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Avrupa borsalarında 
"siyasi risk" 

endişesi 23’te

Hamzaoğlu'ndan
transfer 

açıklaması

GÜNDEM gazetesinin
manşetlerinden derlediğimiz bir
yılın önemli olaylarını bu hafta
da vermeye devam ediyoruz.
Yılın ikinci altı ayında yaşanan
olaylar arasında, Türkiye’de 15
Temmuz’da yaşanan FETÖ
darbe girişimi öne çıkıyor. 

DEB Partisi’nin azınlık
hakları için düzenlediği
yürüyüş, Başbakan Çipras’ın
Batı Trakya ziyareti, Atina’da
DEB Partisi ile Helsinki İnsan
Hakları Komitesi’nin
gerçekleştirdiği panele saldırı
dikkat çeken diğer konular.

» 6, 7, 8, 9, 10

YENİ yılla birlikte
akaryakıt, sigara ve kahveye
zam yapıldı. Özel tüketim
vergisi benzinde litre başına 3
cent, dizelde litre başına 8
cent ve LPG’de 10 cent arttı.
Sigara ve tütün mamüllerine
uygulanan özel tüketim vergi
oranı de yüzde 20’den yüzde
26’ya yükseltildi. Yeni yılla
birlikte kahve fiyatı da arttı.
» 3

Yeni yıla
zamla
girdik

bilimdünya

İsmail Ünay 
son yolculuğuna
uğurlandı
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu emekli
memurlarından İsmail Ünay
(Muhallebici) vefat etti. Gelibolu
ilçesine bağlı Bolayır köyünde
defnedilen Ünay, 77 yaşındaydı. » 2

Yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye’yi
yasa boğan terör saldırısını
Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve
Başbakan Çipras kınadı; Dışişleri
Bakanlığı da bir açıklama yayımladı.
Azınlık kurumlarından ABTTF ve DEB
Partisi de terör saldırısına tepki
gösteren açıklamalar yaptılar.  
»15, 16

Darbe girişiminde Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik
suikast teşebbüsünde bulunan
şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan ve
iadesi talep edilen askerlerle
irtibatları tespit edildi. »4

“Suikast timi”
ile irtibatları
tespit edildi 

Teröre Atina 
ve azınlıktan
tepki

Geçen yıla damgasını vuran olaylar...

GÜNDEM 1000.
sayıya ulaştı

İLK sayısından bu yana
izlediği ilkeli yayın
politikasından taviz
vermeyen, kısır tartışma ve
kavgalara prim vermeyen
GÜNDEM gazetesi, Batı
Trakya Türk azınlığının
demokrasi ve hukuk
mücadelesine ışık tutmaya,
toplumun sorunlarına
dikkat çekmeye, azınlık
sorunları mücadelesini
yakından takip edip bunu
yansıtmaya ve bu
konularda referans olmaya
devam ediyor. 

Yaklaşık 21 yıldır ve bin
sayıdır yayın hayatına
devam eden GÜNDEM
gazetesinin en büyük moral
ve motivasyon kaynağı ise
siz değerli
okuyucularımızın sevgisi,
desteği ve takdiridir. 

»3, 5

Yayın hayatına 1996 yılında başlayan GÜNDEM, siz okuyucularımızın
desteğiyle 20 yıldır Batı Trakya Türkleri’nin sesi olmaya devam ediyor. 

»12-13
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Gümülcine Başkonsolosluğu emekli
memurlarından İsmail Ünay vefat etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu emekli
memurlarından İsmail Ünay
(Muhallebici) vefat etti. 1 Ocak
Pazar günü hayata gözlerini
yuman İsmail Ünay, 2 Ocak
Pazartesi günü ikinci namazı
sonrası düzenlenen cenaze
töreniyle toprağa verildi. Ünay,
77 yaşındaydı.

Gümülcine Yenicemahalle’de
doğup büyüyen ve uzun süre
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda yerel
memur olarak çalışan İsmail
Ünay’ın oğlunun ikamet ettiği
Çanakkale’de vefat ettiği
öğrenildi. Ünay, son yıllarda
daimi ikamet edresi olan
Gümülcine’nin yanı sıra
özellikle yazları yaşadığı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine
bağlı Bolayır köyünde
defnedildi. İsmail Ünay’ın
vasiyeti üzerine burada toprağa
verildiği ifade edildi. 

Ünay’ın son zamanlarda bazı
sağlık sorunlarıyla karşı karşıya

olduğu kaydedildi. 
İsmail Ünay’ın cenazesine

ailesi, yakınları, akrabalarının
yanı sıra Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu
çalışanlarından ve uzun yıllar
mesai arkadaşlığı yapan
Ramadan Duban katıldı. 

44 YIL HİZMET ETTİ
1939 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen İsmail Ünay,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu’nun ikinci dönem
mezunlarından biri. Çok küçük
yaşta Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda çalışmaya
başlayan Ünay, 44 yıl boyunca
burada hizmet verdi. İsmail
Ünay, 2004 yılında emekli oldu. 

Şaziye Ünay’la evli olan
İsmail Ünay, Bora ve Tayfun
adında iki çocuk babasıydı. 

GÜNDEM gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet,
ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı dileriz. 

Mustafa ve Karayusuf
Gümülcine Hastanesi’ni 
ziyaret ettiler

RODOP ili SİRİZA
milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
Gümülcine Devlet
Hastanesi’ni ziyaret ettiler.

Hastane Müdürü Yorgos
Filippidis ve yönetim kurulu
başkan yardımcısı Ekrem
Hasan ile bir araya gelen
milletvekillerine SİRİZA
Rodop İl Örgütü
Koordinatörü Stamatis
Sakellion da eşlik etti.

Gümülcine Devlet
Hastanesi Müdürü Filippidis,
milletvekilleri Mustafa ve
Karayusuf’a, 12 aylık
sözleşmeyle hastaneye
alınacak 35 personel ve yeni
yasa ile istihdam edilecek
temizlik personeli hakkında
bilgi verdi. 

Göreve geldiğinde
hastanenin borcunun 5,5
milyon euro olduğunu ve şu
anda hiçbir borçlarının
kalmadığını aktaran
Filippidis, doktorların geçmiş
yıllardan kalan ek mesai
ücretlerinin de ödendiğini
söyledi. Filippidis, 5 kadrolu
doktorun hastaneye
alınmasının beklendiğini de
sözlerine ekledi.

SİRİZA Rodop İl Örgütü

tarafından yapılan
açıklamada, “İki yıl öncesine
kıyasla daha iyi bir tablo söz
konusu. Ancak bu yine de
çözülmesi gereken sorunların
olmadığı anlamına
gelmiyor.” ifadelerine yer
verildi. 

Milletvekilleri ise konuyla
ilgili olarak, “Bizi

tarafgirlikle suçlasalar da biz
kamu sağlık sisteminin
tarafında yer almakta
diretiyoruz. Adım adım bu
sistemi vatandaşlarımızın
lehine dönüştürmeye
çalışıyoruz.”
değerlendirmesinde
bulundular.

Yunanistan’da sağlık sistemi çöküyor
AVRUPA Hastalık Önleme ve

Kontrol Merkezi'nin verilerine
göre, Yunanistan’daki sağlık
sisteminden ciddi sorunlar
yaşanıyor. 

Kriz nedeniyle hayata geçirilen
tasarruf önlemleri hastaneleri
tehlikeli hale getirdi. Ülkede ölüm
oranları arttı, ölümcül
enfeksiyonlar yaygınlaştı. Sağlık
personeli ve ekipmanında yapılan
kısıtlamalar kamu sağlığını
zayıflattı. Yüksek maliyetli tarama
cihazları bir yana, ülkedeki
hastaneler basit kan testlerini bile
yapamaz hale geldi. 

Kısıtlanan malzemeler arasında
temizlik ürünleri bile var.
Konusunda uzman doktorların
düşük maaşlar nedeniyle yurt
dışına kaçması, hükümeti zor
durumda bıraktı. Harekete geçen
hükümet, yeni yılda 8 bin yeni
doktor ve hemşirenin atanacağını
duyurdu. 

Avrupa Hastalık Önleme ve
Kontrol Merkezi'nin yayımladığı
verilere göre, ülkedeki hastaların
yüzde 10'u hastanelerde ölümcül
enfeksiyon kapma tehlikesiyle
karşı karşıya.

YAŞAYABİLECEK
HASTALAR ÖLÜYOR

Bu oran, yoğun bakım ve yeni
doğum gibi ünitelerde ise çok
daha yüksek.Yetkililer,
kısıtlamaların yarattığı sağlık
sorunlarının antibiyotiklerle
kapatılmaya çalışıldığını
düşünüyor. 

Doktorlar ve sektördeki
firmalardan yetkililer,
yaşayabilecek hastaların tassaruf
önlemleri nedeniyle yaşamını
yitirdiği görüşünde birleşiyor.

HER 40 HASTAYA 
1 HEMŞİRE DÜŞÜYOR
Ülkede 2009'dan bu yana yapılan
sağlık harcamaları her yıl 3'te 1
oranında azaldı. Hükümet bu
kesintiden her yıl 5 milyar
dolardan fazla girdi elde etti. 

2014'ten bu yana 25 bin
personel işten çıkarıldı. Ülkede 2
buçuk milyondan fazla kişinin
sağlık sigortası bulunmuyor. Tüm
bu gelişmeler, sağlık
çalışanlarının protesto
eylemlerine gitmesine neden
oluyor. 
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GÜNDEM 
Gazetesi 
BİN’e ulaştı... 

SA Hİ Bİ: HüL YA EmİN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

GÜNDEM gazetesi 1000’inci sayıya ulaştı.
Yayın hayatına 1996 yılında başlayan gazeteniz
GÜNDEM, 20 yıldır Batı Trakya Türkleri’nin sesi
olmaya devam ediyor. 

İlk sayısından bu yana izlediği ilkeli yayın
politikasından taviz vermeyen, kısır tartışma ve
kavgalara prim vermeyen GÜNDEM gazetesi,
Batı Trakya Türk azınlığının demokrasi ve
hukuk mücadelesine ışık tutmaya, toplumun
sorunlarına dikkat çekmeye, azınlık sorunları
mücadelesini yakından takip edip bunu
yansıtmaya ve bu konularda referans olmaya
devam ediyor. 

Yaklaşık 21 yıldır ve bin sayıdır yayın
hayatına devam eden GÜNDEM gazetesinin en
büyük moral ve motivasyon kaynağı ise, siz
değerli okuyucularımızın sevgisi, desteği ve

takdiridir. 
1996 yılında 8 sayfayla başladığımız yayın

hayatımıza, 10 ve 12 sayfa olarak devam
ettikten sonra, 2007 yılından itibaren yarı
renkli ve 20 sayfa, en son olarak da 24 sayfa
olarak devam etmekteyiz. Yıllar içinde içerik ve
kadro olarak da zenginleşen GÜNDEM gazetesi,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının mihenk
taşlarından biri olmayı sürdürüyor. 

Bininci sayıya ulaşmış olmanın
mutluluğunu siz değerli okurlarımızla
paylaşırken, toplumumuzun desteği ve takdiri
devam ettiği sürece, siz kıymetli okurlarımızın
GÜNDEM gazetesinin sayfalarını çevirmenin
ayrıcalığını yaşamaya devam edeceğinizi
bilmenizi isteriz. 

İyi okumalar... 

3

YENİ yılla birlikte akaryakıt, sigara
ve kahveye zam yapıldı. 

Kurşunsuz ve dizel benzinin yanı sıra,
LPG fiyatları da arttı. Özel tüketim
vergisi benzinde litre başına 3 cent,
dizelde litre başına 8 cent ve LPG’de 10
cent arttı. 

Sigara ve tütün mamüllerine
uygulanan özel tüketim vergi oranı de
yüzde 20’den yüzde 26’ya yükseltildi.
Elektronik sigara fiyatlarına da zam
yapıldığı ifade edildi. 

