuma kumaşlar gibi elde ya da fabrikalardaki buÿuk̈ makinelerde ur̈etilebilir.
Örgü işlemi, tığ, şiş ya da makineler yardımıyla tek bir iplikten oluşturulan ilmiklerin yan yana geçirilmesiyle ve bu ilmiklerin birbirlerinin içinden

geçirilmesiyle yapılır.
Keçe, dokuma ya da örme işlemi yapılmadan ur̈etilen kumaşlardandır. Keçeleştirme adı verilen yöntemle, iplik haline getirilmemiş haldeki lifler ıslatılır ve

sıcak bir ortamda uz̈erlerine basınç uygulanır. Bu işlemlerin sonucunda tum̈ lifler bir daha çözul̈meyecek şekilde birbirine dolanır.
Dokumaların uz̈erine çeşitli desenler de yapılabilir. Bu amaçla nakış, baskı ve boyama gibi yöntemlerden yararlanılabilir.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Mustafçova’da 
dokuma tezgahı
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Ülkenin birinde her taraf
bembeyazmış. Küçük buz
dağları, soğuk suların
üzerinde yüzüyormuş.

Burada yaşayan yavru fok
Foli bir gün karlar içindeki
yuvasında uyuyormuş. 

Foli’nin annesi, babası ve
kardeşleri de derin bir
uykudalarmış.

Foli, birden başına düşen
küçük bir su damlasıyla
sıçrayıp uyanmış.

Uyandığında her sabah
aynı manzaraya bakarmış.
Bembeyaz buzulların
etrafındaki sular çok güzel
görünürmüş. Foli
manzaraya bakıp, 

- Şu tepeden aşağıya hoop
diye atlasam. Bir güzel
yüzsem, diye hayaller
kurarmış. 

Sonra da üzgün bir şekilde
başını önüne eğip, 

- Ama annem yüzmeyi
tam olarak öğrenebilmem
için sabretmem gerektiğini
söylüyor. Henüz tek başıma
yüzebilecek kadar yüzme
öğrenmemişim…. Offf! Ben ne
zaman tek başıma
yüzebileceğim,
dermiş kendi
kendine. 

Foli’nin
sabretmeye hiç niyeti
yokmuş. Bir an önce mavi
sulara atlamak istiyormuş. 

Bir sabah kalkıp annesine,
babasına ve kardeşlerine
bakmış. Hepsi uyuyormuş.

- Annemler uyanana
kadan ben biraz yüzer
gelirim. Hem fazla derinlere
de gitmem, demiş kendi
kendine. 

Sonra da buz tepesine
doğru ağır ağır ilerlemiş.

Tepeden aşağı bakmış.
Suyun üzerinde yüzen küçük
buz parçalarını görmüş.

- Biiir, ikiii, üüüç, demiş ve
suya atlamış. 

Bir de bakmış ki suyun
üstünde batmadan duruyor.

- Ohhh! Ne kadar güzel
yüzüyorum, demiş. 

Foli fark etmeden kıyıdan
yavaş yavaş
uzaklaşıyormuş. Bir süre
sonra,

- Bu kadar yeter! Artık
kıyıya çıkabilirim, demiş.

Yüzgeçlerini sallamış,
kuyruğunu oynatmış, ama
bir türlü kıyıya ulaşamamış.

- Anne, baba yardım edin,
diye bağırmış. 

Fakat Foli’ni sesini kimse
duymuyormuş. 

Foli telaşla
çırpınırken bir sürü
su yutmuş.

Yavru
fok
son

gücüyle

bir defa daha bağırmış,
- Lütfeeen! Biri bana

yardım etsin…
Tam o sırada arkasında

bir ses duymuş. Sesle
birlikte suyun üstünde
yükseldiğini hissetmiş.
Daha fazla
dayanamamış ve

bayılmış.
Foli’yi iki
sevimli

penguen
kurtarmış.
Foli’nin

sesini duyan penguenler
hemen yüzerek onun

yanına gelmişler. 
Penguenler Foli’yi

omuzlarına alarak bir buz
parçasının üzerine
çıkarmışlar. Sonra da buz

parçasını iterek Foli’yi kıyıya

ulaştırmışlar.
Kıyıya

çıktıklarında Foli yuttuğu
suları püskürtmüş ve
kendine gelmiş.

Yavaşça açmış gözlerini.
Başucunda duran
penguenleri görmüş. 

- Nasılsın minik fok?
Neden tek başına
yüzüyordun? Bak, az kalsın
boğuluyordun. Sen burada
bekle de ailene haber
vereyim, demiş Penguen Bey.

Paytak paytak yürüyerek
Foli’nin ailesinin yanına
gitmiş. 

- Fok Hanım! Uyanın, diye
bağırmış. 

Fok Hanım gözlerini
aralamış. Her günkü gibi

yavrularını saymaya
başlamış,

- Doli, Moli… Hiii! Foli
nerede? Eyvah! Küçük
yavrum yok, diye bağırmış.

Penguen Bey daha bir şey
söylemeden Fok Hanım,
küçük buz tepesine doğru
koşmaya başlamış. 

Karların üzerinde halsiz
bir şekilde uzanan Foli’yi
görmüş.

- Ah yavrum! Yüzmeye mi
çalıştın sen? Sana kaç kere
söyledim sabretmen gerek
diye… Daha yüzmeyi tam
olarak öğrenmedim ki,
demiş. 

O sırada yanlarına gelen
Penguen Bey,

- Yavrunuz sadece
birazcık su yutmuş. Yuttuğu
suyu çıkardı. Artık
korkmanıza gerek yok,
demiş.

- Yavrumun hayatını
kurtardığınız için çok
teşekkür ederim, demiş Fok
Hanım. 

O sırada Fok Bey ve diğer
yavru foklar da onların
yanına gelmiş. Foli
kurtulduğu için hepsi çok
mutluymuş.

Foli, bu olaydan çok
önemli bir şey öğrenmiş.
Bazı şeyler için sabretmesi
gerekiyormuş. 

Aradan birkaç gün geçmiş.
Fok Hanım, yavrularını
etrafına toplamış.

- Bugün sizin için önemli
bir gün. Bu yüzme dersinden
sonra tek başınıza
yüzebileceksiniz, demiş. 

Foli sevinçten havalara
uçmuş.

- Zamanı geldi! Artık tek
başıma yüzebilceğim, diye
bağırmış. 

Sizin köşeniz                                    Gülru Hüseyin - 4 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Annem, babam
ve ben hep 
birlikte 
çiceklerin
içinde gezmeye 
çıkmıştık. 

Denize Gidiyorum

GÜNDEMboncuk22 Mayıs 2015
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BAZEN çok belirgin, bazen de
çok sıradan belirtileri olan
kadın genital kanserlerinde
erken teşhis için özellikle
menopoz sonrası vücudun
verdiği sinyallerin dikkate
alınması önemli. Küçük
ipuçlarını değerlendirmek,
hastalığın erken tanısı için
oldukça yararlı olabiliyor.

Kadınları tehdit eden genital
kanserler arasında rahim, rahim
ağzı, yumurtalık, vajina ve dış
genital kanserleri yer alıyor. 

Kadın genital kanserleri;
menopoz sonrası dönemde
kanama gibi belirgin bir şekilde,
bazen de karında şişkinlik hissi
ile az şüphe uyandırarak ortaya
çıkabiliyor. Kadın kanserleri
içinde, rahim ve rahim ağzı
kanserleri daha erken
tanınırken, yumurtalık kanseri
en geç tanınabilen kanser tipi
arasında bulunuyor.

Özellikle menopoz
sonrasındaki kadınların
doktorlarına bildirmeleri
gereken işaretler şu şekilde
sıralanabilir:

1.Anormal vajinal kanama.
Menopoz sonrası çok az da olsa
kanama olması normal değildir.
Ayrıca adet döneminde çok
kanama olması, adet dışı ve
ilişki sonrası kanama olması
durumunda mutlaka doktora
başvurulması gerekiyor.

2. Karın, bel ve kasıklarda
ağrı. Adet dönemi dışında
geçmeyen karın ağrısı, rahim ve
yumurtalık kanserlerinin
habercisi olabiliyor.

3. Sindirim sistemine ait
alışkanlıklarda değişiklikler.
Kabızlık, gaz, ishal, bulantı,
hazımsızlık gibi şikayetler
bağırsak üzerine basınç yapan
karın içi kitlelerin göstergesi
olabiliyor.

4. İdrar yollarına ait
değişiklikler. Sık sık idrara
gitme, mesanede basınç hissi,
idrar yapma zorluğu, karın
içinde büyüyen bir kitlenin
işareti olabiliyor.

5. Karında ele gelen şişlik,
gaz, şişkinlik hissi ve bel
ölçüsünde artma. Yumurtalık
kanseri ve karın içinde biriken
sıvının belirtisi olabiliyor.

6. Genital bölgede geçmeyen
yanma ve kaşıntı, genital bölge
derisinde ortaya çıkan renk
değişiklikleri, yaralar ve
kabarıklıklar dış genital
kanserle ilişkili olabiliyor.

7. Genital akıntı. Kanlı, koyu
ve kötü kokulu akıntı genellikle
bir enfeksiyonu göstermekle
beraber, rahim ve rahim ağzı
kanserinin de belirtisi olabiliyor.

8. Bacaklarda şişme. Bacakta
neden olmaksızın ortaya çıkan
şişme, beraberinde genital
akıntı ve ağrı, rahim ağzı
kanserinin işareti olabiliyor.

9. Doğum ve düşüğü takip
eden anormal kanamalar,
gebelik dokularından
kaynaklanan kanserlere bağlı
olabiliyor.

10.Erkek tipi saç dökülmesi
ve anormal kıllanma gibi
androjen etkilerinin ortaya
çıkması yumurtalıklardan
kaynaklanan tümörlerin
belirteci olabiliyor.

Bölgesel belirtilerin dışında
bütün vücudu ilgilendiren
şikayetler de önemli. Aşağıdaki
noktalara da dikkat etmek
gerekiyor:  

• Kilo kaybı; yiyecek
alışkanlıkları değişmediği halde
açıklanamayan bir şekilde kilo
kaybı olan kişilerin düzenli
olarak takip edilmesi gerekiyor.

• İştah kaybı; karında sürekli
şişlik hissi ile birlikte görülen
iştah kaybı yumurtalık
kanserinin belirtisi olabiliyor.

• Halsizlik; dinlenmekle
geçmeyen uzun süreli
halsizlikler ciddi bir hastalık
belirtisi olabiliyor.

• Ateş; 7 günden uzun süren,
nedeni bilinmeyen ateşin
araştırılması gerekiyor.