Yeni yılla birlikte kahve fiyatı da arttı.
Yerli ve ithal kahveye uygulanan özel
tüketim vergisi oranlarına zam yapıldı. 

Bu arada, kira gelirlerinden alınan
vergi oranında da artış oldu. Ayrıca
sabit telefon faturalarında da zam
bekleniyor.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

1000’inci sayı...

D
ile kolay… Bu hafta
1000’inci sayımızı
çıkarıyoruz. 29 Haziran

1996 yılında ilk sayımızı
çıkarırken, sizlerden nasıl bir
tepki alacağımızın heyecanı
içerisindeydik. Bugün ise koskoca
20 yılı geride bırakmış
durumdayız. 

Belki hatırlayacaksınız… Siyah
– beyaz, daha düz ve amatör
sayfa düzeniyle ilk dönem
GÜNDEM sekiz sayfadan
oluşuyordu. Ancak zaman
içerisinde sayfaları arttı, içeriği
zenginleşti, yarı renkli bir gazete
haline dönüştü. Çağın gereklerine
uyarak web üzerinden haberciliğe
başladık. Herkese ulaşabilmek
için sosyal ağları en aktif şekilde
kullanmaya çalıştık ve çalışıyoruz.

İlk yayına başladığımızdan
bugüne kadar birçok insanın eli
değdi gazeteye. Köşe yazılarıyla
birçok soydaşımız GÜNDEM’e
destek oldu ve olmaya da devam
ediyor. Toplumun değişik
kademelerinden gelen bu
desteğin önemini ve değerini
hiçbir zaman unutmadık ve
unutmayacağız. 

Mesai arkadaşları olarak da
azınlık içerisinde örnek bir kurum
olmayı başardık. Birlikte
çalışmanın ötesinde bir aile
olduk. Zaman geldi birlikte
sevindik, zaman geldi kafa kafaya
verip sorunlarımıza birlikte çözüm
aradık; birlikte güldük,
dertlendik, kavga ettik, barıştık…
Hepimiz birbirimizin önemini ve
bu gazete için gerekliliğini
bilerek, algılayarak hep
sorumlulukla hareket ettik. 

Evet, zaman içinde geliştik,
büyüdük, olgunlaştık, şekil
değiştirdik. Ama bu koca 20 yıl
içerisinde gururla söyleyebilirim
ki, daha ilk gün belirlediğimiz
yayıncılık ilkelerinden hiç ödün
vermeden bugünlere geldik. 

“Sizin gözünüz, kulağınız
olacağız” dedik ve bundan hiç
şaşmadık. Azınlığın hak arama
mücadelesinde biz de kendi
imkanlarımızla “aşa tuzumuzu

kattık”, bu çabada hep azınlığın
yanında yer aldık. Hep azınlıktan
taraf olduk; onun için duyduk,
duyduklarımızı yazdık ve azınlığın
duygu ve düşüncelerini yayma
gayretimizi sürdürdük. 

“Tüm bunları yaparken basın
ahlak kurallarını esas alacağız”
dedik ve geçen 1000 sayı
içerisinde gazetecilik ilkelerinden
şaşmadan buralara geldik. Doğru
haber vermek, iftira, karalama,
küfür gibi hareketlerden uzak
durma prensibimizi koruduk. Bizi
de kendi bataklıklarına çekmek
için provokatif davranışlarda
bulunanlara karşı
soğukkanlılığımızı hiç yitirmedik.
Çekişme ve dedikoduları kendine
malzeme yapan bir gazete olmak
yerine, ilkeli habercilikle sizlere
ulaşma yolunu seçtik. Yalın,
objektif haberciliğin, azınlık
basını olarak hedefimize
ulaşmanın, yani sesimizi
duyurmanın temel enstrümanı
olduğuna hep inandık. 

İşte bunun mükafatını da aldık.
Kimden mi? Tabii ki siz değerli
okuyucularımızdan. 20 yılı aşkın
süredir bizleri okuyarak, güven
duyarak, sözlerinizle,
bakışlarınızla takdir ederek bizi
taçlandırdınız. 

Biz tabii ki sizlerin gözü kulağı
olacağız. Bir gazetenin görevi bu.
Hele hele bir azınlık basınından
söz ediyorsak. Ama inanın sizin
gücünüz ve desteğiniz olmasaydı
işte bugün elinize aldığınız
1000’inci sayı da olmayacaktı. 

GÜNDEM yayına başladığı
tarihten bu yana birlikte
çalıştığım mesai arkadaşlarıma
teşükkürler… Yazılarıyla,
yorumlarıyla gazeteye renk veren
gönüllüler ordusuna, yazı
kadromuza teşekkürler… 

Ve tabii ki siz değerli
okuyucularımıza, takipçilerimize
teşekkürler. 

1000’inci sayıya ulaşmanın
mutluluğu ve gururuyla, herkese,
ama herkese gönülden
teşekkürler…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Akaryakıt, sigara ve kahveye
fiyatları arttı.

Yeni yıla zamla girdik
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“Suikast timi” ile
Yunanistan’a 
kaçanların irtibatları
tespit edildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15
Temmuz'daki darbe girişiminde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
yönelik suikast teşebbüsünde bulunan
şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız
olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve
iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit
edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yunanistan'daki
adli makamlara iletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve
Örgütlü Suçlar Bürosu’nca FETÖ'nün 15
Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen
soruşturma kapsamında, darbe girişiminin
başarısız olmasının ardından Yunanistan'a
kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle ilgili
yeni bir gelişme yaşandı. 

Darbe girişimi esnasında helikopterle
Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki
Kurmay Albay Ali Aktürk ve Kurmay Yarbay
Davut Uçum'a ait telefonlar ile darbe

girişiminde başka bir yerde görev yaptıkları
belirlenen ve kalkışma engellenince
Yunanistan'a firar eden Kurmay Yüzbaşı
Abdullah Yetik, Kurmay Binbaşı Ahmet Güzel,
Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı
Ferudun Çoban'a ait telefonlar arasında
karşılıklı görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. 

İncelemede, tutuklu Kurmay Albay Ali
Aktürk'ün, darbe girişimi günü ve gecesi
Abdullah Yetik ile üç kez, Ahmet Güzel ile bir
kez görüşme yaptığı, yine diğer tutuklu Davut
Uçum'un, Abdullah Yetik ile 12 kez, Ferudun
Çoban ile iki kez ve Mesut Fırat ile de bir kez
görüşme yaptığı tespit edildi. 

Söz konusu irtibatlara yönelik tespitlerin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iade
dosyasına eklenerek, Yunanistan'daki adli
makamlara iletildiği öğrenildi. 

Yunanistan'daki adli makamların, kaçan
darbeci askerlerle ilgili bu ay içerisinde bir
karar vermesi bekleniyor. 

Darbe girişiminde Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan
şüphelilerin, Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep
edilen askerlerle irtibatları tespit edildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Espen Barth Eide, Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias ile görüştü.

Atina’yı ziyaret eden Eide’nin,
Kocias ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki
görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla
ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek
toplantı öncesi son gelişmeler
değerlendirildi.

Görüşme sonrası gazetecilerin
sorularını cevaplayan Eide,
Kıbrıs'ta çözüm konusundaki
beklentilerin, son gelişmeler ile
geçmişe oranla çok daha iyi
noktada bulunduğunu ifade etti.

Taraflar arasında bazı
anlaşmazlıklar bulunduğunu,
ancak bunların aşılabilecek
meseleler olduğunu belirten Eide,
“Müzakerelerdeki dikenler, garanti
ve güvenlik konularıyla ilgili.
Sanırım, iki lider baş başa
bırakılsaydı sorun çözülecekti.”
dedi.

Eide, "Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras’ın, Cenevre’deki
müzakerelere katılıp
katılmayacağı" sorusu üzerine, iki
ülke liderlerinin müzakerelere
katılımının iyi olacağına inancını
dile getirerek, bu olasılığı
desteklediğini söyledi.

Kocias ise, Cenevre’de Kıbrıs
müzakerelerinin önü açık bir
şekilde gerçekleşeceğini belirterek,
bunun başarısızlıkla sonuçlanma
olasılığı bulunmadığını bildirdi. 

Müzakereler herhangi bir şekilde
yarıda kesilse bile daha sonra
devam edeceğini aktaran Kocias,
“BM’den, müzakerelerin
uluslararası dilde open-ended
denilen şekilde gerçekleşeceğine,
yani yarıda kesilmesi durumunda
bitmiş olmayacağına ve ileride
daha iyi hazırlık ile devam
edeceğine dair güvence aldık,
ancak toplum liderlerinin
anlaşması durumunda ilk anda
bile çözüm olabilir. Müzakerelerin
başarısızlığa uğraması olasılığı
yok. Olması mümkün olan şey,
ertelenme ya da geciktirilmedir.
Bunlar biliyorsunuz farklı şeyler.
Başarısızlık, bir müzakerenin
sonuç alınmadan sona
erdirilmesidir.” diye konuştu.

"Cenevre’deki konferansa

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve İngiltere Başbakanı Theresa
May’in katılıp katılmayacağına dair
bilgisi bulunup bulunmadığı"
sorusu üzerine Kocias, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
katılacağı bilgisini verdiğini,
May’in katılıp katılmayacağının ise
yarın belli olacağını söyledi.

Kocias, "Cenevre’de Erdoğan ve
Çipras’ın bir araya gelip
gelmeyeceği" sorusuna karşılık da,
konferans öncesi ya da sonrasında
liderler arasında gerçekleşecek
diyalog ile ilgili birçok çalışma
yapıldığını ifade etti.

Öte yandan, Başbakan Çipras’ın,
Cenevre’deki toplantı öncesi, Kıbrıs
sorunu ile ilgili ortak bir yaklaşım
sağlanabilmesi için ülkesindeki
siyasi partilerin genel başkanları ile
toplantılar gerçekleştirdiği ve
Avrupalı liderler ile de telefon
görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Medyada çıkan ve hükümet
çevrelerine dayandırılan
haberlerde, Çipras’ın, aralarında
İngiltere Başbakanı May’in de
bulunduğu Avrupalı liderler ile
telefon görüşmelerinde, "Kıbrıs’ta
garantörlük sisteminin iptal
edilmesi ve Türk askerinin adayı
terk etmesi" şeklindeki Yunan
tezlerini ayrıntıları ile dile getirdiği
kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, mecliste
grubu bulunan parti liderleri ile
başbakanlıkta gerçekleştirilen
toplantılarda, Kıbrıs meselesinin
yanı sıra Türk-Yunan ilişkileri ile
ilgili ortak bir milli çizgi
belirlenmesi konusunun
görüşüldüğü ifade edildi.

Kıbrıs müzakerelerine
İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12
Ocak tarihlerinde devam edilecek.
Adada taraflar, geçen ay, 9 Ocak'ta
Cenevre'de bir araya gelme, 11
Ocak'ta kendi haritalarını sunma
ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin
katılacağı uluslararası konferansta
bir araya gelme konusunda
anlaşmıştı.

DUNCAN DA ATİNA’DA
Bu arada, İngiltere’nin Avrupa ve
Amerika’dan Sorumlu Devlet
Bakanı Alan Duncan da Kıbrıs
müzakere süreciyle ilgili Atina’da
Dışişleri Bakanı  Kocias ile görüştü.

Atina'da Kıbrıs 
hareketliliği

YENİ kurulan Trakya İşadamları Derneği,
13 Ocak Cuma günü panel düzenliyor. Trakya
İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ve
Türkiye’den Dr. Erol User’in konuşmacı olarak

katılacağı panelin adı “Yeni Dünya Düzeni”.
Panel, Gümülcine’deki Arcadia Oteli’nde 13

Ocak  tarihinde, saat 18:00’de gerçekleşecek.
Panele tüm halkın davetli olduğu ifade edildi. 

“Yeni Dünya Düzeni” paneli
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G
azete olarak önemli bir eşiği
aşmış bulunuyoruz. Elinizdeki
gazete, GÜNDEM’in bininci

sayısı. Dile kolay. Haftalık olarak
yayınlanan bir gazete için bin sayısına
ulaşmak önemli bir olay. Ben, bugün
1000’inci sayısına ulaşan GÜNDEM’in
168’inci sayısından bu yana varım.
Yaklaşık 21 yıldır yayın hayatına devam
eden gazetenin yaklaşık 17 yılında ben de
bir parçasıyım. 

Üniversiteyi bitirip, askerliğimi
yaptıktan sonra mesleğimi icra ettiğim
GÜNDEM’de çalıştığım bu 17 yılda çok
şeyler öğrendim. Gazetemizin kurucusu
ve sahibi Hülya Emin başta olmak üzere,

bugüne kadar birlikte çalıştığımız tüm
arkadaşlarla gazeteyi bugün bulunduğu
yere getirmek ve orada tutabilmek için
ortaya koyduğumuz ortak çaba adına
teşekkürler. En büyük teşekkürü ise,
sözlerinizle yaptığımız işin “yer
tuttuğunu” anladığımız siz değerli
okurlarımıza ediyorum. Sağolun, varolun.
Sizlerin takdiri ve küçük bir güzel sözü
bile, bizlere verilen en büyük ödüldür... 

*****
Geçen haftaki yazımda 2016 yılının ilk

altı ayında yaşadığımız iki olayı
değerlendirmeye çalıştım. Birincisi
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un “Batı
Trakya’da etnik azınlık yoktur.

Uluslararası anlaşmalar böyle diyor.
Dolayısıyla buna azınlık olarak saygı
duyun” babındaki açıklaması ile Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris’in
okullarda Türkçe dilinin kullanımına
getirdiği yasağı değerlendirmiştik. 

Yılın ikinci altı ayına bakınca çok daha
önemli ve bir o kadar da vahim olayların
yaşandığını görüyoruz. 15 Temmuz’da
Türkiye’de yaşanan FETÖ darbe girişimi
ve yaklaşık 250 kişinin şehit edilmesiyle
sonuçlanan olaylar, yaşamımız boyunca
akıllardan çıkmayacak. Darbe teşebbüsü
ve Türk milletinin canı pahasına, şehitler
vererek, bedenini ortaya koyarak tanka,
topa, tüfeğe karşı mücadele ederek
darbe girişimini bir gün içinde tamamen
bertaraf etmesinin, 2016 yılında
dünyadaki en önemli olay olduğu
kanısındayım. 

Yılın ikinci yarısında azınlık açısından
da önemli olaylar yaşandı. Batı Trakya
Müslüman Türk toplumu, gasp edilen
hakları için yıllar sonra bir yürüyüş yaptı.
DEB Partisi’nin 24 Temmuz’da
gerçekleştirdiği “Hak Arama Yürüyüşü”
bu anlamda son derece önemli bir
olaydır. Aynı gün fanatik bazı grupların
karşı yürüyüş yaparak (veya yaptırılarak)
“aşırı uçlar gerginlik yaratıyor”
propagandası ise hem “gülünç”tü hem
de birbirine hiç benzemeyen bu iki gruba
bakıp bu “algı yaratma girişimi”nin ne
kadar beyhude olduğunu anlamaya
yetiyordu. 

Bir diğer olay ise DEB Partisi ile

Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği tarafından
başkent Atina’da düzenlenen azınlık
haklarıyla ilgili etkinliğin ırkçı Altın Şafak
Partisi tarafından basılmasıydı. Etkinlikte
“güvenlik zaafiyeti” ve bunun sorumluları
çok önemli bir konu. Aslında büyük bir
ihmal. Demokrasiyi ve demokratik
tartışma ortamını ayaklar altına alan bu
vahim olay, Batı Trakya Türkleri’nin
aslında neyle karşı karşıya olduğunu
gösterme ve görme açısından çok önemli. 

Yılın son günlerinde azınlığı
ilgilendiren çok önemli bir konuda bir
gelişme yaşandı. “Gelişme”den kastım
olaya “olumlu” bir yüklem vermek değil.
Dimetoka Müftülüğü’ne devlet tarafından
yapılan atamadan bahsediyorum. Devlet,
azınlığın müftülük konusundaki
isteklerini, taleplerini ve hassasiyetlerini
gözardı etmeye devam ediyor. Azınlığın
tasvip etmeyeceği uygulamaları eskiden
olduğu gibi aynen sürdürüyor. Dimetoka
Müftülüğü’ne atama 2016’nın son
günlerdinde yapıldı. 

Yeni yılla birlikte eski anlayış ve eski
uygulamalar da geride kalır mı dersiniz?
Kimbilir, bekleyip göreceğiz.... 

2017’de ailem ve sevdiklerim için
sadece sağlık, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı için daha fazla demokrasi,
siz okurlarımız için herşeyin gönlünüzce
olmasını, yorgun dünyamız için de
sadece barış diliyorum... 

Kalın sağlıcakla... 

Ozan AHMETOĞLU

Bininci sayımız, 
geride bıraktığımız yıl 
ve temenniler

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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29 Ocaklar’ı gençlere anlattı

TRAKYA Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Edirne Temsilciliği’nde,
“29 Ocak Olayları ve Batı
Trakya’da Türk Olmak” başlıklı
bir sunum yaptı. Batı Trakyalı
olan Hüseyinoğlu sunumunda,
29 Ocaklar’da yaşanan olayları
ve 29 Ocak 1988’deki yürüyüşe
götüren gelişmeleri
değerlendirdi. 

Hüseyinoğlu, gençlere iki
saatlik bir sunum yaptı.
Hüseyinoğlu, “1954 Fesopulos
kararı ile tüm azınlık kurumu
tabelaları değiştirilerek
Müslüman okulu ve derneği
yerine, Türk okulu ve derneği
isimlerini içeren yeni tabelalar
asıldı. Fakat ne yaman çelişkidir
ki aynı Yunan devleti 1983
yılında bu dernekler hakkında
işlem başlattı ve tabelalarında
Türk kelimesi içeriyorlar diye
1987 yılında dernekleri kapattı.
Bunun yansıması olarak da Batı
Trakya Türk azınlığının verdiği
ilk tepki 29 Ocak 1988’de
Gümülcine’de on binlerin
toplanması ile verildi. İki yıl

sonra da Batı Trakya Türk
azınlığı hiç bir şeyin
değişmemesi üzerine tekrar
Gümülcine’de bir protesto
yürüyüşü yapmak istedi, ama
yaratılan provakasyonlar sonucu
bu masumane protesto
Yunanlıların, Türklere ve
Türklere ait işyerine saldırısına
dönüştü. O tarihten bu yana da
29 Ocaklar Batı Trakya Türk
azınlığı için Milli Direniş Günü
olarak anılmaktadır.” dedi.

Ali Hüseyinoğlu, Edirne’de
eğitim gören öğrencilerin
sorularını da yanıtladı.

BTTDD Edirne Temsilciliği’nde “29
Ocak Olayları ve Batı Trakya’da
Türk Olmak” başlıklı bir sunum
gerçekleşti. Sunumu, Batı Trakyalı
akademisyen Ali Hüseyinoğlu yaptı.

Trafik kazasında anne ve çocuğu hayatını kaybetti!
DEDEAĞAÇ Fere yolunun 10. kilometresinde

meydana gelen trafik kazasında 47 yaşında
anne ile 10 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

3 Ocak Salı günü Dedeağaç havaalanı
yakınlarında saat 18:00 sularında meydana
gelen kazada, karşı yönden gelen itfaiye aracı
ile kadının kullandığı özel otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası özel araçta bulunan kadın ve
çocuğu Dedeağaç Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak
anne ve çocuğunun yaşamını kaybettiği tespit
edildi. 

Kaza sonrasında itfaiye aracında bulunan bir
görevlinin ise şok geçirdiği ifade edildi. 

İtfaiye aracının takla atmasıyla araçta
bulunan üç görevli hafif şekilde yaralandı. Kaza
sonrası yol, bir süre trafiğe kapatıldı.

gundem_1000_Layout 1  09.01.2017  15:18  Page 5



GÜNDEMhaber 6 Ocak 20176

2016 yılının önemli olayları... 

TEMMUZ
-Batı Trakya Türkleri anavatan

Türkiye’de İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda üç canlı bomba
tarafından gerçekleştirlen terör
saldırısını kınadı. Soydaşlar ve azınlık
kurumları, sosyal paylaşım sitelerinde
ve yazılı açıklamalarla saldırıyı
lanetledi. 

-Batı Trakyalı akademisyenler
Sebahattin Abdurrahman ve Ali
Hüseyinoğlu, Başbakan Aleksis
Çipras’ın Atina’ya yapılacak camiyle
ilgili açıklamasını yorumladı.
Akademisyenler, Atina’ya cami
konusunda direncin hala devam
ettiğine dikkat çektiler. 

-Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Batı
Trakya’nın ekonomik kalkınmasıyla
ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.
Kocias’ın girişimiyle yapılan toplantıya
bakanların katıldığı ifade edildi. 

-Ramazan ayı boyunca Batı Trakya’da
iftar sofraları kuruldu. Rodop, İskeçe ve
Meriç illerine bağlı köylerde halkın
düzenlediği iftar yemekleri yoğun ilgi
gördü. Azınlık kurumları da iftar
programları gerçekleştirdi. 

-Türkiye’deki Türk İşbirliği
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
“Balkanlar’da İslam ve Miadı Dolmayan
Umut” başlığı altında bir panel
düzenledi. Panele Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete ve DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş katıldı. 

-İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nin
Bereket Konvoyu bu yıl Batı Trakya’da
iki köyde iftar sofrası açtı. Bereket
Konvoyu, İskeçe’nin Kireççiler ve
Gümülcine’nin Mehrikoz köyünde iftar
programı düzenledi. 

-Ramazan Bayramı, Batı Trakya’da
coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
düzenlenen geleneksel bayramlaşma
töreni yoğun bir katılımla bayramın
ikinci günü gerçekleşti. Aynı gün azınlık
sivil toplum kuruluşlarında da
bayramlaşma töreni yapıldı. 

-DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali

Çavuş yayımladığı açıklamada Batı
Trakya Müslüman  Türk Azınlığı’nın
haklarını savunacaklarını belirterek,
“Sokaklar dahil haklarımızı her
platformda haykıracağız” ifadesini
kullandı. 

-Türkiye’deki şehitler anısına 17 bin
kilometre kat edecek Kayserili
motosikletçi Mustafa Özdemir
Gümülcine’den geçti. Özdemir’in hedefi,
Avrupa’da 27 ülke gezerek ve 27 bin
kilometre katetmek. 

-İskeçe'nin Balkan kolu köylerinden
Gökçepınar'dan 19 yaşındaki Ahmet
Katunlu isimli genç, 12 Temmuz Salı
günü asker arkadaşlarıyla birlikte gittiği
Kavala - Keramoti plajında serinlemek
için girdiği denizde boğularak hayatını
kaybetti.

-Türkiye’de 15 Temmuz  Cuma
akşamı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
Türkiye’de darbe teşebbüsünde
bulunarak, seçimle işbaşına gelen
Cumhurbaşkanı ve hükümeti zorla
görevden almaya teşebbüs etti. Türk
halkı siyasi görüş farkı gözetmeksizin
FETÖ darbe girişimine karşı koydu. Tüm
siyasi partiler darbe girişimine tepki
gösterirken, darbeciler Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni bile bombaladı. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin büyük çoğunluğu
FETÖ darbe girişimine destek
vermezken, bazı asker ve subaylar
darbecilere karşı direnirken şehit düştü.