Yukarıdaki şikayetlerin 2
hafta veya daha uzun süre

devam etmesi halinde mutlaka
doktora başvurulması
öneriliyor.  Bu belirtilerin çoğu

başka nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkmış olabileceği gibi
tanı listesinde jinekolojik

kanserlerin de bulunması
oldukça önem taşıyor.

GÜNDEMsağlık22 Mayıs 2015

Kadın kanserlerinin 10 belirtisi

YAPILAN araştırmalar güne ılık limonlu su ile
başlamanın sağlıklı bir yöntem olduğunu
destekliyor. Tabi herhangi bir mide veya
tansiyon sorununuz yoksa...

Vitamin, mineral deposu
Limon A, B, C, E vitaminleri, potasyum,

demir, kalsiyum, magnezyum minerallerini
içerir. Böylelikle güne vitamin ve mineral
dopingi ile başlarsınız.

Toksik maddeleri atar
İçeriğindeki sitrik asit nedeniyle enzim

aktivitesini artırıp karaciğeri temizler dolayısıyla
toksik maddelerin atımını hızlandırır. Balgam
oluşumunu azaltır.

Sindirimi hızlandırır
Toksik maddeleri atmasının yanı sıra sindirim

sisteminin de düzenli çalışmasını sağlar.
Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlarda olumlu
etkisi bulunmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırır
C vitamini içeriğinin yüksek olması

nedeniyleı aç karnına tüketilen limonlu su
metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Kalp sağlını korur
İçeriğinde yüksek miktarda potasyum

bulunur; potasyumda kalp dostu bir mineraldir.
Böylelikle güne kalbinizi koruyarak başlarsınız.

Ağız kokusunu giderir
Eğer diş ve diş eti sorunlarınız yoksa sindirim

sistemi problemleriniz ağız kokusu yapabilir.
Limonlu su sindirimi düzenleyip, toksik
maddeleri vücuttan attığı için ağız kokusunu
gidermede etkili olabilir. 

Cildi gençleştirir
Cilt sağlığı beslenmenizden etkilenir. Toksik

maddelerin vücutta birikimi cildinizde
elastikiyet kaybına neden olur, kırışıklıkları
artırır. Limonlu suyun yaşlanmaya karşı etkisi
büyüktür.

Kilo kaybını hızlandırır
Ödem atımını sağlar ve sindirimi hızlandırır

dolayısıyla kilo kaybını da destekler. 

Böbrek sağlığını korur
Limonlu suyun vücutta ürik asit seviyesini

düşürücü, böbrek taşı oluşumunu önleyici
özelliği bulunmaktadır.

Zayıflatan sağlık iksiri...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar

içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu

eden gündemler var. Bugünlerde
hayatın hoş yanlarına açıksınız. 

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

girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu

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

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

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

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Son

dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde

derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

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

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

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

önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç

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

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

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

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

adımlar atılabilir. Yeni
haberler gündeminizi

değiştirebilir. Ufukta yolculuk var.

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

Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı. 

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

konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz. 

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

kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var. 

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

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

u
rç
la
r.
..
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Zeybek, İskeçe Şeker
Fabrikası’nın yeniden
açılmasını istedi

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, İskeçe’deki
Şeker Fabrikası’nın yeniden
açılmasını istedi. 13 Mayıs
Çarşamba günü meclis genel
kurulunda konuşan milletvekili
Zeybek, Yunanistan’ın tarımsal
kalkınmaya dönmesi gerektiğini
söyledi. 

Tarım sektörünün geçmişte
ülkenin omurgasını
oluşturduğunu hatırlatan
Hüseyin Zeybek, ülkenin tarım
sayesinde kalkınabileceğini dile
getirdi. Geçmiş hükümetlerin
yanlış politikaları yüzünden
ülkedeki tarım sektörünün
gerilediğini ve tarımsal üretimin
düştüğünü kaydeden Zeybek,
konuşmasında Yunanistan
Şeker Fabrikaları’nın geçirdiği
süreci anlattı. İzlenen yanlış
politikalar nedeniyle ülke
genelindeki 5 şeker
fabrikasından dördünün
kapandığını hatırlatan Hüseyin
Zeybek, bunlardan birinin de
İskeçe Şeker Fabrikası olduğunu
söyledi. İskeçe Şeker
Fabrikası’nın 2006 yılında
üretimi durdurduğunu, ilk
aşamada fabrikanın biodizel
üretime geçmesinin
planlanmasına rağmen bunun
hayata geçirilemediğini anlatan
Zeybek şöyle konuştu: “Şeker

üretiminin yüzde 75’inin sadece
beş Avrupa şeker fabrikasına
verilmesi, Yunanistan’ı
tamamen devreden çıkardı. Son
darbe 2011-2012 yıllarında
Yunanistan Şeker Fabrikaları
Şirketi’nin özelleştirilmesi ve
mülkiyet hakkının Pireos
Bankası’na verilmesi oldu.
Böylece sadece Plati fabrikası
açık kaldı, İskeçe ve Larisa’dan
sonra Seres ve Orestiada
fabrikaları da kapandı.
Sonuç olarak pancar
üretimi azaldı. 2014
yılında 78.000
dönüm pancar
işlendi. 2005
yılında bu şeker
pancarı üretimi
yapılan arazi 428.000
dönümdü.”

“GERÇEK
KALKINMA
İŞÇİLERE DESTEK
İLE MÜMKÜN
OLUR”
Ekonomide gerçek
kalkınmanın işçilere
destek olmakla
mümkün
olduğunu
dile

getiren milletvekili Hüseyin
Zeybek sözlerini, “Biz
inanıyoruz ki, İskeçe Şeker
Fabrikası tekrar çalışabilir ve
yerel ekonomiye çok büyük
katkısı olabilir. Bu sayede
bölgedeki pancar üretimi de
artar. Bizim için gerçek
kalkınma, işçilere destekle olur.
Bu tür şirketlerin tekrar hayata
dönmesiyle Yunan ekonomisi
gerçek anlamda sorun yaşadığı

kalkınma
probleminden

kurtulur.”
diyerek
tamamladı.

GÜMÜLCİNE’nin tanıdık simalarından esnaf
Abdülhalim Subaşılar, 18 Mayıs Pazartesi günü
ikamet ettiği Gümülcine’de vefat etti. Aslen
İskeçe’nin Demircik köyünden olan Abdülhalim
Subaşılar, yakalandığı amansız hastalığa 66
yaşında yenik düştü. 

Abdülhalim Subaşılar’ın cenazesi, aynı gün
ikindi namazından sonra Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gümülcine Kesikbaş Camii’nde kılınan ikindi
namazından sonra yapılan cenaze törenine ailesi
ve akrabalarının yanısıra, Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu temsilen

Ramadan Duban,
eski milletvekilleri
Ahmet Hacıosman ve
İlhan Ahmet, Batı
Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği Asbaşkanı
Turgut Hüseyin ve
çok sayıda soydaş
katıldı.

66 yaşında hayata veda eden Abdülhalim
Subaşılar, İskeçe’nin Demircik köyünden Hafız
Mahmut Tevfikoğlu’nun en küçük oğluydu.
Subaşılar evli ve bir kız babasıydı. 

RODOP iline bağlı
Kozlukebir belediyesi
“Uçurtma Şenliği” düzenliyor.
Şenlik, 24 Mayıs Pazar günü
Kozlukebir futbol sahasında
gerçekleşecek. 

Uçurtma şenliğinde şişme
oyun parkının yanı sıra
palyaço gösterileri de yer
alacak. 

Şenlik çerçevesinde

düzenlenecek uçurtma
yarışmasına ise 5-15 yaş
arasındaki bireyler el yapımı
uçurtmalarla katılabilecek. 

Yarışma, “En yüksek uçun
uçurtma”, “En büyük
uçurtma”, “En küçük uçurtma”
ve “En ilginç uçurtma” olmak
üzere 4 ayrı kategoride
yapılacak.

Kozlukebir
belediyesinden
“Uçurtma Şenliği”

Abdülhalim Subaşılar vefat etti

MİDİLLİ, Sakız, Samos, Kos,
Rodos, Simi (Sömbeki) ve Meis
adalarına vize ücretinin 35
euro olarak devam ettiği
bildirildi. 

Yunanistan Büyükelçiliği
Basın Müsteşarı Elisavet Maku
yaptığı yazılı açıklamada, bazı
basın yayın organlarında
Midilli, Sakız, Samos, Kos,
Rodos, Simi (Sömbeki) ve Meis
adaları için vize kolaylığı
sağlayan deneme programı
çerçevesinde vize ücretinin 35
eurodan 70 euroya
yükseltildiğinin yer aldığını

belirtti.
Ancak bu program

çerçevesinde vize ücretinin 35
euro olduğunu ve
değişmeyeceğini bildiren
Maku, “Özellikle yakın
mesafede bulunduklarından
dolayı halklarımızın ilk irtibat
köprüsü ve ilk temas imkanını
teşkil eden Doğu Ege adalarını
ziyaret etmek arzusunda olan
Türk dostlarımıza yardımcı
olmak için Yunanistan her
türlü kolaylığı sağlamaktadır.”
dedi.

“Ege adalarında 
uygulanan vize 
ücreti değişmiyor”
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B
ol yağışlı bir ilkbahar
döneminden sonra
hayvan besicilerinin

hayvanlarını otlatabileceği gür
meralar oluştu. Koyunlar geviş
getiren grubundan oldukları
için ağıldaki kış beslemesinden
meradaki yaz beslemesine
geçerken, ani yem
değişikliği yapılmamasına dikka
t edilmelidir.

Geviş getiren otçul
hayvanların mideleri 4
bölmeden oluşmaktadır. Bu
bölmelerden biri 
olan işkembe’de (rumen)
bulunan mikroorganizmalarının
adaptasyonunun sağlanması
için, 
her türlü yem değişimi
kademeli olarak yapılmalıdır.
İlkbaharda kuru yemden yaş
yeme geçerken, sonbaharda
yaş yemden kuru yeme
geçerken geçişler yavaş yavaş
yapılmalı, yemin biri azaltılırken
diğeri arttırılmak suretiyle en az
1 haftalık sürede geçiş
yapılmalıdır.

Ot bakımından zengin ve
körpe olan meralar koyunlarda
süt verimini uyarır, ayrıca böyle 
meralar sindirim sistemi
kapasitesi sınırlı olan genç
hayvanlar için çok
uygundur. Kuzuların besisi
meranın kaliteli ve bol olduğu
döneme denk getirilirse hiç
ilave yem verilmeden süt
kuzusu olarak pazarlanabilir.
Kalitesiz meralarda otlayan yeni
doğmuş kuzulara doğumdan bir
ay sonra ilave olarak 100-200
gr/gün hazır yem sağlanmalıdır.