Türk halkı Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın televizyondaki
çağrısından sonra sokağa dökülerek,
FETÖ darbe girişimine karşı canını
ortaya koyarak karşı çıktı. 

-Bir gün boyunca devam eden direniş
ve olaylarda yaklaşık 250 kişi şehit oldu,
binlerce kişi de yaralandı. Darbe
girişimi 16 Temmuz Cumartesi akşam
saatlerine kadar tamamen bastırıldı.
“Demokrasi Şehitleri” arasında
Gümülcine’nin Menetler köyünden olan
ve İstanbul’da yaşayan gazeteci Mustafa
Cambaz da vardı. 

-Türkiye’deki darbe girişimine katılan
sekiz subay, askeri helikopterle kaçarak
Dedeağaç havaalanına indi. Darbeciler,
Yunanistan’dan sığınma talebinde
bulundu. 

-DEB Partisi’nin çağrısı üzerine 16
Temmuz Cumartesi günü yaklaşık 200
soydaş Dedeağaç havalimanı önüne
gelerek FETÖ darbe girişimine tepki
gösterdi ve darbecilerin iade edilmesini
istedi. Daha sonra Gümülcine’ye
hareket eden grup, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’yı ziyaret ederek, Türkiye’de
yaşanan olaylardan dolayı geçmiş olsuk
dileklerini iletti. 

-Başta Batı Trakya Türk Azınlık
Danışma Kurulu olmak üzere, azınlık
kurumları yayımladıkları açıklamalarla
Türkiye’deki darbe girişimini kınadı.

GÜNDEM gazetesinin
manşetlerinden

derlediğimiz bir yılın
önemli olaylarını bu

hafta da vermeye
devam ediyoruz. Geride
bıraktığımız yılın ikinci

altı ayında yaşanan
önemli olayları bu

sayımızda sizler için
derledik. 

Yılın ikinci altı ayında
yaşanan olaylar

arasında, Türkiye’de 15
Temmuz’da yaşanan ve

250’ye yakın şehidin
verildiği FETÖ darbe
girişimi öne çıkıyor. 

Batı Trakya Türkleri,
yıllar sonra hakları için

DEB Partisi
öncülüğünde bir

yürüyüş yaptı. 
Yılın ikinci yarısında

yaşanan önemli olaylar
arasında Başbakan

Aleksis Çipras’ın Batı
Trakya ziyareti de yer

aldı. 
Bu dönemde özellikle
anavatan Türkiye’de
yaşanan kanlı terör

saldırıları, Batı
Trakya’da derin üzüntü

yarattı. 
Aralık ayında DEB
Partisi ile Helsinki

İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan

Gözlemciliği tarafından
düzenlenen azınlık

hakları etkinliği ırkçı
Altın Şafak Partisi
tarafından basıldı. 

İşte 2016’nın ikinci
yarısında yaşanan

önemli olaylar: 
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-Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) darbe girişimine
katıldıktan sonra askeri bir
helikopterle Yunanistan'a kaçan
8 asker, 17 Temmuz Pazar günü
Dedeağaç Adliyesi'nde savcı
karşısına çıkarıldı. 

-Türkiye’deki darbe girişimi
sırasında şehit olan “Demokrasi
Şehitleri” için Batı Trakya
camilerinde salalar okundu.
Ayrıca İskeçe’nin Şahin köyü ile
Gümülcine’de mevlit okutuldu. 

-Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras,
Yunanistan’a kaçan darbeci
askerlerle ilgili olarak, “Eğer
iade gerçekleşmezse bu
ilişkilere zarar verebilir”
açıklamasında bulundu. 

-İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Gökçepınarlı
asker Ahmet Katunlu’nun
cenazesiyle ilgili basında çıkan
ve olayları çarpıttığını söyleyen
haber ve yorumlara ve daha
sonra konuyla ilgili olarak Altın
Şafak Partisi’nin meclise
sunduğu soruyla ilgili olarak
mecliste konuşarak, “Çirkin ve
provokatif taktiklere boyun
eğmeyeceğiz” dedi. 

-Dünya Türk İş Konseyi
(DTİK) Balkanlar Girişimci
Toplantısı, 23 Temmuz
Cumartesi günü Gümülcine’deki
Arcadia Oteli’nde düzenlendi.
Toplantıya konuşmacı olarak
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli, DTİK
Balkanlar Komite Başkan
Yardımcısı ve Yunanistan
Temsilcisi Levent Sadık Ahmet,
DTİK İcra Komitesi üyesi Berna
İlter ve Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
katıldı.  

-Batı Trakya Türkleri yıllar
sonra ilk kez bir yürüyüş
gerçekleştirerek haklarını talep
etti. Türk azınlığın haklarının
garanti altına alındığı Lozan
Antlaşması’nın imzalanmasının
yıldönümü ve aynı zamanda
DEB Partisi’nin kurucusu ve
Rodop Bağımsız Milletvekili Dr.
Sadık Ahmet’in ölüm yıl
dönümü olan 24 Temmuz Pazar
günü “Hak Arama Yürüyüşü”
adı altında gerçekleştirilen
eyleme Batı Trakya genelinden
çok sayıda soydaş katıldı.
Yürüyüşün bittiği eski valilik
binası önünde Türkçe ve

Yunanca bildiri okundu.
Eyleme, Avrupa
Parlamentosu’ndan Avrupa Hür
İttifakı (EFA) da destek verdi.
Öte yandan aşırı fanatik bazı
gruplar ise Gümülcine şehir
meydanında karşı eylem yaptı
ve polisle çatıştı. 

-Dr. Sadık Ahmet, ölümünün
21. Yıl dönümünde düzenlenen
etkinliklerle anıldı. 

-Merkez Birliği Partisi
Başkanı Vasilis Levendis,
Başbakan Çipras’la seçim
kanunuyla ilgili görüşmesinde,
“Türkiye’nin bir yolunu bulup
meclise adım atacağı için yüzde
3’lük barajı kaldıramayacağını
veya değiştiremeyeceğini”
söyledini dile getirdi. 

-Rodop ilinin Hacıören
köyündeki tarlasından
dönerken sürdüğü traktörün
uçuruma yuvarlanması sonusu
yaşamını yitiren din adamı İrfan
Şirak, kalabalık bir cenaze
töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı. 

-Münih’te bir alışveriş
merkezinde meydana gelen
silahlı saldırıda Batı Trakyalı
Hüseyin Dayıcık, üçüz

kardeşlerinden biri olan Gülfer’i
korumak isterken hayatını
kaybetti. 17 yaşındaki Hüseyin
Dayıcık, köyü olan
Karacaoğlan’da toprağa verildi. 

- “Real News” gazetesine
röportaj veren Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias, Pomak ve
Romanların da azınlığa dahil
olduğunu, ancak bu iki grubun
kendilerini Türk olarak
tanımlayanlarla bir ilgisinin
olmadığını iddia etti. 

- Anadolu Ajansı
“Dakika Dakika - FETÖ’nün
Darbe Girişimi” adlı kitabı
yayınladı. Kitap, 15 Temmuz’da
yaşanan darbe girişiminin
dakika dakika tüm detaylarını
kronolojik sırayla ve ilgi çekici
fotoğraflarla ortaya koydu. 

AĞUSTOS
-DEB Partisi Genel Başkanı

Mustafa Ali Çavuş, ırkçı Altın
Şafak Partisi’nin suç duyurusu
üzerine Gümülcine emniyetinde
ifade verdi. 

- Tarihi Seçek Yağlı
Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri
5-7 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirildi. 

- İskeçe’ye bağlı Şahin
Azınlık İlkokulu’nda görev
yapan Yunanca öğretmeni Dafni
Stavraki, GÜNDEM gazetesine
suç duyurusunda bulundu.
Öğretmen Stavraki’nin suç
duyurusu üzerine Gümülcine
Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi,
başlattığı ön soruşturma
kapsamında GÜNDEM gazetesi
sahibi Hülya Emin’i ifade
vermeye çağırdı.

- Avrupa Parlamentosu
(AP) Başkanı Martin Schulz ve
Avrupa Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, ABTTF’nin
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) Gümülcine’deki iki
şubesinin Yunan makamları

tarafından kapatılmasına ilişkin
mektubuna yazılı cevap verdi.
Juncker, süreci yakından takip
edeceklerini söyledi. 

- İskeçe – Şahin –
Bulgaristan yolunun Demircik –
Bulgaristan sınırı bölümü
“Doğu Makedonya – Trakya
2014 – 2020” programına dahil
edildi.

-Altın Şafak Partisi
milletvekilleri, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in
Yunan bayrağını yırttığını iddia
etti. Altın Şafak Partisi
milletvekilleri Atina’ya
yapılacak camiyle ilgili
konunun da ele alındığı yasa
tasarısı görüşmelerinde İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek’e yönelik ağır
suçlamalarda bulundu.  

-DEB partisi Türkiye'de
yapılan FETÖ darbe girișimini
protesto etmek amacıyla
Edirne'de gerçekleștirilen
Demokrasi Mitingi'ne katıldı.

-15 Temmuz Cuma günü
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
tarafından gerekleştirilen darbe
girişimi sonrasında Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan
ve “Demokrasi Nöbeti” olarak
adlandırılan darbe girişimi
karşıtı gösteriler, 7 Ağustos
Pazar günü “Demokrasi ve
Şehitleri Anma Mitingi” ile
devam etti. Miting, Türkiye
tarihinin en büyük mitingi oldu.
Mitingde MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan
Binali Yıldırım, Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan birer konuşma yaptı.  

-Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, Altın Şafak
Partisi’nin suç duyurusu
üzerine ifade verdi. 

Devamı 8. sayfada
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-T.C. Başbakanı Binali

Yıldırım, Karadağ Diyanet İşleri
Başkanı Rıfat Feyziç,
Bulgaristan Başmüftüsü Dr.
Mustafa Aliş Hacı, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ve
beraberindeki heyeti TBMM'de
kabul etti.

-Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Dışişleri Bakanlığı, 2015
Yunanistan Uluslararası Din
Özgürlüğü raporunu açıkladı. 

-Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun,
önümüzdeki günlerde bazı
azınlık okullarının
kapatılmasına karşı hukuki ve
siyasi mücadele kararı aldığı
bildirildi.

-Genç Akademisyenler
Topluluğu’nun düzenleyeceği
konserin iptal edildiği bildirildi.
Konserin Türkiye’nin Gaziantep
şehrinde ve çeşitli bölgelerde
meydana gelen terör saldırıları
nedeniyle iptal edildiği ifade
edildi.

-İstanbul Boğazına inşa
edilen "dünyanın en geniş
köprüsü" Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Türkiye ve dünyadan
çok sayıda liderin katılımıyla
hizmete açıldı.

-Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı’nın 10
Ağustos 2016 tarihinde
açıkladığı Yunanistan 2015
Uluslararası Din Özgürlüğü
Raporu’na yönelik paralel bir
rapor hazırlayarak raporu
ABD’nin yetkili makamlarına
iletti.

-Batı Trakya’da dokuz azınlık
okulu daha kapatılıyor. Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kararı uyarınca
Rodop, İskeçe ve Meriç illerinde
toplam dokuz Türk azınlık
ilkokulunun faaliyet daha
durduruluyor. Azınlık kurumları
karara tepki gösterdi. 

-İskeçe’de hazırlanan 383 kilo

ağırlığındaki karyoka, Guiness
Rekorlar Kitabı’na girmeyi
başardı.

-Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) düzenlediği
Türkçe Konuşan Girişimciler
Programı’nın koordinatörü
Birsen Karaloğlu 27 Ağustos
Cumartesi günü Gümülcine’yi
ziyaret etti.

- Dünya Türk İş Konseyi
Yunanistan Temsilcisi iş adamı
Levent Sadık Ahmet, Trakya
Pamuk İşletmeleri Başkanı
Stamatis Kurudis ile görüşerek
kendisine Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ticari
ilişkilerin gelişmesine katkı
yaptığı için plaket sundu.