Koyunlar vücutlarında
depoladıkları vitamin A ile verim
düşüklüğü olmaksızın 3-4 ay 
idare edebilirler. Merada
otlayan kuzularda karaciğerdeki

vitamin A’nın tamamen 
tükenmesi yaklaşık 200 gün
sürer-ki buda satılacak kuzuya
vitamin A takviyesi 
gerektirmez.

Koyunların su ihtiyacı çok
önemlidir. Yetersiz su tüketimi
verim düşüklülüğüne
neden olur. Su ihtiyacı
normalde kuru madde
tüketiminin 2 katı kadardır.
Gebe koyunlarda kuru madde
tüketiminin 7 katı, süt verimi
döneminde bulunan koyunlarda
ise 15 katı suya ihtiyaç vardır.
Ergin koyunlar ortalama olarak
günde 3,8 litre su tüketir,
kuzularda yaklaşık bu miktarın
yarısı gereklidir. Koyunlara
temiz ve sürekli su verilmeye
özen gösterilmelidir. Sulama
yalaklarında yapılan bölgelerde
yalaklar sık sık
yıkanarak yosun tutması
önlenmelidir. Hayvanları
durgun gölet veya bataklık
sularında sulamak
paraziter hastalıkların
bulaşmasına ve yayılmasına
sebep olur.

Koyunların genel olarak tuz
ihtiyaçları kuzularda % 0,38
koyunlarda % 0,08 0,16
tuz içeren rasyonlarla karşılanır.
Merada beslenen bir koyuna
aylık olarak 250-300 g tuz
verilmesi gereklidir. Piyasada
bulunan yalama kalıp halinde
tuz verilmesi tavsiye
edilmiyebilir, çünkü hayvanlar
ısırmaya çalışarak dişlerine
zarar verebilirler. Alkali
topraklarda otlayan koyunlara
tuz verilmesi gerekli değildir.
Tuz yetersizliği iştahın
bozulmasından, hayvanların
toprak, çakıl yemelerinden,
diğer hayvanların terlerini
yalama gibi davranışlarından
anlaşılabilir.

Zooteknisyen

Hamza MEMET

Koyunlarda yaz beslemesi

Hayvan Yetiştiriciliği

hamzamemet89@gmail.com / www.omatege.gr

Vedat Milor Batı 
Trakya mutfağını tanıttı

BATI Trakya mutfağı, ünlü
gurme Medat Milor’un NTV’deki
programında tanıdıldı. 

Türkiye’de NTV
televizyonunda yayınlanan
‘Tadı Damağımda’ adlı program,
Batı Trakya Türk mutfağından
lezzetleri sundu. 

Bir süre önce Batı Trakya’ya
gelerek çekimler yapan Vedat
Milor ve ekibi, bölgemizin
zengin mutfağını ekrana taşıdı.
Program çerçevesinde
Gümülcineli avukat Belgin
Ahmet ve Serap Ali ile King
Food Sofram Tava Ciğer
Lokantası’na konuk olan
Milor’un Batı Trakya’yla ilgili
çekimleri 15 Mayıs Cuma günü
Türkiye’deki NTV kanalında
yayınlandı.

Belgin Ahmet ve Serap
Ali’nin hazırladığı Batı Trakya
Türk mutfağına özgü yoğurtlu
kuzu haşlama, ciğer kapama,
sini böreği, kaşnika; tatlı olarak
ise oturtma, çiğ yağ ve erik
tatlısı tanıtıldı. King Food
Sofram Tava Ciğer Lokantası

sahibi Fikret Mustafa, meşhur
Edirne tava ciğerini Batı Trakya
mutfağıyla tanıştırma fikrini
anlattı. 

Vedat Milor, Gümülcine’nin
meşhur mekanı Çukur Kahve’de
ise Gümülcine Türk Gençler
Birliği eski Başkanı Adnan
Selim ve Gümülcine’nin
tanınmış esnaflarından Nihat

Ayan’la Türk kahvesi içerek
sohbet etti. 

Program yapımcısı Vedat
Milor, Batı Trakya’da
bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek,
buradaki Türk mutfağının
birbirinden güzel çeşit ve tadları
olduğuna dikkat çekti.

ELEMAN ARANIYOR
Gümülcine’de faaliyet gösteren 

P. Vaitsudis Soğutma ve 
Klima Sistemleri Şirketi, 

Elektrikçi – Soğutma Sistemleri Uzman
Yardımcısı aramaktadır. 

Soğutma sistemleri alanında tecrübe
sahibi olma şartı aranmaktadır.

Bilgi için telefon numarası: 25310 35457
e-mail: marvinfrost@otenet.gr

Adres: Gümülcine Yassıköy 
Karayolu 6. kilometresi

Tarım ve hayvancılık tazminatlarının
ödeme tarihleri belli oldu

2014 yılı ve 2015 yılı ilk çeyreği için
gerçekleşecek tarım tazminatları ödemelerinin
tutarı 99,4 milyon euro olarak açıklandı. Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA) tarafından ödenen

tazminatlar kapsamında hayvancılık sektörü için
verilecek tazminat tutarının ise 4,2 milyon euro
olduğu belirtildi.

Mayıs ayı ortasında hayvan besicileri ve
çiftçilere yapılması gereken tazminat ödemeleri
Mayıs ayı sonuna ertelendi. Buna göre çiftçi ve
hayvan besicileri için önümüzdeki aylarda
yapılacak ödemelerin miktarları belli oldu.
Önümüzdeki aylarda bitkisel üretim ve hayvansal
üretim sektörleri için yapılacak ödeme, tablosu
şöyle: 

2015 YILI İÇİN BİTKİSEL 
VE HAYVANSAL ÜRETİM
HAZİRAN 10.000.000 200.000
TEMMUZ 15.000.000 200.000
AĞUSTOS 12.000.000 200.000
EYLÜL 1.000.000 200.000
TOPLAM 38.000.000 800.000

İsice’deki hayvanlar ayının hedefi oldu
20 Mayıs Çarşamba akşamı

İskeçe’nin dağlık köyünden
İsice’de meydana gelen olayda
bir ayının ağıla saldırdığı ve 5
koyunu öldürdüğü bildirildi.
Ağıl sahibinin karşılaştığı
görüntü karşısında yardım
istediği ifade edildi. Bu arada
İskeçe’nin dağlık bölgesinde
ayıların koyunlara ilk kez
saldırmadığı benzer olayların
daha önce de yaşandığı dile
getirildi.

Edinilen bilgilere göre, son
yıllarda küçük baş hayvanlara
karşı ayı saldırılarının arttığı ve
bölge sakinlerinin bu durum
karşısında endişeli oldukları
belirtildi. Bunun yanında ayının
yeniden bölgedeki koyun

sürülerine saldırabileceği, bu
nedenle de hayvan
besincilerinin daha dikkatli
olması gerektiği vurgulandı.

Genellikle kış uykusundan
uyanan ve yiyecek aramaya
başlayan bölgedeki ayıların ilk

tercihi, İskeçe dağlık
bölgesindeki hayvanlar oluyor.
Hayvan yabani hayvanların
saldırıları sonucunda oluşan
kayıpların tazmin edilmesini
istiyor.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Bazı gerçekler

Z
aman-insan ekseninde
bilinen vahyî ve yalın
gerçeklerin bir

bölümünü burada ele almakta
yarar görüyorum.

“Allah katında her şey bir
ölçüye/vadeye bağlanmıştır.”
(Ra’d sûresi (13), 8)

“İnsan gerçekten (tükenen
ömür sermayesi açısından, her
an) mutlak bir zarar içindedir.”
(Asr  sûresi (103) 2) 

“Biz, gökleri, yeri ve ikisi
arasındakileri! oyun olsun diye
(gayesiz bir şekilde)
yaratmadık.” (Duhan Suresi,
38. ayet)

“Allah hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratmıştır.”
(Mülk sûresi (67), 2.) 

“ Ben cinler ve insanları,
ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım” (Zâriyât sûresi (51),
56)

“Biz insanı en güzel biçimde
(üstün yeteneklerle donatılmış
olarak) yarattık. Sonra da onu
aşağıların aşağısına indirdik.”
(Tîn sûresi (95), 4-5)

Önlenemeyen zarardan,
tükenen ömür sermayesinden,
aşağıların aşağısına düşme
tehlikesinden kurtulma şansı
vardır ve bu şans iman, sâlih
amel, hakkı tavsiye ve sabrı
tavsiye (Asr  sûresi (103) 3)
kayıtlarına bağlı kılınmıştır.

Rabbimizin ayetlerinde de
açıkça gördüğümüz gibi
kainatta var olan her şeyin bir
yaratılış gayesi vardır. Hepsi bir
amaca ve gayeye hizmet eder.
Tüm varlıkların yaratılış amacı
ve gayesi insana hizmettir.
Çevremize baktığımızda bunu
rahatlıkla fark edebiliriz.
Güneşin, gecenin, suyun,
toprağın, hayvanların ve bunlar
gibi sayısız örneklerin insana
hizmet için var olduğunu
anlarız. Peki, tüm kâinatın
hizmetine verildiği insanın da
mutlaka bir yaratılış gayesi
olmalı değil mi? Acaba insanın
ne gibi bir görevi vardır? Hangi
gaye ile yaratılmıştır?

Rabbimizin bu sorumuza
verdigi cevab gayet açık ve
nettir: “Ben, cinleri ve insanları,
ancak bana ibadet etmeleri için
yarattım.” (Zariyat Suresi, 56.
ayet)

İnsanın var olma sebebi
kendisini yaratana, var edene
ibadet etmek, kulluğunu
sadece ve sadece ona
sergilemektir. Rabbimiz bu
konuda da şöyle
buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Sizi de, sizden
öncekileri de yaratan Rabbinize
ibadet ediniz; belki böylece
korunmuş olursunuz.” (Bakara
Suresi, 21. ayet)

Kulluk sınavının bütünlemesi
de ömür denilen sınav süresi
içindedir. Ek bir zaman/süre
asla söz konusu değildir.
“Allah, eceli geldiğinde hiç
kimseyi ertelemez.” (Münafikûn
suresi (63), 11)

Geçersiz İstekler: Ek süre
istekleri, hayatı bir anlamda
yenileme veya uzatma dilekleri
geçersizdir. Üç grup insanın bu
tür talepte bulunacağı
bildirilmiş ve bunlar peşin peşin
reddedilmiştir.