-“240 İmam Yasası”
çerçevesinde görev yapacak din
öğreticilerinin (ierodidaskalos)
isimleri açıklandı. 123 din
öğreticisinin görevlendirileceği
belirtildi. 

-Türkiye’de AK Parti Bursa
Milletvekili Batı Trakya kökenli
Mehmet Müezzinoğlu yeniden
bakanlığa getirildi.
Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı oldu. 

-Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (ROİSDER) Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, 31
Ağustos tarihinde

Yunanistan’dan sınır dışı edildi.
DEB Partisi ve FUEN,
Kaymakçı’nın tutuklanmasını
kınadı.

EYLÜL
-İskeçe Devlet Hastanesi’nde

ilk kez Türk azınlık üyesi bir kişi
yönetim kurulu başkan
yardımcısı oldu. Muhasebeci
Birol Müminoğlu, hastanenin
yönetim kurulu başkan
yardımcılığına getirildi.
Gümülcine Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı ise diş hekimi
Ekrem Hasan oldu. 

-Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Proto Thema gazetesinde Batı
Trakya’daki FETÖ
yapılanmasıyla ilgili çıkan
haberin ardından bir açıklama
yaptı. Mete: “Biz Batı Trakya
Türk azınlığıyız, bizim terörle,
teröristle işimiz olmaz” diye
konuştu. DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ile
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
ve BİHLİMDER de konuyla ilgili
açıklama yayımladı. Azınlık
temsilcileri aleyhlerine çıkan

haber ve yorumlara tepki
gösterdi. 

-Kozlukebir Belediyesi’nin
organize ettiği “Alantepe Yağı
Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri” 2 – 4 Eylül tarihleri
arasında yapıldı. 

-İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu’ndan Türkçe
olarak yapılan resim dersi
kaldırıldı. Türkçe ders sayısı da
azaltıldı. 

-Gümülcine ve İskeçe’deki
öğretmen dernekleri Eğitim
Bakanı’na mektup göndererek
kapatılacağı açıklanan azınlık
okullarının kapatılmamasını
istediler. 

-Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu Başkanı ve Avrupa
Halkları Federal Birliği (FUEN)
Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dışişleri
Komisyonu Başkanı ve Adalet
ve Kalkınma Partisi Malatya
Milletvekili Taha Özhan ile
Ankara’daki makamında
görüştü.

-İskeçe’nin ova bölgesindeki
köylerden Zeynelli Azınlık
İlkokulu’nun kapatılması için
ortaya konan tepkiler ve
özellikle Belediye Başkanı
Thomas Mihoglu’nun sert
tepkisi sonuç getirdi ve okul

kapatılmaktan kurtuldu.
-Gümülcine Belediyesi’nde

belediye başkan yardımcılığı
görevlerinde değişikliğe gidildi.
Belediye Başkan Yardımcısı
Sibel Mustafaoğlu’nun yerine
Gümülcineli avukat Emre
Ahmet görev aldı. 

-Altın Şafak Partisi Atina 2.
Bölge Milletvekili İlias
Panayotaros, iş adamı Levent
Sadık Ahmet’le ilgili meclise
soru sundu.

-DEB Partisi’nin yeni seçim
kanunuyla ilgili açıklamasında,
“Bugüne kadar demokrasi ve
hukuktan ayrılmayan Batı
Trakya Türkleri tehlike ve tehdit
olarak gösterilerek seçim
kanununda yapılması gereken
demokratik değişikliklerden
vazgeçilmesini, demokrasi ve
millet iradesine saygısızlık
olarak değerlendirmekteyiz.”
ifadelerine yer verildi.

-Batı Trakya’da Kurban
Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kurban bayramı dolayısıyla
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
bayramlaşma töreni
düzenlendi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, 15
Temmuz’da FETÖ darbe girişimi
sırasında şehit edilen Batı
Trakyalı gazeteci Mustafa
Cambaz’ın ailesini ziyaret etti.

-ABTTF öncülüğünde Batı
Trakya’ya düzenlenen keşif
ziyaretine katılan Avrupa Hür
İttifakı ve Temsil Edilmeyen
Milletler ve Halklar Örgütü
temsilcileri, Batı Trakya’daki
durumu endişe verici olarak
nitelendirdi. 

-ABTTF ve BTAYTD,
Varşova’da yapılan AGİT İnsani
Boyut Uygulama Toplantısı’nda
Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik hak ihlallerini gündeme
taşıdılar. 

-Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, New York’ta Başbakan
Aleksis Çipras’la görüştü. 

- Rodop – Evros SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği,
azınlık eğitimiyle ilgili son
olayları ve kapatılan azınlık
okullarını sorununu ele almak
üzere yaptığı olağanüstü
kongrede eylem kararı aldı. 

7. say fa nın de va mı
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-Okulları kapatılan

İskeçe'nin Zümbülmahalle ve
Sadnoviça köylerindeki öğrenci
velileri, ulașım sorununun
devam etmesi nedeniyle eylem
yaptı. Öğrenci velileri Dolaphan
köyündeki Mustafçova Belediye
binasını ișgal etti. 

-Rodop ili Potami Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, Rodop
iline bağlı dağlık bölgelerdeki
düşük gelir düzeyine sahip bazı
köylerin, dezavantajlı bölgeler
listesine dahil edilmeyerek
desteklenecek bölgeler kapsamı
dışında bırakılmasını meclis
gündemine taşıdı.

-Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kararıyla dokuz
azınlık okulunun kapatılmasını
öngören kararı protesto etmek
ve okul kapatma kararının iptal
edilmesi için eylem yapıldı.
Gümülcine ve İskeçe’deki SÖPA
mezunu öğretmen dernekleri
tarafından gerçekleştirilen
eylem, Eyalet Eğitim Müdürlüğü
önünde gerçekleşti. 

-Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis
yoğun bakımda tedavi altına
alındı.

EKİM
-Savunma Bakanı ve

hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi
(ANEL) Başkanı Panos
Kammenos, orta ve güney
Yunanistan’dan bazı birliklerin
Batı Trakya bölgesine
kaydırılarak, bölgedeki askeri
varlığın takviye edileceğini
söyledi.

-Tarım Bakan Yardımcısı
Markos Bolaris, İskeçe ve
Gümülcine’yi ziyaret ederek,
“Tarım politikamızı değiştirmek
zorundayız” mesajı verdi.
Milletvekili İlhan Ahme ise prim
verme konusunun önünde
engel olmadığını savundu. 

-Batı Trakyalı iş adamı
Levent Sadık Ahmet’in

organizatörlüğünde Yaka İKE
Kiraz İşleme Tesisi, “Kiraz
Üretimi ve Çeşitlilik” başlığı
altında bir seminer düzenledi. 

-Başkent Atina’da inşa
edilmesi planlanan cami için
ilgili bakanlık ve inşaatçı
firmalar arasında anlaşma
sağlandı. 

-Selanik’te düzenlenen
Okinawa Karate Yunanistan
Şampiyonası’na katılan azınlık
gençleri madalyalarla döndü. 

-Azınlık ve insan hakları
alanında faaliyet gösteren iki
örgüt ve Türk azınlığa ait yedi
dernek, Adalet Bakanlığı
Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel
Sekreteri ve Birleşmiş Milletler
Komisyonları Yunanistan
Temsilcisi Kostis Papaioannu’ya
mektup gönderdi. Mektupta,
BM tarafından Yunanistan’a
yapılan tavsiyelerin hayata
geçirilmesi istendi. 

-“9. Avrasya İslam Şurası”
İstanbul’da yapıldı. Şura’ya Batı
Trakya’dan Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete katıldı. 

-Avrupa Birliği’nin istatistik
kurumu Eurostat,
Yunanistan’da yaşayan
vatandaşların üçte birinin fakir
sınıfına girdiğini ve sosyal
dışlanmayla karşı karşıya
olduğunu açıkladı. 

-Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis, yoğun bakımda
bulunduğu İskeçe Devlet
Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

-Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize
ziyareti sırasında yaptığı
konuşmayı çarpıtarak haber
yapan Atina Haber Ajansı, az
daha Türkiye ile Yunanistan
arasında ciddi bir krize neden
olacaktı. 

-Batı Trakyalı avukat Aydın
Özcan ikinci kez İzmir Baro
Başkanı seçildi. 

-İskeçe’de polisin yakaladığı
Bulgar plakalı bir aracın
içindeki kaçak göçmenler
arasında iki FETÖ’cü subayın
olduğu iddia edildi. 

-Batı Trakya Türkleri’nin
seçtiği müftüler İbrahim Şerif ve
Ahmet Mete, azınlığa karşı
geçmişte uygulanan sindirme
politikasının son dönemde
yeniden uygulamaya
konulduğunu ifade ettiler. 

-Danıştay Yüksek
Mahkemesi, ulusal yayın yapma
hakkına sahip özel kanal
sayısını dörde indirecek ihaleyi
anayasaya aykırı bularak iptal
etti. 

-Türkiye’de yüksek öğrenime
devam edecek olan yabancı
uyruklu öğrenciler için YÖS
benzeri yeni sınav sisteminin
geleceği belirtildi. 

-Almanya’nın Berlin şehrinde
düzenlenen “Hoşgörü ve
Farklılık” konulu konferansta
Batı Trakya Türkleri’nin
ayrımcılık, nefret suçları ve
örgütlenme özgürlüğü
alanlarında yaşadığı sorunlar
anlatıldı. 

-DEB Partisi yöneticileri,
Avrupa Birliği’nin merkezi
Brüksel’de temaslarda
bulunarak, Avrupa Hür İttifakı,
Yeşiller Partisi ve Makedon
azınlığa ait Gökkuşağı partisiyle
görüştü. 

-28 Ekim OHİ bayramı, ülke
genelinde kutlandı. 

-Türkiye Cumhuriyeti’nin

kuruluşu Gümülcine’de çok
sayıda kişinin katıldığı
resepsiyonla kutlandı.

KASIM
-Gümülcine’de bir hafta

içinde  üç azınlık mensubu
intihar etti. Olay, Batı Trakya
genelinde büyük üzüntü ve
endişe yarattı. 

-İşkenceye Karşı Dünya
Örgütü, Rodos, İstanköy ve
Oniki Adalar Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Mustafa Kaymakçı’nın
Yunanistan’dan sınır dışı
edilmesini kınadı ve yasağın
kaldırılmasını istedi. 

-Türkiye’nin AB Bakanı ve
Başmüzakereci Ömer Çelik,
Atina ziyareti çerçevesinde Türk
azınlık temsilcileriyle görüştü.
Çelik, seçilmiş müftüler ve
azınlık milletvekilleriyle
biraraya geldi. 

-Yunanistan Başpiskoposu
İeronimos, Atina’ya cami inşa
edilmesi ile ilgili endişelerinin
olduğunu belirterek, bu konuda
acele edilmemesi gerektiğini
söyledi. 

-Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanlığı görevine
Hristos Metios seçildi. 

-DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada,
hükümetten azınlığa yönelik
açılım beklediklerini söyledi. 

-Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, ölüm yıl dönümünde
Selanik ve Gümülcine’de anıldı. 

-Eski bakan ve Rodop eski
milletvekili Evripidis
Stilyanidis, Trakya’da ırkçılık ve
aşırılığın artacağı iddiasında
bulunarak, Rodop ilinde
Hıristiyan milletvekilinin
olmamasının istikrarı sartığını
öne sürdü. 

-Rodop milletvekili İlhan
Ahmet, AB Yeni Ortak Tarım
Politikası çerçevesinde
tütüncüye ek prim sağlanması
için bakanlığın bir çalışma
içinde olmamasının üzücü
olduğunu söyledi. 

-Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü Bayan İrşad
Ekibi’nin düzenlediği
geleneksel aşure günü etkinliği
Gümülcine’de yapıldı. 