İlk grup; zamanı
inançsızlıkla geçirenlerdir:
“Kâfirler cehennemde,
“Rabbimiz, bizi (buradan) çıkar,
önce yaptıklarımızın yerine iyi
işler yapalım, diye feryad
ederler.” 

Cevap çok  açık ve kesindir:
“Size, düşünecek kimsenin
düşünebileceği kadar bir ömür
vermedik mi? Size uyarıcı da
gelmedi mi? Şimdi tadın azabı.
Zâlimlerin yardımcısı yoktur.”
(Fâtır sûresi (35), 37)

İkinci grup; ilâhî davete  uzak
durmuş ve bu sebeple de
gerçeğe karşı haksızlık etmiş
olan zalimlerdir: “Zalimlerin: Ey
Rabbimiz. Yakın bir müddete
kadar bize süre ver de senin
davetine uyalım ve
peygamberlere tabi olalım”
diyecekleri gün hakkında
insanları uyar. Onlara denilir ki;
daha önce, sizin için bir
zevâl/son olmadığına, yemin
etmemiş miydiniz?” (İbrahim
sûresi (14), 44.)

Üçüncü grup ise; elindeki
imkânları paylaşmayı
becerememiş eli sıkı
Müslümanlardır:

“Ey mü’minler! Mallarınız ve
çocuklarınız sizi Allah’ı
anmaktan alıkoymasın. Kim
bunu yaparsa işte onlar ziyana
uğrayanlardır. Herhangi birinize
ölüm gelip de ‘Rabbim, Beni
yakın bir süreye kadar
geciktirsen de sadaka verip
iyilerden olsam’ demesinden
önce, size rızık olarak
verdiklerimizden harcayın.”
(Münâfikun sûresi (63), 9-10)

Ayetler ışığındaki bu
gerçekler, her işin bir zamanı ya
da her zaman kesitinin bir işi
olduğunu, bu sebeple
zamanlama hatası yapmamak
gerektiğini, sonraki
pişmanlıkların ve taleplerin
hiçbir şey kazandırmayacağını
açıkça ilan etmektedir.

İslam dini günlük zamanı üç
ana maksada uygun olarak
programa bağlamamızı
emreder;

1- İbadet
2- Rızkın Kazanılması
3- Hayatımızı murakabe ve

tefekkür

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUDimetoka’daki 
mevlide yoğun ilgi

DİMETOKA Müslümaları
Spor, Kültür ve Eğitim Derneği,
17 Mayıs Pazar günü mevlit
okuttu. Bölge halkının yoğun
ilgi gösterdiği mevlide yaklaşık
150 kişinin katıldığı kaydedildi.

Dimetoka Çarşı Camii’nde
okutulan Mevlid-i Şerif’e, Batı
Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Meriç bölgesi
temsilcilerinin yanı sıra,

Selanik’teki Makedonya -
Trakya Müslümanları Derneği
Başkanı Osman İsmailoğlu da
katıldı.

Dimetoka Müslümaları Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği
Başkanı Süleyman Macur
yaptığı açıklamada,
amaçlarının bu tür etkinlikleri
devam ettirerek gelecek
nesillere aktarmak olduğunu

dile getirdi. Uzun yıllardan beri
böyle etkinliklerin özlemini
çektiklerini ifade eden dernek
başkanı Macur, “Ancak şimdi
halkımızla birlikte el ele
vererek Allah’ın bizden ibadet
anlamında istediklerini
çocuklarımızla ve tüm bölge
insanımızla beraber yerine
getirmeye çalışıyoruz.” diye
konuştu.

Işıklar Camii’nin 
açılışı yapıldı

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı
Işıklar köyünde, Osmanlı döneminde yapılan 500
yıllık eski caminin yerine yeni cami inşa edildi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı açılış töreni, 16
Mayıs Cumartesi günü okunan mevlidle yapıldı. 

Köy halkından edinilen bilgiye göre, yeni cami
inşaatına 6 yıl önce başlandı. Son iki yılda cami
kısmen de olsa ibadete açıktı. Cami inşaatı başta
köy halkı olmak üzere bazı hayırsever
vatandaşların katkıylarıyla tamamlandı.

100 ailenin ikamet ettiği Işıklar köyündeki
cami açılışı 16 Mayıs Cumartesi günü okutulan
mevlitle yapıldı. Cami için düzenlenen açılış
töreninde çifte sala okundu. Gümülcine Seçilmiş

Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri Aşr-ı Şerif,
ilahi ve Mevlid-i Şerif okudular. Son olarak
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
açılışa katılan soydaşlara vaaz verdi.

Kılınan öğle namazının ardından cami
açılışına katılan soydaşlara Işıklar köyü halkı
tarafından yemek ikram etti.

Işıklar köyündeki cami açılışına Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı, Kozlukebir
Belediyesi Başkan Yardımcıları Sinan Ahmet ile
Yusuf Salih, eyalet meclis üyeleri, İsmail Hüse
Mustafa, Önder Mümin ve Ahmet İbram, eski
milletvekili Ahmet Hacıosman ve eski belediye
başkanı İbrahim Şerif katıldılar.
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Βάζουν πάγο οι ΗΠΑ στην Ελλάδα 
για τον Turkish Stream;

Σ
ε δύσκολη φάση φαίνεται ότι

βρίσκονται οι

ελληνοαμερικανικές σχέσεις την

τελευταία περίοδο με αφορμή τα

ανοίγματα της ελληνικής κυβέρνησης

προς την Ρωσία όσο και το θέμα της

θέσπισης νόμου που δίνει μεταξύ άλλων

την δυνατότητα αποφυλάκισης στον

τρομοκράτη-μέλος της οργάνωσης 17

Νοέμβρη, Σάββα Ξηρό. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της

εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ
Σαββατοκύριακο» που δεν έχει
διαψευστεί, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δια
του απεσταλμένου της στην Αθήνα Άμος
Χοχστάιν ξεκαθάρισε προς Έλληνες
κυβερνητικούς αξιωματούχους με τους
οποίους συναντήθηκε ότι «με αυτά που
κάνετε δένετε πισθάγκωνα την Ευρώπη
που θέλει απεξάρτηση από το ρωσικό
αέριο». 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
εφημερίδας, «αυτό ήταν μόνο η
εισαγωγή για το φλερτ της κυβέρνησης
με την Μόσχα και τον Turkish Stream»,
τον αγωγό δηλαδή που συμφωνήθηκε να
περάσει και από το ελληνικό έδαφος
κατά την πρόσφατη συνάντηση Πούτιν-
Τσίπρα στην ρωσική πρωτεύουσα. 

Όσα είπε στην συνέχεια ο
απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για τα Ενεργειακή ήταν ακόμα
σκληρότερα και συνοψίστηκαν στην
φράση: « Αν προχωρήσετε με Ρώσους,
ξεχάστε οποιαδήποτε επένδυση

σχετίζεται με τον αγωγό TAP και όχι
μόνο».

Το πρόγραμμα του Αμερικάνου
διπλωμάτη  στην Αθήνα περιελάμβανε
συναντήσεις με τους υπουργούς Νίκο
Κοτζιά, Παναγιώτη Λαφαζάνη και Νίκο
Παππά. 

Στην ανακοίνωσε που εξέδωσε
αργότερα η αμερικανική πρεσβεία στην
Αθήνα,  γίνεται λόγος με διπλωματικό
τρόπο για τα όσα διεμήνυσε ο Χοχστάιν
στους Έλληνες αξιωματούχους. Ο
Αμερικανός απεσταλμένος κατηγόρησε
την Αθήνα ότι υπονομεύει την
ενεργειακή απεξάρτηση της Ε.Ε. από
την Ρωσία και υποστήριξε ότι το
πρότζεκτ του Turkish Stream είναι
ευθέως ανταγωνιστικό στα
κυοφορούμενα πρότζεκτ του Νότιου
Ενεργειακού Διαδρόμου και στις
διασυνδετηρίους στις οποίες θα
μπορούσε να μετάσχει η Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
πληροφορίες που επικαλείται πάντοτε
το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ», ο
Αμερικανός διπλωμάτης υποστήριξε ότι
«αν η Ελλάδα προχωρήσει στον ρωσικό
αγωγό, ουσιαστικά ακυρώνει τα οφέλη
από την συμμετοχή της στο TAP, ενώ
υποθηκεύει την δυνατότητά της να γίνει
ενεργειακός κόμβος τόσο μέσω του
αγωγού που θα φέρνει φυσικό αέριο
από το Αζερμπαϊτζάν όσο και μέσω
σχεδιασμών που θα περιλαμβάνουν το
τερματικό σταθμό LNG (υγροποιημένου

φυσικού αερίου) στην Ρεβυθούσα, ο
οποίος είναι ένας από τους 13
παρόμοιους σταθμούς που λειτουργούν
στη Μεσόγειο και την Ευρώπη». 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο
Χοχστάιν μίλησε ακόμη και για τις
δυνατότητες του διασυνδετηρίου
αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), για
τις δυνατότητες της Ελλάδας να
συνεργαστεί με χώρες όπως η Ουγγαρία
για το φυσικό αέριο που περισσεύει , σε
συνδυασμό με τον TAP και τις μονάδες
LNG. Ειδική αναφορά έκανε μάλιστα
και στις δυνατότητες του Πρίνου στην
Θάσο. Το μήνυμα ήταν σαφές και
κατέληγε στην προειδοποίηση: «Αν
προχωρήσετε με τους Ρώσους, ξεχάστε
τις επενδύσεις για τον TAP , για μονάδες
LNG και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με
την ενέργεια». 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «από τις
απαντήσεις που έδωσαν τα κυβερνητικά
στελέχη στον απεσταλμένο του Τζον
Κέρι, προκύπτει ότι η Αθήνα είναι
αποφασισμένη να το τραβήξει με την
Μόσχα». 

Η Αθήνα εξακολουθεί να
χρησιμοποιεί το άνοιγμα προς την
Μόσχα ως χαρτί διαπραγμάτευσης,
όπως προκύπτει από το πανηγυρικό
ανεπίσημο έγγραφο που συνόδευσε πριν
από μέρες την υποτιθέμενη πρόσκληση
του απηύθυνε ο Ρώσος υφυπουργός
Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα ώστε η
Ελλάδα να ενταχθεί στην αναπτυξιακή
τράπεζα των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία,
Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική). Όπως λέγε
ανώτερη διπλωματική πηγή,
«γνωρίζουμε ότι το Eurogroup είναι το
σκληρότερο φόρουμ για την Ελλάδα
καθώς κυριαρχείται από τους
υπουργούς Οικονομικών  που
συνηθίζεται στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις συνεργασίας να
προέρχονται από σκληρά
νεοφιλελεύθερα κόμματα. Στον
αντίποδα, η εξωτερική πολιτική είναι
ένα γήπεδο στο οποίο έχουμε
πλεονέκτημα και σκοπεύουμε να το
αξιοποιήσουμε».                                           

Όσο το Eurogroup θα πιέζει τόσο η
κυβέρνηση θα εκνευρίζει αρκετούς
Ευρωπαίους με το φλερτ με την Ρωσία…  

Εντωμεταξύ την εβδομάδα που
διανύσαμε υπήρξε μια θετική εξέλιξη
στις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Το 53ο
Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας που
συνεδρίασε στις Βρυξέλλες αποφάσισε
την ενίσχυση της συνεργασίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας σε
θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως
ενόψει «των πολύ σοβαρών εξελίξεων
στην περιοχή, ιδιαίτερα στη Συρία και το
Ιράκ»

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην
προετοιμασία ενός σχεδίου για την
ενίσχυση της συνεργασίας τους, με
σκοπό την εφαρμογή των
συμπερασμάτων του έκτακτου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου, για τη διαχείριση των
παράνομων μεταναστευτικών ροών.  

Σύμφωνα με το έντυπο Ευρωπαϊκής
ενημέρωσης Agence Europe, οι
Ευρωπαίοι ενθάρρυναν την Άγκυρα να
αναπτύξει μια πλήρη συνεργασία με την
Ελλάδα και την Ιταλία για την πρόληψη
της παράνομης μετανάστευσης στο
Αιγαίο και τη Μεσόγειο, καθώς και για
την καταπολέμηση της λαθραίας
διακίνησης μεταναστών και της
εμπορίας ανθρώπων. Η ΕΕ θα ενισχύσει
επίσης την αντιπροσωπεία της στην
Άγκυρα με σκοπό τη στενή συνεργασία
με την Τουρκία σε θέματα
μετανάστευσης και κάλεσε για την
«πλήρη και αποτελεσματική» εφαρμογή
από την Τουρκία της συμφωνίας
επανεισδοχής, αναφέρεται στο
δημοσίευμα.

Τέλος, η ΕΕ και η Τουρκία χαιρέτισαν
την επανέναρξη των συνομιλιών για την
επανένωση της Κύπρου και
συμφώνησαν να συνεχίσουν να
παρέχουν «πλήρη, αποφασιστική και
πρακτική υποστήριξη» στις προσπάθειες
του Ειδικού Απεσταλμένου των
Ηνωμένων Εθνών, «για να σημειώσει
πραγματική πρόοδο μέσα στις προσεχείς
εβδομάδες και μήνες».

KİRALIK BÜFE (Periptero)
Gümülcine Kışlalar bölgesinde bulunan büfe

(Periptro) sahibinden kiralıktır.

BİLGİ İÇİN TELEFON: 6945 127 186

BTAYTD Kadın Kolu’ndan
çocuklara İstanbul gezisi

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Kadınlar Kolu, 16 Mayıs
Cumartesi günü İstanbul’a çocuklara yönelik günübirlik gezi düzenledi. Geziye
çok sayıda çocuk ve anne katıldı. 

Gezi kapsamında İstanbul’daki Minopolis’in (Meslekler Şehri) ziyaret edildi.
32 mesleğin tanıdıldığı Meslekler Şehri’nde, çocuklara mesleklere ilişkin temel
bilgiler verildi. 

Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı 
Güzel Okuma Yarışması

İSKEÇE Müftülüğü, Kur’an-ı
Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma
Yarışması düzenliyor.
Sözkonusu yarışmanın bu yıl
ikincisi yapılacak. 

Müftülük tarafından yapılan
açıklamada, “Kur’an-ı ağır ağır,
tane tane oku” başlığı altından
düzenlenen yarışmanın 6
Haziran Cumartesi günü
gerçekleşeceği belirtildi. Tüm
Batı Trakya halkının davetli
olduğu yarışma, Balkan
kolundaki Elmalı köyü futbol
sahasında saat 18.00’de
başlayacak. 
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Avrupa Konseyi Fransa’yı uyardı

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Nils
Muiznieks, Fransa senatosuna yaptığı çağrıda, meclis
tarafından kabul edilen istihbarat yasa tasarısında
"hukuk devleti ve temel hakları koruma adına" gerekli
değişikliklerin
yapılmasını istedi.

İnsan hakları
temsilcisi tarafından
yapılan açıklamada,
ülkede büyük
tartışma yaratan
yasa tasarısında
iyileştirilme
yapılması çağrısında
bulunuldu.

AGİT'in de basın
özgürlüğüne aykırı
olduğu gerekçesiyle
karşı olduğu
tasarıyla ilgili
Fransız senatörlere
bir mektup gönderen
Muiznieks, terörle
mücadele ederken
temel insan haklarının ihlal edilmemesini ve hukuk
devleti ilkesinin garanti altına alınmasını istedi.

Fransa Meclisi, terörle mücadele kapsamında
istihbarat tedbirlerinin artırılmasını öngören yeni
istihbarat yasa tasarısını 5 Mayıs'ta kabul etmiş ve
onaylanmak üzere Senato'ya göndermişti.

İstihbarat yasa tasarısı, terör tehdidinin
engellenmesi için internet güvenliğinin artırılmasını
öngörüyor. Tasarı yasalaşması halinde Fransız
istihbarat servisinin daha verimli çalışması için

teknolojik imkanlar
güçlendirilecek. Bu
kapsamda internet
ve telefon ağlarının
analiziyle tespit
edilen terör
şüphelilerini
izlemek için
gelişmiş coğrafi
konumlandırma
sistemleri
kullanılacak.

Paris'te 7
Ocak'ta Charlie
Hebdo dergisine
saldırıyla başlayan
ve devamındaki üç
gün içinde
düzenlenen üç ayrı
terör saldırısında 17

kişi hayatını kaybetmiş, polisin operasyonlarında
saldırıları düzenleyenler ölü olarak ele geçirilmişti.
Saldırıların ardından ülkedeki güvenlik önlemleri en
üst düzeye çıkarılmış ve ek yasal değişiklikler
gündeme gelmişti.

IŞİD, Palmira Antik Kenti’ni 
ele geçirdi

22 Mayıs 2015

GEÇTİĞİMİZ günlerde ünlü gazeteci
Seymour Hersh'in Bin Ladin'in
öldürüldüğü operasyona ilişkin ABD
yönetiminin yalan söylediği
açıklamasının ardından yayınlanan
dokümanların arasında Ladin'in özel
yaşamına dair belgelerin yanı sıra çok
sayıda mektup, örgütle yazışmaları,

teknik talimatlar, örgüte katılmak
isteyenlerden doldurması istenilen
formlar gibi 100'ü aşkın yazılı ve görsel
materyal bulunuyor.

Buluntular Ladin'in ABD'ye saldırı
düzenleme konusunda kararlı olduğunu
gösterirken, Ladin'in ayrıca ABD
hükümetinin kamuya açık

dokümanlarını
sakladığını, ünlü dil
bilimci Noam
Chomsky'nin
aralarında bulunduğu
bazı Amerikalı
yazarların kitaplarını
ve düşünce
kuruluşlarının
raporlarını sanal
ortamda okuduğunu
ortaya koyuyor.

Bob Woodward'ın
"Obama'nın Savaşları"
adındaki kitabı ile
Almanya ekonomisine
dair notlar ve

Fransa'nın
ekonomik gücü ve askeri varlığına ilişkin
makalelerin de yer aldığı dokümanlar
ayrıca video oyunları ile haritaları da
kapsıyor.

Amerikan istihbaratı, Ladin'in Arapça
yazdığı mektupların İngilizce
tercümesine de yer verirken,
mektuplardan Ladin'in militanlarının
grup içi çatışmalardan kaçınması ve ABD
hedeflerine yönelik ses getirecek
saldırılar yapmaları çağrısında
bulunduğu anlaşılıyor.

Mektuplarında ABD'ye karşı zafer
kazanmanın öneminden bahseden bin
Ladin, bunun dini bir yükümlülük

olduğunu
iddia ediyor.

Belgelere göre bin Ladin, yanında
çalışanları da önemli sırlarını elektronik
postayla paylaşmamaları konusunda
uyarıda bulunuyor. Can güvenliğinden
endişe de ettiği görülen bin Ladin'in
Pakistan yaşadığı eve bir Amerikan
ajanının sızmasından da endişe ettiği
anlaşılıyor.

El Kaide lideri Usame bin Ladin,
Mayıs 2011'de Pakistan'ın başkenti
İslamabad yakınlarındaki
Abbottabad'daki saklandığı yerde
düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

IŞİD, Suriye Ordusu'nun günlerdir kanlı çatışmalara
girdiği Palmira Antik Kenti'nin tamamını ele geçirdi.
Palmira Antik Kenti'ni çevreleyen Tedmur kentinin büyük
bir kısmının da IŞİD'in eline geçtiği belirtiliyor.

IŞİD Nimrud'dan sonra Suriye'de bir antik kenti daha
ele geçirdi. IŞİD Palmira'nın bulunduğu Tedmur
kasabasını aldı, rejim güçleri bölgeden çekildi. Sivil halk
bölgeden tahliye ediliyor. Palmira kenti Unesco Dünya
Mirası Listesi'nde yer alan kalıntıların bulunduğu tarihi
bir şehir.

Palmira'da iki bin yıllık anıtlar ve heykeller 2013 yılında
tehlikede olan dünya mirası listesine alınmıştı. IŞİD daha
önce de Suriye'de Nimrud antik kentini yok etmiş, Irak'ın
Musul kentindeki tarihi eserleri de parçalamıştı.

Suriye televizyonu, IŞİD'le çatışan rejim güçlerinin antik
kenti de barındıran Tedmur'dan çekildiğini, militanların
Palmira'ya girmeye çalıştığını belirtti. Hizbullah
milislerinin sivil halkı tahliye ettiği bilgisini paylaşıldı.

Suriye Tarihi Eserleri Koruma Dairesi yetkilileri kentten
yüzlerce heykelin güvenli yerlere taşındığını söyledi.
Suriye ordusuna, muhalefete ve uluslararası topluma
tarihi kentin korunması çağrısında bulunuldu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, El
Kaide'nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame
bin Ladin'in Pakistan'daki baskın sırasında
evinde ele geçirilen bazı belgelerini yayınladı.
Ladin'in özel eşyaları arasında Nom
Chomsky'nin kitaplarından bilgisayar oyunla-
rına kadar çok çeşitli şeyler bulunuyor.