-SİRİZA – ANEL
hükümetinde yapılan revizyon
sonrası yeni bakanlar yemin
ederek göreve başladı. 

-İskeçe Türk Birliği’nin
öncülüğünde İskeçe’deki
azınlık dernekleri Ankara’yı
ziyaret etti. İTB’nin Ankara
gezisine İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete de katıldı. 

-Türkiye’de TV8 kanalında
yayınlanan “O Ses Türkiye”
şarkı yarışmasına katılan Batı
Trakyalı Aysun Hüseyin,
performansı ile hem jüri
üyelerini, hem de ekran başında
binlerce kişiyi büyüledi. 

-İngiltere Türk Dili, Kültürü
ve Eğitim Konsorsiyumu
başkanlığına Batı Trakyalı
Necmi Hasanoğlu seçildi. 

-Batı Trakya Türk azınlığının
sorunları, Viyana’da yapılan
AGİT Ek İnsani Boyut
Toplantısı’nda dile getirildi. 

-Trakya 2016 Ticaret Fuarı,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
katılımıyla açıldı. 

-Türkiye’deki Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin
uyguladığı Batı Trakyalı
öğrencilere yönelik “Uzaktan
Öğretim Ders Destek Sistemi”
yeni eğitim döneminde yeniden
başladı. 

Devamı 10. sayfada
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evde kuş bakımı ve beslenmesi...

E
vde kuş bakımı belirli
kurallara uyulduğu zaman
çok kolay, uyulmadığı

zaman ise üzücü sonuçlarla
karşılaşılabileceği için de bir o
kadar da zordur. Satın alınan bir
hayvanın, yüzlerce arkadaşının
yanından ayrıldığı düşünüldüğünde
bir kaç gün gariplik çekmesi, çok
sessiz ve sakin olması doğaldır.
Hatta bir iki gün, hiç yem
yemeyebilir. Gizli gizli su
içeceğinden, dışkısı çok sıvı olabilir.
Fakat bu durumda bile mutlaka
kuşunuzu iyi bir şekilde
inceledikten sonra aldığınız yere
hayvanın durumunu mutlaka
danışın. Çünkü, aldığınız hayvan,
hele yavruysa en ufak bir
olumsuzluk savunmasız olan
yavrunun çok kısa bir zamanda
güçsüz düşmesine, hatta 24 saat
içerisinde ölmesine neden olabilir.
Bu bakımdan erken teşhis her
zaman büyük bir umuttur. 

Canlı hayvan edinmek, her
zaman sorumluluk gerektirir. Satın
alındığından sonra sorumluluk
sizlere aittir. Bir canlının
sorumluluğunu alamayacak hiç
kimse, hayvan bakmamalıdır. Hiçbir
canlının canını, bizler vermediğimiz
gibi sorumsuzluğumuz sonucunda
onların yaşamlarını yitirmelerine
sebep olmaya hiçbirimizin hakkı
yoktur. 

İnsanlar gibi onlar da
hastalanabilir. Gerekli zamanlarda,
gerekli müdahaleler yapılırsa onlar
da iyileşir. Bir takım mazeretlerle
geç kalındığında, tedavi için de geç
kalınmış olabilir. Burada bir can söz
konusu olduğundan, kimin
sorumluluğu altında ise bu
sorumluluk da ona aittir. 

Kuş bakımında mutlaka uyulması
gereken kurallar şunlardır: 

Ömür boyu hiçbir şekilde
cereyanda kalmamalı çünkü,
cereyanda kalan kuş çok kötü
hastalanabilir, ya hasta bir kuş
olarak ömrünü sürdürür ya da ölür. 

Bir ay boyunca kafesten çıkarılıp
evde uçurulmamalıdır. Çünkü; evi
bilmeyen, tanımayan hayvan
bilinçsizce uçarak sağa sola
çarpabilir. Bu da bir iç kanamaya
neden olursa, sonuç ölüm olabilir.
Bir ay sonra yavaş yavaş uçurmaya
başlanılabilir. 

Bir ay boyunca yeşillik asla
verilmemelidir. Çünkü bünyesi
oturmamış ve iklim değiştirmiş bir
kuşun sindirim sistemi bozulur ve
ishalden bir iki gün içinde ölebilir.
Bir ay sonra ise, ya özel yeşillik
yemi veya haftada bir defa olmak
şartı ile çok az yeşillik veya meyva
verebilirsiniz

Yemesi Gereken Şeyler 
Karışık, sterilize, tozsuz yemler

tercih edilmeli çünkü tozlu yemler
hayvanlarımızda çeşitli hastalıklara
neden olmaktadır. 

Kuş kumu mutlaka verilmesi
gerekir. Çünkü bizlerdeki gibi
midesi olmayan kuşlar, yediklerini
kumlar sayesinde öğütür, kum
olmadığı zaman sindirim
bozukluğuna neden olur. 

Gaga taşı mutlaka verilmelidir.
Çünkü, doğada gagalarını sürterek,
törpüleyen kuşlar gaga uzamalarını
böylelikle engellerler. Kafeste ise
gaga taşı bu görevi görür. Ayrıca
kuşun kalsiyum ihtiyacını da
karşılayarak kemiklerinin
gelişmesini sağlar. 

Vitamin ise doğadan ayırdığımız
kafes içindeki kuşların sağlığını
korumak için, mutlaka verilmesi
gerekmektedir. 

Krakerler ise hayvanın kafeste
canlı, neşeli ve dinamik olmasını
sağlayan ve zaman zaman mutlaka
verilmesi gereken ek besinlerdir. 

Kuşlarımızın sağlıklı ve neşeli
olmasını istiyorsak diğer ek
besinlerden de almak, azar azar da
olsa arada sırada vermek şarttır.
Çünkü tek yönlü beslenme, hayvan
sağlığı açısından son derece
sakıncalıdır. 

VETERİNER BAKIŞI

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

-Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada, azınlık
okullarının kapatılmasının
hukuka aykırı olduğunu
söyledi. 

-Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios’u ziyaret etti. 

-FUEN çatısı altında
oluşturulan “Türk Azınlıkları
ve Toplulukları Çalışma
Grubu” üçüncü toplantısını
Berlin’de gerçekleştirdi. 

-Başbakan Aleksis Çipras,
Batı Trakya’yı ziyaret etti.
Çipras, Sirkeli’de Kozlukebir
Belediyesi’ni, azınlık
ilkokulunu ve İskeçe Azınlık
Ortaokulu Lisesi’ni ziyaret
etti. Çipras, azınlık
mensuplarının Yunanca
televizyonları
seyredebilmeleri için ücretsiz
uydu anteni verileceğini
söyledi. Çipras, diğer azınlık
konularında somut bir
açıklamada bulunmadı.
Çipras, İskeçe azınlık
lisesindeki bina ihtiyacı
konusunda yeni bina sözü
vermedi ancak önümüzdeki
yıl ek sınıf yapılacağı mesajı
verdi. 

-Öğretmenler Günü, Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği tarafından düzenlenen
etkinlikle kutlandı. 

-Gümülcine emniyet
müdürülüğüne bağlı polisler,
Batı Trakya Azınlığı Yüsek
Tahsilliler Derneği’nde izinsiz
kreş çalıştırıldığı iddiasıyla
arama yaptı. 

ARALIK
-Gümülcine Müftüsü

İbrahim Şerif başkanlığında
Rodop ve Evros illerinde
ikamet eden gençlerden
oluşan 50 kişilik heyet,
Ankara ve Konya’yı ziyaret

etti. 
-DEB Partisi, 8 Aralık 2015

tarihinde parti genel
merkezine yapılan saldırının
yıl dönümünde parti genel
merkezinde bir toplandı
gerçekleştirdi. 

-Okutan Anne Projesi,
İskeçe’de 2008 yılından bu
yana devam ediyor. Proje
çerçevesinde 43 gence eğitim
bursu veriliyor. 

- Fetullahçı Terör
Örgütü’nün darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan
sekiz askerden beşi hakkında
Türkiye’nin iade talebi
reddedildi. Üç asker için ise
iade kararı çıktı. 

-T.C. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı görevine Mehmet
Köse getirildi. Sait Yusuf ise
başkan yardımcısı oldu. 

-DEB Partisi ile Helsinki
İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği
tarafından düzenlenen
panel, aralarında ırkçı Altın
Şafak milletvekillerinin de
bulunduğu grubun
saldırısına uğradı. Olay,
ulusal ve azınlık medyasında
geniş şekilde yankı buldu. 

-Azınlık milletvekilleri
Hüseyin Zeybek ve İlhan
Ahmet, 2017 bütçe
görüşmeleri sırasında
mecliste söz aldı. 

-Batı Trakya Türkleri’nin
sorunları Türkiye’de Tek
Rumeli kanalında ele alındı. 

-Başbakan Aleksis Çipras,
düşük emekli maaşı alan bir
buçuk milyonun üzerinde
vatandaşa yılbaşı ikramiyesi
verileceğini açıkladı. 

-Nuretin Kıyıcı, İskeçe ili
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği başkanlığına seçildi. 

-İstanbul’da 44 kişinin
ölümüne 155 kişinin
yaralanmasına nedne olan
Beşiktaş’daki kanlı terör
eylemi, Batı Trakya’da derin
üzüntü yarattı. Azınlık
kurumları terör saldırısını
kınadı. 

-Batı Trakya Türk Azınlığı

Danışma Kurulu,
Türkiye’deki terör mağdurları
ve Suriye’deki savaş
mağdurları için yardım
kampanyası başlattı. 

-Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, belediye aracını
belediye sınırları dışında ve
kişisel işlerinde kullandığı
iddiasıyla polisler tarafından
gözaltına alındı. Kadı, olaya
tepki gösterirken, azınlık
kurumları da belediye
başkanının gözaltına
alınmasına tepki gösterdi. 

-DEB Partisi ile Helsinki
İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin Atina
Gazeteciler Birliği’nde
düzenlediği etkinliğin ırkçı
Altın Şafak Partisi tarafından
basılması ve yaşanan
olaylarla ilgili ortak suç
duyurusunda bulundu. 

-Ana muhalefet partisi
YDP Başkanı Kiriakos
Miçotakis Batı Trakya’yı
ziyaret etti. 

-Selanik Aristotelio
Üniversitesi Pedagoji
Fakültesi bünyesinde
“Azınlık Eğitimi Bölümü”
açıldı. 

-Gümülcineli akademisyen
Sebahattin Abdurrahman,
“Londra Balkan Forumu”nu
kurdu. 

-Dimetoka Müftülüğü’ne
Mehmet Şerif Damatoğlu’nun
yerine Gümülcineli Hamza
Osman Aliosman müftü naibi
olarak atandı. 

-Batı Trakya Türk
Kadınları Platformu, Batı
Trakya’daki engelli kişiler
için “Engelsiz Dünya’nın
Güçlü Tanıkları” adı altında
bir etkinlik düzenledi. 

-Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, belediye aracını
kişisel işlerinde kullandığı
gerekçesiyle dört ay hapis
cezasına çarptırıldı. Kadı,
kararı temyize götürdü. 

-Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Lisesi’ne iki adet
prefabrik derslik teslim
edildi. 

9. say fa nın de va mı

Fırtına Gümülcine’de can aldı
RODOP ilini etkisi altına alan kötü hava koşulları, 29 Aralık

Perşembe günü Gümülcine’de bir kişinin hayatını kaybetmesine yol
açtı.

A. Ali isimli soydaşın fırtınadan kopan demir kapının altında kalması
sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye
ekiplerinin A. Ali’nin müdahelede bulundular. Ancak Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne kaldırılan A. Ali’nin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Gümülcine – Yassıköy yolunun 14. kilometresinde Et Entegre Tesisi
işletmesi bulunan ve halk arasıda et tüccarı olarak bilinen A. Ali, 76
yaşında evli ve iki çocuk babası idi.

gundem_1000_Layout 1  09.01.2017  15:18  Page 10



GÜNDEMbilim-teknik6 Ocak 2017 11

Lenovo VIBE P1’i inceleyelim
LENOVO'nun uzun kullanım süresiyle

dikkat çeken 5000 mAh bataryalı P1 Pro
akıllı telefonu testte!