ABD istihbaratı bin Ladin’in 
evinde ele geçirilenleri yayınladı

Örgüte katılmak isteyenlere yönelik hazırlanan
formlarda, "İntihar eylemi düzenlemek ister misiniz?
Şehit olduğunuzda kime haber vermemizi istersiniz?"
dikkat çeken soruların arasında yer alıyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Muiznieks,
Fransız senatosundan çıkacak istihbarat yasasında değişiklik
yapmasını istedi.
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000

Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100

‹s ke çe Has ta ne si: 

25413 51100

Po lis im dat: 100

‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050

OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479

Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935

Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY MPIC Ha va yol la r›: 

25310 36900

AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 25340 22780

Şap c›: 25320 22222

He met li: 25310 30866

Meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Başbakan Çipras: “Anlaşmada

son aşamaya gelindi”

ALEKSİS Çipras, Yunan Girişimciler Federasyonu’nun
(SEB) genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada,
hükümetin kreditörleri ikna edebilmek için sert mücadele
verdiğini belirterek, “Anlaşmanın sağlanmasının
ardından Yunan ekonomisinin gelişmesinde ivme
yaşanacak.” dedi.

Ülkenin ekonomik açıdan zor durumda bulunmasına
rağmen, hükümetin bugüne kadar olan yükümlülüklerini
yerine getirdiğini ve 8 milyar euro ödeme yaptığını
belirten Çipras, hükümetin amacının, sorunu
ertelemeden borcun yeniden yapılanmasını kapsayacak
uzun vadeli bir çözüm sağlamak olduğunu ifade etti.

Çipras, hükümetin bu konudaki temel koşullarının,
anlaşmanın 2015 ve 2016 yılları için düşük seviyede faiz
dışı kredi sağlanmasını öngörmesi, memur ve emekli
maaşlarında yeni kesintiler olmaması ve ekonominin
yeniden canlanması için kapsamlı bir yatırım paketi
içermesi yönünde olduğunu kaydetti.

Ülkede nakit sıkıntısı yaşanmasının hükümetin bir
seçimi ve sorumluluğu olmadığını belirten Çipras, en kısa
zamanda herkesin mutlaka hesap vermeye çağrılacağını
ifade etti.

Başbakan Çipras, ekonominin yeniden canlanmasında
ülkenin doğal zenginlikleri ile jeopolitik konumunun ve
enerji taşımacılığındaki rolünün önemli katkı
sağlayabileceğini söyledi.

Yunanistan’ın ihtiyacı olan kalkınmayı iş ve işçi
haklarına saygılı olarak iç talebi artırmakla
sağlayabileceğini ifade eden Çipras, bunun
başarılabilmesi için  Yunan girişimcileri toplu iş
sözleşmelerinin geri getirilmesinde yardımcı olmaya
çağırdı.

Çipras, bu kapsamda ülkede bir kalkınma bankasının
kurulmasının hükümetin öncelikleri arasında
bulunduğunu ve bununla ilgili Avrupa Merkez Bankası
yetkilileriyle iş birliği yapıldığını belirterek, “Yunan
ekonomisi sonsuza kadar dış finansmanlara bağlı
kalamaz. Kendi içimizde finans mekanizmaları
oluşturmalıyız. İlk önceliğimiz ulusal kalkınma bankası
oluşturmak” diye konuştu.

Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarıyla sürdürdüğü
müzakerelerde tarafların yararına olacak nihai bir anlaşma için son aşamaya
gelindiğini söyledi.

Moody’s’ten Yunanistan
açıklaması

ULUSLARARASI
kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s,
Yunanistan’ın
bankacılık sisteminin
görünümünün negatif
olduğunu bildirdi.

Moody’s’in resmi
internet sitesinde
yayımlanan
açıklamada,
Yunanistan’ın
bankacılık sistemindeki
negatif görünümün, Yunan bankalarının fonlama ve likiditelerindeki keskin
bozulmayı yansıttığı ifade edildi.

Söz konusu bozulmadan kaynaklanan baskının, gelecek 12-18 ay
içerisinde hafiflemesinin muhtemel olmadığı öngörülen açıklamada,
bankalardan aralık 2014’ten bu yana 30 milyar eurodan fazla mevduat çıkışı
gerçekleştiğini, bunun Merkez Bankası fonlamasına bağımlılığı artırdığı
dile getirildi.

Açıklamada, Yunan bankaların uluslararası repo piyasasına
erişemediğine değinilerek, şunlar kaydedildi: “Avrupa Merkez Bankası
(ECB) ve Yunanistan Merkez Bankası’nın Acil Likidite Yardımı’ndan
sağlanan fonlamanın, Nisan 2015 itibarıyla sistemdeki toplam varlıkların
yüzde 32’sine yükseldiğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda Yunanistan’ın
baskılayıcı finansman ihtiyacı ve destek programına ilişkin belirsizlikler de
ekonomik aktivite üzerinde negatif etkiye sahip. Biz, Yunanistan
ekonomisinde düşük büyüme gidişatının olmasını, büyüme rakamının bu
yıl için yüzde 0,5 ve gelecek yıl için yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşmesini
tahmin ediyoruz. Yunan bankaları büyük ihtimalle ek sermaye ihtiyacı
duyacak. Ayrıca, çok yüksek kredi kayıp karşılıkları nedeniyle bankaların
sermaye tabanı da risk altında.”
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50Yıl Önce 10 Mayıs 1965’te İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU 
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ KURULDU -2-

İskeçe
Gündüzlü Özel Salihoğlu MUZAFFER

Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin 50.
yıldönümünde çok enteresan bir olay
daha gerçekleşmiştir.

Çok uzun yıllardan beri Lise 3
mezunları arasında KIZLAR hep birinci
olmuştur.

50. eğitim yılını kutlayan bu irfan
yuvamızda yukarıda dediğimiz gibi çok
uzun yıllardan sonra bu yıl ilk defa bir
erkek öğrenci birinci olmuştur. İkinciliği

ve üçüncülüğü ise iki kız öğrenci
paylaşmıştır.

İsimleri şöyle:
1 Ramadan Haliloğlu (İnhanlı)
2 Murşen Kahya (Mustafçova)
3 Beyza Hacı Salih (İskeçe)
Yolunuz ve şansınız açık olsun sevgili

çocuklar.
***

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizde

hatırlatmıştık. İskeçe GÜNDÜZLÜ ÖZEL
MUZAFFER Salihoğlu AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ’nin kuruluşu 10
Mayıs 1965 tarihindedir. Sonbaharda,
bu biricik müessesemizin 50. yılını ona
yaraşır bir şekilde kutlamayı ümit
ediyoruz.

Bu irfan ocağından mezun olanlar,

halen okuyanlar ve önümüzdeki ders
yılında kendi okullarını tercih edip
okuyacak olan sevgili yavrularımız da
şunu bilsinler. O müessese bütün
azınlık ailesinindir.

Bu irfan ocağımızın 50. yıldönümünü
namı ibret için şanına yaraşır bir törenle
taçlandıracağız. Bu haftaki
sohbetimizde okuduğunuz gibi:
Gözbebeğimiz olan bu okulumuza ilk
büyük hediyeyi Lise 3’ler verdi.

Bu sevgili öğrencilerimize hem
teşekkür ederiz, hem de bundan
sonraki üniversite ve özel hayatlarında
başarılı ve mutlu olmalırını dileriz. 

O virane okul binasını unutmayın
sevgili çocuklar. Türk-Rum
öğretmenlerinizi asla unutmayınız. O
okulun öğretmenlerinin de,
yöneticilerinin de daima sizin yanınızda

olacağını belleğinizden asla silmeyiniz.
Çocuklarını kendi okullarına

gönderen velilere de hem teşekkür
ederiz, hem de şunu hatırlatırız: O okul
çocuklarınızın ikinci evidir. O okulun
bütün kadrosu da sizin evinizin birer
ferdidir. O okulun bütün elemanlarına
güveniniz ve inanınız. 

Son söz mü? “Kendi evinizin
kapısından başka hanenin kapı
mandalını kaldırmazsanız, siz karlı
çıkarsınız.” dersek herhalde ayıp olmaz
değil mi?

Not: 2 Aralık 1952 tarihinde açılan ilk
orta eğitim kurumumuz “CELAL BAYAR
LİSESİ”ni asla unutmadık. Gelecek
sohbetlerimizde onları da bol bol
konuşacağımızı ayrıca hatırlatmayı bir
borç kabul ediyoruz.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

İSKEÇE 
Gündüzlü Özel MUZAFFER Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin 2014 - 2015 ders yılında LİSE -3 sınıfı bu irfanocağımızın 50 ci yılını kutlamasına büyük bir jest yaparak sınıfın 67 mevcudundan tümü mezun

olmuştur. Yukarıdaki fotoğrafta elli yıllık tarihçesinde bir ilk yaparak İskeçe’de bu biricik azınlık lisesini onurlandıran öğrencilerimizi  görmektesiniz.
Teşekkür ederiz çocuklar

ADI SOYADI İKAMETİ

1- Hayri Abdülhalim İskeçe
2- Aylin Veli Ketenlik
3- Kübra Veli Misfaklı
4- Meliha Veli Ketenlik
5- Hafize Yazıcı Şahin
6- Melis Geniş İskeçe
7- Elif Gençoğlu                                             Şahin
8- Pervin Ekiz Mustafçova
9- Emre Emin Kahya Göynüklü
10- Simge Eminoğlu Kırköy
11-Ümran Eblük Karaköy
12- Meliha İmam Yassıören
13- Sami Kabur Şahin
14- Yıldız Kabza Mustafçova
15- Mevlude Kabza Mustafçova
16- Emine Kara Hüseyin                   Gökçepınar
17- Gülsüm Kara Ahme                                Şahin
18- Emine Kara Halil İskeçe
19- Nurşen Kahya Mustafçova
20- Sebile Kıyıcı Ketenlik
21- Makbule Kurt Mustafçova

22- Sevda Kurt Mehmet Ali                   Karaköy
23- Kübra Kurt Molla Hüseyin                  İskeçe
24- Selma Kuruk İskeçe
25- Aycan Kurucu Ketenlik
26- Müberra Mahmut İskeçe
27- Rasiye Mekera Mustafçova
28- Talip Mekera Mustafçova
29- Cemile Mekera Mustafçova
30- Hasan Mekera Mustafçova
31- Şakir Molla Şakir Alma
32- Büşra Molla Ahmet Koyunköy
33- Seven Molla Ahmet Ketenlik
34- Güliz Mürseloğlu Taraşmanlı
35- Tuğçe Bati İskeçe
36- Serpil Bekir Yassıören
37- Hanife Belük Ketenlik
38- Hasan Bıçakçı Ilıca
39- Yusuf Deli Misfaklı
40- Ayhan Deli Ahmet Şahin
41- Emine Ömeroğlu Kireççiler
42- Uğur Osmanoğlu Ketenlik
43- Bilge Osmanoğlu Ilıca
44- Fatma Palazlı Ketenlik