Lenovo VIBE P1 İncelemesi
Bugünkü inceleme konumuz ise, P1'in

revize edilen farklı bir modeli. Bu
incelememizde P1 Pro'ya yakından
bakıyoruz.

Pil kapasitesiyle yine agresif bir akıllı
telefon olan P1 Pro, aslında P1 modelinin
aynısı. Elbette bazı noktalarda farklılıklar
bulunuyor. 

Tasarım
P1 Pro, yine P1 modeli gibi kallavi bir

telefon. Boyutları itibariyle büyük ve geniş
olan telefon, bunu kuşkusuz 5.5 inç
boyutunda ekranına ve 5000 mAh gibi
dev bataryasına borçlu. 3 farklı renk
seçeneğiyle bulunabilecek olan telefon,
elimizdeki modeliyle altın renkli. Ayrıca
gümüş ve siyah renkli modelleri de
bulabiliyorsunuz.

P1 Pro'nun arka yüzeyi alüminyum
malzemeden oluşuyor. Arka kapağı
açılamayan telefonun üst kenarındaki
bölümü açmanız mümkün. Burada
microSD kart ile SIM kart slotlarını
buluyoruz.

Ekran – gövde oranıyla tıpkı P1 gibi
dengeli duran telefon, 187 gram
ağırlığında ve 9 mm civarında bir
kalınlıkta. Telefonu ağır ve kalın olarak
nitelendirmiyoruz, zira bu segment
ürünler için bu boyut ve ağırlıklar normal.
.

Vibe P1 Pro'nun arka yüzünde dikkat
çeken bir detay var: NFC ibaresi. P1
modelinde bulunan bu özellik, P1 Pro'da
da yer alıyor. Yine ayrıca ön yüzde ekranın
altındaki buton, parmak izi sensörü
olarak kullanılıyor.

VIBE P1'in sağ kenarında güç ve ses
butonları bulunuyor; üst kısımda
kulaklık, alt kısımda microUSB ve
hoparlör mazgalları mevcut. Sol yana

baktığımızda ise burada bir anahtar
görüyoruz. Bu anahtar, P1 Pro'nun üstün
batarya özelliğini çalıştırmak için
kullanılıyor.

Bu anahtarı yukarı çektiğinizde üstün
tasarruf moduna geçen telefon, yalnızca
tipik telefon özelliklerini kullanmanıza
izin veriyor; bunun karşılığında da sizlere
çok çok uzun pil ömrü sağlıyor. Örneğin
telefonun şarjı yüzde 90'ken bu anahtarı
açtığımızda bize 52 saatlik bir pil ömrü
sağladığını görüyoruz. Telefonun normal
kullanımda sunduğu pil ömründen ise
incelememizin ilerleyen adımlarında
bahsedeceğiz.

Ekran ve işletim sistemi
Vibe P1 Pro da P1 gibi bize 5.5 inç

boyutunda bir ekranla geliyor. Ekran Full
HD çözünürlük sunuyor ve piksel
yoğunluğu da 401 ppi seviyesinde. IPS
LCD'nin kullanıldığı ekran bu anlamda
renkleri tok gösterirken, aynı zamanda
geniş görüş açısı da sağlıyor. Ekranın
koruması Gorilla Glass 3 tarafından
üstlenilmiş.

Android 6.0.1 işletim sistemiyle çalışan
telefon, yine kısmen özelleştirilmiş bir
arabirimle süslenmiş. Fakat bunun stok
Android'e oldukça yakın olduğunu
söyleyebiliriz. Menü yapısının tercih
edildiği arabirimde, ayrıca temayı
dilediğiniz gibi değiştirmeniz de mümkün.

Teknik kadro ve performans
P1 Pro'nun, P1'den en büyük farkı,

teknik altyapı noktasında ortaya çıkıyor.
Bunda da oldukça kısıtlı bir geliştirme söz
konusu. Telefonda yine Snapdragon 615
işlemcinin yer aldığını görüyoruz. 8
çekirdekli işlemcinin yer aldığı telefon, 1.5
GHz frekansında çalışan bu işlemciyle
Adreno 405 grafik birimini de birlikte
getiriyor.

Telefonun dahili kapasitesi yine 32 GB.
Öte yandan 128 GB'lık microSD kartla bu
alanı arttırabiliyorsunuz.

P1'e göre farklılık RAM noktasında
kendini gösteriyor. P1 Pro'da 3 GB RAM
bulunuyor. Böylece bu telefonu tercih
edecek olan kullanıcılar, uzun pil
ömrünün yanı sıra gerekli sistem gücünü
de bulabiliyorlar.

Peki, telefonun performans notları
nasıl? Aldığımız sentetik test sonuçlarıyla
P1 modeline göre kuşkusuz bir gelişim
görüyoruz. Bunda gerek Android 6.0.1
işletim sisteminin telefonda yer alması,
gerekse de 3 GB RAM desteğinin olması
etkili.

P1 Pro'nun grafik performansı da gayet
tatmin edici. Epic Citadel'den aldığımız
sonuç, Full HD senaryoda 57 FPS oluyor.
Bunun gerçek zamanlı oyunlara
yansıması da memnun edici. Son
dönemin popüler oyunlarından Gear
Club'da denediğimiz telefon, iyi bir oyun
performansı sağladı.

Geniş kapasite, uzun pil ömrü
P1 Pro'nun elbette en önemli özelliği

uzun pil ömrü sağlaması. 5000 mAh
kapasitesindeki bataryasıyla, açıkçası
kullanıcıları telefonu gece şarja takma
alışkanlığından kurtaracak cinsten.
Kullandığımız süre boyunca 2 günü
rahatlıkla çıkarttığını gördüğümüz
telefon, ayrıca uzun konuşma süresi ve
elbette bunun yanı sıra uzun bir bekleme
süresi getiriyor. 45 saati aşkın konuşma
süresinin sahibi olan telefon için, böylece
P2 modeli gelene kadar en uzun pil ömrü
sağlayan telefon desek yanlış söylemiş
olmayız.

P1 Pro, ayrıca bir mobil şarj cihazı
olarak da kullanılabiliyor. Kutu içeriğinde
yer alan OTG adaptörü vasıtasıyla ikinci
cep telefonunuzu veya arkadaşınızın pili
biten telefonunu hayata
döndürebiliyorsunuz. Bu arada kutu
içeriğinde ayrıca bir kulaklık ve koruyucu
kapak bulunduğu bilgisini de verelim.

Kamera

Evet, telefonun kameralarına da
bakmadan geçmeyelim. Arka yüzde 13 MP,
ön yüzde de 5 MP kameraya yer verilen P1
Pro, orta segment için yeterli fotoğraf
kalitesi sunuyor. Telefonun arka yüzünde
çift LED flaşın yer aldığını söyleyelim.
Böylece gece çekimlerinde dengeli bir flaş
performansı da sunan telefon ön
kamerada ise herhangi bir flaş
bulundurmuyor.

P1 Pro'nun arka kamerasıyla 16:9
görüntüleme oranında fotoğraf
çekebiliyor, ayrıca 1080p kalitesinde
videolar kaydedebiliyorsunuz. Yine HDR
fotoğraf imkanı da telefonda mevcut.

P1 Pro'nun kamera arayüzü, P1
modeline göre yenilik getirmiyor. Bu
konuda herhangi bir gelişme görmemek
üzücü açıkçası. Zira arayüzde HDR ve
panorama dışında bir mod seçeneği yok.
Ek olarak fotoğraflara ekleyebileceğiniz
birkaç efekt yer alıyor, ancak hepsi bu
kadar.
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SOLDANSAĞA
1) Hakim, dominant – Çok onurlu, çok şerefli 2)
Çocuğu olan kadın – (eski) Açığa çıkarma, yayma –
Zirkonyum’un simgesi 3) 18. yüzyılın başında
Fransa’da çok geçerli olan bir bezeme üslubu –
Pamuk ipliği 4) Sanayi, endüstri – Titan’ın simgesi
– Ekmek 5) Tulyum’un simgesi – Hoş kokulu, aro-
malı 6) Baharat satan dükkan, aktar – Lisan 7)
Kumaşta kıvrım – Kötü, pis kokan 8) Terliğin ayağı
tutan bölümü – (halk dili) Şaşma bildiren söz 9)
Ölülerin saklandığı soğuk yer – Rus kazakların
başbuğu 10) En kısa zaman – Yerinde sağlam dur-
mayan – Lütesyum’un simgesi 11) İlaç – Bir yudum-
luk içki 12) Savunma – Çıplak 13) Karışık renkli –
Mürekkep balığının bir türü – Mürekkep balığından
alınan koyu siyah boya – Bir küpe türü. 

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Patlayıcı madde – Yeni Dünya aslanı – Emme 2)
Genel olan örneğe, alışılmışa aykırı olan – Dalgalı,
kıvrımlı, kıvrılmış 3) Latife – Ad, ünvan – Yol yordam
4) Özenli, düzgün – Halk meydanı 5) İrade dışı
hareket – Bir tür dans – Sacda pişen bir ekmek türü
6) Fotoğraflı roman – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Hayat arkadaşı – Belirti – Yüksekçe tabut yeri 8) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Çevresi suyla kaplı kara – (fizik) Seyelan –
Kırmızı 9) Öç – Değerli bir bitki 10) Can alan melek –
Atıcılıkta plakaları havaya fırlatan yaylı alet 11)
Osmanlılar’ın Avrupalılar’a, özellikle Fransızlar’a
verdikleri ad – Takdim – Kalıtım, soya çekim.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Sadak,
İdari 2) Aya, Ekti, İr 3)
Varaka, Nazi 4) Zat, Dy,
Sis 5) Tl, Aerobik 6)
Rıh, Monolog 7) Akabe,
Gri 8) Kalya, Kar 9) Etik,
Art, Pu 10) Zr, Ark, Adap
11) Amme, Asar 12)
Ama, Aşk, İma 13)
Sprey, Sarat 14)
Tatmak, Yeke.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Say, Trapez, Ast 2)
Ayazlık, Trampa 3)
Dara, Haki, Mart 4) Ata,
Bakam, em 5) Kek,
Emel, Reaya 6) Kadro,
Yak 7) İt, Yongar, Aks 8)
Din, Bor, Tas, Ay 9)
Asilik, Daire 10) Riziko,
Aparmak 11) İris,
Gurup, Ate.
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Sevgili kardeşlerim
Bundan çok uzun zaman önceydi. İnsanlar henüz mağralarda yaşıyorlardı. Soğuktan ya da

sıcaktan korunmak için giysilere gereksinimleri vardı. 
Elbette o zamanlarda bugünkü gibi çeşit çeşit kumaşlar yoktu. Onlar da avladıkları

hayvanların postlarından ya da derilerinden kendilerine giysiler, şapkalar yapıyorlardı. Şapka
yapmak için kullandıkları bir başka

malzeme de bitkilerdi. 
Zaman içinde insanlar,
hayvanların ve bitkilerin bazı
özelliklerini keşfettiler.

Hayvanlardan yün, bitkilerden
de lif elde etmeye başladılar.

Bu malzemelerden kumaşlar
üretmeye başladılar. 

Kumaşların bulunmasıyla da
giysiler ve şapkalar yapmaya başladılar.

Giysi ve şapka çeşitleri zaman içinde daha da arttı,
arttı, arttı… Korumla gereksinimiyle ortaya çıkan şapka,

zamanla farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandı. Şapka
bugün pek çok kişinin severek kullandığı bir aksesuar. 