45- Hasan Palazlı Ketenlik
46- Songül Roggo Gökçepınar
47- Barış Şerifoğlu Gökçeler
48- Volkan Şehrin Misfaklı
49- Bahar Şaban Sadnovissa
50- Gizem Suvari Ketenlik
51- Sabri Tahiroğlu Yelkenciler
52- Atakan Talatoğlu İskeçe
53- Aysel Cambaz Gökçepınar
54- Salih Cambaz Gökçepınar
55- Vedat Tubar Şahin
56- Cemile Çakır Ketenlik
57- Aysel Çıtak Ketenlik
58- Ramadan Haliloğlu                             İnhanlı
59- Asiye Hamçiyo Demircik
60- Tuğçe Hasan Efendi                        Gökçeler
61- Müberra Hacı Ahmet                  Arabacıköy
62- Salih Hacı Hasan Şahin
63- Aytül Hacı Hüseyin Elmalı
64- Beyza Hacı Salih İskeçe
65- Ayşe Hoçika Ketenlik
66- Ayşe Hoçika Ketenlik
67- Muharrem Hoçika Mustafçov

İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK LİSESİNDEN 
2014-2015 EĞİTİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
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Emine Tabak Ahmet

Negativist çocuklar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

K
üçük çocukları olan
annelerden en sık
duyulan şikayetlerden

biri de “çocuğum beni
dinlemiyor, ne dersem tersini
yapıyor” sözleridir. Böyle
durumlarda anne-baba çocuğu
karşılarına alıp ne kadar
konuşmaya çalışsalar da çocuk
olumsuz davranmaya devam
eder.

Bunun nedeni çocuğun, anne
babası tarafından
anlaşılmadığını hissetmesidir.
Üstüne gidildikçe de çocuk
daha çok ağlar, içine kapanır,
yalan söyler, altını ıslatma,
saldırganlık, inatçılık gibi
davranış bozuklukları
göstermeye başlar. Negativizm
sadece 2,5 yaşlarında
görüldüğünde doğal
karşılanabilir. Çünkü bu yaşlar
çocuğun ne denirse tersini
yaptığı yaşlardır. Ancak 4-5
yaşlarından sonra da devam
ettiğinde çocukta
negativizmden bahsedebiliriz.
Bu şekilde davranan çocukların
ailelerine düşen görev, nerede
hata yaptıklarını anlamaya
çalışmak ve çocuğun sorunları
büyümeden, davranışlarını
olumlu yöne çevirmeye
başarabilmektir.

Çocuğun olumsuz
davranışlarının nedenlerine
baktığımızda, genellikle bunun
altında ilgi eksikliği, aile ile güç
çatışması, intikam duygusu,
yetersizlik duygusu gibi
nedenlerin yattığını
görmekteyiz.

Çocuktaki olumsuz
davranışların en önemli
nedenlerinden biri ilgi
beklentisidir. Çocuk önce
olumlu davranışlarla ilgi
görmeye çalışır. Bu olmadığı
zaman da olumsuz
davranışlarla bunu denemeye
girişir. Diğer bir neden de
çocuğa ailenin kullandığı güç
gösterisidir. Anne-baba sert
davranışlarla isteklerini çocuğa
yaptırmaya çalıştıklarında
çocuk korktuğu için belki
bunları yapmak zorunda kalır.
Ancak, kendisi de ilk fırsatta
buna karşılık kendi gücünü
göstermeye çalışarak olumsuz
davranışlar göstermeye başlar.
Eğer aile ve çocuk arasında bu
güç çatışması devam ederse,
çocukta intikam düşüncesi
gelişebilir. Mesela, intikam
almak için başkalarının yanında
ailesinin yapmasını istemediği
davranışları göstererek onları
zor durumda bırakabilir. Küfür
eder, misafirlere ters davranır,
vurur v.s. Çünkü ona, kendisinin
“yaramaz bir çocuk” olduğu
söylenmiştir, o da bunu
benimsemiş ve inanmıştır.

Bunun için de çocuğa,
“yaramaz”, “tembel”, “fena”,
“kötü çocuk” gibi etiketler
konması son derece yanlıştır.
Bunun yerine, çocuğun iyi
yönlerini, olumlu yönlerini
övmek ve kendisine söylemek
gerekir. Bu, çocuğu disipline
edebilmek için son derece
önemlidir. Çocuğa olumsuz
davranışlarından dolayı ceza
vermek yerine, onun başarılı
olduğu alanlarda övülmesi,
mesela “kızım çok güzel resim
yapıyor”, “oğlum çok iyi top
oynuyor” gibi sözlerle
derslerinde başarısız bile olsa,
onu övmek özgüveninin
gelişmesine ve olumlu
davranışlar geliştirmesine
yardımcı olur. Çünkü
cezalandırma, çocuktaki
problemleri ve olumsuz
davranışları arttırabilir. Ceza
yerine, aile, bir takım kurallar
koyabilir. Mesela, o gün
arkadaşlarıyla oynamasına, ya
da dondurma yemesine yasak
getirebilir. Ancak bu yasaklar
koyulduğunda kararlı olup
bunu bozmamak gerekir. Çünkü
bozulduğu zaman çocuk, “nasıl
olsa benim ısrarlarıma
dayanamayıp izin verecekler”
diye düşünerek söz dinlemez.
Çocuğa “hayır” denildiği zaman
sonuna kadar gidilmelidir.
Çünkü eğitimde tutarlılık ve
kararlılık son derece önemlidir.
Çocuğun olumsuz
davranışlarının bir diğer nedeni
de evdeki geçimsizliktir. Evde
yaşanan sıkıntılar, çocuğun
davranışlarına da yansır. Çocuk
ödevlerini yapmak istemez,
anne-baba ne derse o tersini
yapar. Bu davranışlar çocuğun
zorda olduğunun göstergesidir.

Bunun için de anne-baba
çocuğa güven verebilmek için,
onunla karşılıklı konuşarak
sorunlarını dinlemeye çalışmalı,
onun duygu ve düşüncelerini
anlatmasına izin vermelidir.
Çünkü çocuk, derdini
anlatabildiği zaman rahatlar,
olumsuz davranışlarını bırakır,
sorunlarından kurtulur. Çocuğa
güven verebilmek için anne-
babanın ona özel zaman
ayırabilmesi ve onun gözlerinin
içine bakarak kendisiyle sohbet
etmeleri gerekir. Başka şeyle
ilgilenip çocukla konuşmaya
çalışmak, çocukta tatminsizlik
ve huzursuzluğun ortaya
çıkmasına neden olur. Onu
rahatlatacak olan,
konuşmalardır. Bunun için de
çocuğumuzun mutlu ve sakin
bir kişilik geliştirebilmesi için,
kendisinden bu “birebir”
teması esirgemememiz son
derece önemlidir.
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Müzakere yöntemlerine
çoğunluk olumsuz bakıyor

MUHASEBE BÜROSU

Gülfidan Burbun

ADRES: Thermopilon 29 (zemin kat) – İskeçe 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İskeçe Şubesi karşısı

Tel: 25410737 – 6944727476

- Her türlü
muhasebe 
işlemleri

- Tüm vergi 
beyannameleri

- Gelir – Gider
defterleri

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi: 08:30 – 1400 

Salı: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30 
Çarşamba: 08:30 – 14:00 

Perşembe: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30
Cuma: 08:30 – 14:00

Cumartesi: 08:00 – 13:00 

MAKEDONYA Üniversitesi’nin Skai televizyon
kanalı adına yaptığı anket sonuçları, hükümetin
kreditörlerle yaptığı müzakerelerdede izlediği
yöntemlerden çoğunluğun memnun olmadığını
ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 41’i yürütülen
müzakerelerde hükümetin tutumunu yanlış olarak
nitelendirirken, yüzde 35’lik bir kesim ise doğru
olduğunu savundu. Şubat ayında yapılan ankette
ise hükümetin izlediği politikayı destekleyenlerin
oranı yüzde 72, karşı olanların oranı ise yüzde 22,5
olarak belirlenmişti. 

Hükümetin seçim vaatleriyle ilgili olarak ankete
katılanların çoğunluğu (yüzde 61), müzakerler
yürütülürken orta bir yol bulunması görüşünü dile
getirirken, sözkonusu vaatlerinin yerine
getirilmesini savunanların oranı ise yüzde 35
olarak belirlendi. 

Yürütülen müzakerelerin SİRİZA’nın seçim
öncesi verdiği vaatler doğrultusunda
sonuçlanmaması halinde ise anlaşmanın mecliste
oylanması görüşünü savununlar yüzde 30,
referanduma gidilmesi gerektiğini söyleyenler
yüzde 28, birlik hükümetinin kurulması yönünde
görüş belirtenler ise yüzde 27 oranında oldu. 

Anket sonuçları, herşeye rağmen SİRİZA’nın oy
desteğini kaybetmediğini de gösterdi. SİRİZA, ana
muhalefetteki YDP’yi 21 puan geçerek, açık ara
birinciliğini korudu. Yüzde 36,5 oranında seçmenin
desteğini alan SİRİZA’yı YDP yüzde 15.5 oranıyla
izledi. 

Üçüncülük yüzde 6 oranıyla Altın Şafak ve
Potami partileri arasında paylaşılırken, KKE yüzde
4, ANEL ve PASOK ise yüzde 3 oranında destek
aldı.

gundem_931_Layout 1  22.05.2015  13:24  Page 22



GÜNDEMspor 2322 Mayıs 2015

Trabzonspor Yönetim
Kurulu çok tartışılacak bir
karar aldı. Bordo mavililer
gelecek sezon Avrupa Ligi’ne
katılmaları halinde ‘yedek’
kadroyla mücadele edecek.
Trabzonspor Yönetim Kurulu
Üyesi Köksal Sadıklar,
gelecek sezon
odaklanacakları tek noktanın
Süper Lig şampiyonluğu
olacağını belirterek,
“Şampiyonluğu söke söke
alacak bir kadro
oluşturacağız” dedi.

Sadıklar, yaptığı
açıklamada, son 2 sezonda
UEFA Avrupa Ligi’nde
gruplara kaldıklarını ancak lig
şampiyonluğu konusunda
kadronun yıprandığını ve
hakem faktörlerinin de
etkisiyle bu hedeflerine
ulaşamadıklarını anlattı.

“AVRUPA LİGİ 
PRESTİJLİ AMA PARA
KAZANDIRMIYOR”
Avrupa Ligi’nin prestij
olduğunu, ekonomik olarak
bir katkı sunmadığını belirten
Sadıklar, şöyle devam etti:
“Avrupa’da gruplara kaldık,
tarihimizde ilki
gerçekleştirdik ama
yaşadığımız sakatlıklar,
aldığımız paraya değmedi.
Ziraat Türkiye Kupası’nı da
sayarsak üç kulvar, yeni
oluşmuş bir kadroyu yıprattı.
Gelecek sezon bütün
gücümüzü şampiyonluk için
kullanacağız. Şampiyonluğu
söke söke alacak bir kadro
oluşturacağız. UEFA
kriterlerini yerine getirdik.
Transferde bir engel yok. Tek
hedefimiz lig şampiyonluğu
olacak. İkincilik, üçüncülük,
Ziraat Türkiye Kupası veya
Avrupa’da gruplar, bizi lig
şampiyonluğu olmadan bir
yere taşımaz. Bu camianın
bütünlüğünü ancak lig
şampiyonluğu sağlar.
Avrupa’yı hep marka değeri
olarak düşündük ama
şampiyon olursak marka
değeri zaten gelir.”

“AVRUPA’DA YEDEK
KADROYLA MÜCADELE
EDECEĞİZ”
Yönetim olarak, gelecek
sezon Avrupa’da yedek
ağırlıklı bir kadroyla
mücadele etme yönünde
karar aldıklarını dile getiren
Sadıklar, “Bunu tartıştık ve
iki sezonu göz önüne
aldığımızda daha doğru bir
karar olduğunu düşündük”
ifadesini kullandı.

Bulatköy namağlup şampiyon oldu Trabzonspor’dan 
flaş Avrupa kararı!

TÜRKİYE Futbol
Federasyonu (TFF), Cüneyt
Çakır’ın Şampiyonlar Ligi
finalindeki görevi nedeniyle,
pazar akşamı oynanacak
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde
düdük çalmayacağını belirten
bir açıklama yaptı.

UEFA şampiyonlar ligi final
karşılaşmasını yönetecek
hakem Cüneyt Çakır ve ekibi
için özel çalışma programı
hazırlandığı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nda
n (TFF) yapılan açıklamada,
“Juventus ile Barcelona
arasında 6 Haziran Cumartesi
günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda
oynanacak UEFA Şampiyonlar
Ligi finalini yönetecek Cüneyt
Çakır, yardımcıları Bahattin
Duran, Tarık Ongun, ilave

yardımcı hakemler Hüseyin
Göçek ve Barış Şimşek ile rezerv
yardımcı hakem Mustafa Emre
Eyisoy’dan oluşan ekip için,
Almanya seyahatine kadar
geçecek süreçte özel çalışma
programı uygulanacak” denildi.

FATİH TERİM VE EKİBİ DE
YARDIMCI OLUYOR      
Kondisyon çalışmalarını,
Merkez Hakem Kurulu (MHK)
Fiziksel Gelişim Uzmanı Doç. Dr.
Ali Kızılet ile Tuba Kızılet
Bozdoğan eşliğinde Riva’daki
Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde
sürdürecek olan hakemlerin,
Türkiye Futbol Direktörü Fatih
Terim ile Milli Takımlar Maç ve
Performans Analiz Departmanı
Sorumlusu Dr. Metin

Çakıroğlu’yla birlikte de
hazırlıklarına devam edecekleri

aktarıldı.
Açıklamada, MHK Başkanı
Yusuf Namoğlu ile UEFA Hakem
Komitesi Üyesi ve MHK Eğitim
Danışmanı Jaap Uilenberg
tarafından hakem kadrosuna
UEFA final müsabakası
uygulamalarıyla, maç yönetimi
hakkında değerlendirmelerde
bulunulacağı belirtilerek, şu
ifadeler kullanıldı:
“Cüneyt Çakır ve ekibi ayrıca,
Almanya’ya hareket etmeden
önce birkaç gün kent dışında
dinlenme kampına girecek.
MHK, UEFA Hakem
Komitesi’nin Cüneyt Çakır’a
final karşılaşmasına kadar
geçecek süreçte, ülkemizdeki
liglerin zorluk derecesi yüksek
müsabakalarında görev
verilmemesi hususundaki
hassasiyetini dikkate alarak
değerlendirme yapacak.”

TFF’den flaş karar! Cüneyt Çakır

RODOP Amatör Ligi B kategorisinde
mücadele eden Bulatköy Futbol Takımı,
sezonu şampiyon tamamladı. Bulatköy,
şampiyonluk kupasını hiç yenilgi almadan
kazandı.

Rodop Amatör Ligi B kategorisinde bu
sene mücadele eden 15 takım arasında en
dikkat çeken iki takımdan biri Domruköy
diğeri de Bulatköy takımıydı. İki takım
sezonun daha ilk yarısında farklılığını
ortaya koydu. İki takım da şampiyonluk için
çok iyi mücadele vermesine rağmen
kategorinin şampiyonu Bulatköy oldu. 28
haftalık sezonda oynanan tüm maçlarda
yenilgi almayan Bulatköy şampiyon oldu.

RAKİPLERE 118 GOL
Sezonu sadece 3 beraberlikle

tamamlayan Bulatköy, 28 maçta rakip
filelere tam 118 gol attı. Kalesinde ise 20’nin
altında gol gördü. Gollerin çoğunda takımın
ağabeyleri sayılan tecrübeli oyuncuların
imzası var. Şabah Ahmet 50 gol, Serbay
Hac�oğlu 26, Fatih Nazifoğlu 12 ve Özcan
Mehmet de 11 gol kaydetti. Diğer goller ise
farklı oyunculardan geldi.

Başkanlığını Dr. Mehmet Nuri’nin,
antrenörlüğünü Özcan Mehmet’in,
kaptanlığını ise Selçuk Molla’nın yaptığı
yenilgisiz Bulatköy, şampiyonluk kupasını
kendi evinde oynadığı son maçın ardından
kaldırdı.

Bulatköy son maçını 20 Mayıs Çarşamba
akşamı Elpides Komotinis takımı ile oynadı.

Ev sahibi ekip maçın 19’cu dakikasında
Serbay Hacoğlu ile 1-0  öne geçti. İlerleyen
dakikalarda rakip Elpides skoru 1-1’e
eşitledi. İlk yarının son dakikaları
oynanırken Recep Koçoğlu, düzgün vuruşla
ev sahibini 2-1 öne geçirdi. İlk yarısı bu
skorla biten maçın ikinci yarısında Bulatköy
kazanılan penaltının ardından Şabah
Ahmet’in ayağından bulduğu golle maçı 3-
1’lik skorla kazandı ve sezonun yenilgisiz
şampiyonu oldu.

Maçın sonunda Bulatköy takımı
futbolcularına ve yönetime şampiyonluk
kupasını ve madalyalar Rodop Amatör
Kulüpler Birliği Başkanı Manos Gavrilidis,
Ömer Ömer ve diğer yöneticiler tarafından
verdildi. Kupa törenine Eyalet Meclis Üyesi
Önder Mümin de katıldı.

Kaptan Selçuk Molla kupayı aldıktan
sonra futbolcular şampiyonluğu doyasıya
kutladılar. Kupayla bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdiler.

BOLİVYA Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren The
Strongest kendi sahasında J. Wilstermann’ı konuk etti.

Karşılaşma 2-2’lik sonuçla bitmesine rağmen maça Ernesto
Cristaldo damga vurdu.

45 METREDEN MUHTEŞEM GOL
Maçın 6 dakikasında The Strongest takımında forma giyen
Ernesto Cristaldo,45 metreden yaptığı sert vuruşla eski
Trabzonsporlu Hami Mandıra’yı akıllara getirdi. Kalecinin
çaresiz kaldığı golde kameralar bile golü görüntülemekte
zorlandı.

Ernesto Cristaldo topu 
45 metrenden 90’a gönderdi
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İskeçe’de hatim coşkusu

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı Kur’an
kursu öğrencilerinin hatim törenleri
coşkuyla devam ediyor. Geçtiğimiz
haftasonu İskeçe iline bağlı Koyunköy,
Paşevik köyleriyle, Arenmahalle’de
düzenlenen hatim törenlerine bölge
halkı büyük ilgi gösterdi.

KOYUNKÖY HATİMİ
Koyunköy’deki Kur’an kursu öğrenci
velilerinin Koyunköy camisinde
düzenlediği hatim törenine bölge halkı
yoğun ilgi gösterdi.

İskeçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an
kursunda, toplam 41 öğrenci Kur’an-ı
Kerim’i hatim etti. Tören sırasında kurs
öğrencileri Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve
şiirler okudu.

Koyunköy’deki hatim törenine Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt ve diğer azınlık kurum ve
kuruluş temsilcileri katıldı.

ARENMAHALLE HATİMİ
17 Mayıs Pazar günü İskeçe Arenmahalle
de, hatim töreni düzenleyen bölgeler
arasında yer aldı. İskeçe halkının yoğun
ilgi gösterdiği hatim töreninde, İskeçe
Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursu öğrenci
velileri Kur’an-ı Kerim’i hatim etmiş

öğrenciler için tören düzenledi. 
Etkinliğe İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, milletvekili Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kara ve DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu katıldı. 

Hatim duasının ardından,
katılımcılara geleneksel etli pilav ile
ayran ikramı yapıldı.

PAŞEVİK HATİMİ
Aynı gün bir diğer hatim etkinliği de
Paşevik köyünde gerçekleşti. İskeçe
ilinin Balkan kolu köylerinden
Paşevik’teki Kur’an kursu öğrenci velileri
köy camisinde hatim töreni düzenledi.
İskeçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursu
öğrencilerinin hatim törenine bölge halkı
yoğun ilgi gösterdi.

Paşevik köyündeki hatim etkinliğine
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Milletvekili Hüseyin Zeybek,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kara
ve diğer yerel yöneticiler katıldı. 

Hatim töreninde yapılan
konuşmalarda, birlik ve beraberlik
mesajları verildi. Öğle namazından sonra
konuklara geleneksel etli pilav ve ayram
ikram edildi. 

Koyunköy, Paşevik ve Arenmahalle’de
gerçekleşen hatim törenleri büyük bir 
kalabalığı bir araya getirdi.
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