Bundan yaklaşık 3000 yıl önce Eski Yunanlı gezginler
petasos adı verilen, keçe ya da deriden yapılan geniş kenarlı

şapkayı kullanırlarmış. Sürekli seyahat eden bu gezginler için petasos
çok kullanışlıymış. Çünkü petasos ip askısı sayesinde sırtta asılı tutulabiliyormuş. 

Ortaçağ’da çok büyük ve gösterişli şapkalar kullanılırdı. Nedenine gelince…
Ortaçağ’da saraylarda lüks bir yaşantı vardı. Bu dönemde doğu ülkelerinden şık ve

güzel kumaşlar getirilmeye başlandı. Böylece giysiler de, şapkalar da  gösterişli bir hal aldı.
Özellikle “henin” adı verilen sivri uçlu şapkalar çok modaydı.

Şimdi de 14 ve 16. yüzyıllar arasına gidelim. Bu dönemde şapkalar daha zarif ve sade bir hal
aldı. Kadınlar ve erkekler genellikle koyu renkli, kadife şapkalar kullanmaya başladı. Varlıklı
kişilerse değerli taşlar ve tüylerle süslü şapkalar kullanırlardı.

17 ve 18. yüzyıllarda askerler üç kenarlı
şapkalar takardı. Bu şapkalar daha sonra
yerlerini iki köşeli şapkalara bıraktı. Ünlü
Fransız İmparatoru Napolyon da iki köşeli
şapkalardan takardı. 

17. ve 18. yüzyılllarda kadınların taktığı şapkalar gelince…
Dönemin şapkaları öncekilere göre küçük ve sadeydi. Kadınlar
dışarı çıkarken genellikle koyu renkli, kapüşon biçiminde
şapkalar takarlardı. 

Tarihin unutulmaz şapkalarından biri de silindir şapka! 19.
yüzyılda erkeklerin kullanmaya başladığı bu şapka, kısa süre
içinde kent yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Varlıklı
insanlar tiyatroya, yemeğe, davete giderken hep bu şapkayı
kullanıyorlardı. 

19. yüzyılın sonlarına doğru silindir şapkaların tasarımının
biraz değiştirilmesiyle birlikte yeni bir şapka çeşidi ortaya çıktı.
Tepesi daha kısa ve yuvarlak bir şapka: Melon şapka!

Yine 19. yüzyılın sonlarına doğru günümüzde de kullanılan
fötr şapkalar yaygınlaşmaya başladı. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Sultan II. Mahmut döneminde Osmanlı sarayında Avrupalı gibi giyinme modası baş gösterdi. Daha sonra bu
moda ilim adamlarına ve halka yayıldı, ancak Avrupa usulü şapkaların namaz kılarken zorluk çıkarmaları,
sipersiz bir şapka kullanımını gerekli kıldı. Serasker ve Kaptan-ı Derya Koca Hüsrev Paşa’nın Akdeniz seferinden
dönüşünde Fas’tan getirdiği feslerin kalyoncu askerlerine giydirilmesiyle benimsenen fes, Sultan Mahmud’un
fermanı üzerine imparatorluğun resmi şapkası oldu. 1840’lardan itibaren süvari ve topçu hariç, Osmanlı
askerlerinin üniformasının bir parçası haline geldi. 

1829’den 1925 yılına kadar kullanılan fesi Tanzimat döneminde İstanbul’da sivil ve asker bütün görevliler
giymiş, sarık yalnız bilginler ve din adamları tarafından kullanılmıştır. Taşrada, sarık tercih ediliyordu, bu
sebeple halk, fesli ve sarıklı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Fesin yüzyıllar boyu kullanılan sarığın yerini alması
önemli bir yenilik olmuştu, bu yüzden imparatorlukta lehte ve aleyhte birçok görüş ileri sürüldü. Fes için ayrı
bir bakanlık kuruldu, yayınlanan fes nizamnamesi ile fesin nerelerde giyileceği, kimlerin ne tür fes kullanacağı
belirlendi. İstanbul’da Defterdar’da bir fabrika kurularak fes yapımına başlandı. Zamanla fes imparatorluğun
her köşesinde yaygınlaştı.

TBMM 25 Kasım 1925’de Şapka Kanunu’nu çıkardı ve yüzyıllardır kullanılagelen fes, sarık ve benzeri başlıklar
yasaklandı.

M. Kemal Atatürk, 
1925 yılında Şapka
Kanunu’nu çıkardı. 

Silindir ŞapkaFötr Şapka

Melon Şapka

Eski Yunan gezginlerinin
kullandığı petasos.

Napolyon’un geçen yıl  1 milyon
884 euroya satılan şapkası. 

İsmini başlıca 
üretim merkezi olan
Fas'ın Fes 
şehrinden alır.
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Yumuşacık kumları olan
upuzun bir sahil varmış. Bu
sahilde, Kabuklu adında
küçük bir yengeç yaşarmış.
Kabuklu, bazen sahilde yan
yan gezinir, bazen de mavi
denizde şıp şıp yüzermiş.

Bir gün küçük yengeç
yine neşe içinde
yüzüyormuş. O sırada,
deniz suyu yükselip
alçalmaya başlamış.

Kabuklu, önce kayak gibi
suyun üzerine yükseliyor,
sonra da “Şloppp!” diye
suya geri batıyormuş. 

- Bu da ne böyle, demiş
kendi kendine.

Önce savrularak koridor
gibi bir yerden geçmiş.
Sonra sular onu sürükleyip
bir köşeye atıvermiş.

Kabuklu, kendine gelince
de korkuyla etrafına
bakınmış. Neler yokmuş ki
orada… Bir kaç tane pet
şişe, küçük bir tahta
parçası, sararmış
yapraklar…

- Burası ne kadar
karanlık! Ben neredeyim
acaba, demiş Kabuklu.

Nerede olduğunu
anlamak için yüzmeye
başlamış. Yüze yüze epeyce
ilerleyerek daha geniş bir
yere varmış. Orada da
karşısına bir ahtapot
çıkmış.

Kabuklu,
- Nerede olduğumuzu

biliyor musunuz, diye
sormuş.

Ahtapot Bey,
- Bunda bilmeyecek ne

var? çok eskiden batmış bir
gemideyiz, demiş.

Kabuklu şaşkın şaşkın,
- Ama… Batmış bir gemi

bu kadar hareket etmez ki!
Emin misiniz, demiş.

- Ne demek emin miyim?
Bu nasıl bir soru? Baksana
şu tahta parçalarına… Tabii
ki batmış bir gemideyiz.

Kabuklu, onun yanından
ayrılıp bir süre tünel gibi
karanlık bir yerde ilerlemiş.

Bir de bakmış ki bir
denizatı kendisine doğru
yüzüyor! Hemen onun
yanına gitmiş.

- Merhaba denizatı!
Sanırım ben kayboldum!
Burası neresi acaba, demiş.

Denizatı bilmiş bir
tavırla,

- Tabii ki biliyorum!
Burası bir yarış pisti, diye
cevap vermiş.

Kabuklu, şaşkın
şaşkın

bakmış
denizatına.

- Yarış pisti mi? Bu
gerçekten çok komik…
Burası yarış pistine
hiç benzemiyor ki, diye
söylenmiş.

Denizatı ise
sinirlenip hemen
Kabuklu’nun yanından
uzaklaşmış. 

Kabuklu yoluna devam
etmiş. Bu sefer karşısına
büyük mavi bir yengeç
çıkmış. 

- Sizi gördüğüme çok
sevindim Yengeç Hanım.
Burası neresi acaba? Biliyor 

musunuz,
diye sormuş
Kabuklu.

Yengeç Hanım,

-
Bilmez

olur muyum
hiç… Bak, burası denizin

bittiği yer. Şu duvarı
görüyor musun? Ben
birazdan bu duvarı

delip karşı tarafa
geçeceğim. Sen de benimle
gelebilirsin istersin, demiş.

Kabuklu’nun kıskaçları
şaşkınlıkan

açık
kalmış. 

Kabuklu,
- Nasıl yani?

Denizin sonu
mu, derken bir

sallantı olmuş. Sonra
tuhaf bir ses duymuşlar.

Aniden her şey birbirine
girmiş.
Büyük bir kapı açılmış.

Her taraf ışıkla dolmuş. 
Kabuklu,
- Işığın geldiği yöne

gidelim! Haydi, acele et,
diye seslenmiş Yengeç
Hanım’a.

İkisi birlikte savrula
savrula ilerlemişler uzun
bir koridor boyunca. Şelale
gibi bir yerden geçerek
denize düşüvermişler.

Kabuklu sevinçle,
- İşte yine denizdeyiz!

Kurtulduk!, diye bağırmış.
Yengeç Hanım,

Kabuklu’yu duyacak
durumda değilmiş. Şaşkın
şaşkın karşısındaki büyük
ve gri adaya bakıyormuş. 

- Şuraya bak! Hiç gri bir
ada görmemiştim, demiş
Yengeç Hanım.

- Aaa! O bir ada değil,
balina! Biz onun
karnındaymışız demek ki,
diye bağırmış Kabuklu.

Etrafına daha dikkatli
bakınca önce denizatını,
sonra da Ahtapot Bey’i
görmüş. Hepsi de balinanın
karnından kurtulmayı
başarmışlar.

Kabuklu hemen onların
yanına gitmiş.

- Gördünüz mü? Bir
balinanın karnındaymışız.
Oysa hepiniz farklı farklı
şeyler söylemiştiniz.
Umarım bundan sonra
bilmeden konuşmazsınız,
demiş. 

Sizin köşeniz                                    Beyza Kabza - 6 yaş

Burası neresi?

GÜNDEMboncuk6 Ocak 2017

İskeçe

Konu: Ben
baharı çok
seviyorum.
Çiçekler 
büyüyor ve
açıyor. Bahar
gelince biz
kardeşimle
bahçede
oynuyoruz.
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Tırnak mantarına dikkat!
ÇOK basit sorunlar olarak

görülen tırnak mantarları,
tedavi edilmediği takdirde ciddi
sağlık problemlerine yol açıyor.

Tırnak Mantarı (Onikomikoz);
bir hastalık olan tırnak mantar
enfeksiyonu esas olarak
dermatofid adı verilen
organizmalar tarafından
oluşturulur. Tırnak yatağını ve
plağını tutan bir enfeksiyondur.
Tüm tırnak hastalığının yaklaşık
%50'sini oluşturur.

Yaygın olarak ayak
tırnaklarında, nadiren el
tırnaklarında görülür.

Tırnak mantarı genellikle
tırnak altında başlar, tırnağın
köküne çizgisel olarak yayılır,
kalınlaşır, tırnağı gevşetir ve
ayrılmalara sebep olur. En
sonunda tırnak tamamen hasar
görür.

TIRNAK MANTARI
ENFEKSİYONUNUN
NEDENLERİ NEDİR
Dermatofit tipi mantarlar tırnak
mantar hastalığına en sık neden
olan durumdur. Tırnak mantar
hastalığının daha az görülen
diğer sebepleri ise maya adı
verilen mantar tipleridir. Maya
mantarları  genellikle eskiden
olan bir travma sonrası
zayıflamış tırnaklara yerleşirler.
Bunların dışında şeker hastalığı
olanlarda ve ayakları çok
terleyenlerde de mantar
hastalığı daha sık görülür. Ayak
tırnaklarında mantar
enfeksiyonu oldukça sık
görülür, el tırnaklarında ise
daha nadir görülmektedir.

Tırnağın mantar
enfeksiyonlarının belirtilerine
gelince: 

•Tırnaklarda kalınlaşma,
•Renk ve şekillerinde

bozulma,
•Ayakkabı basısına bağlı

olarak ağrı,
•Kalınlaşır ve ufalanırlar,

•Tırnağın kesiminde güçlük.
Birçok tırnak hastalığının

görünümü başlangıçta mantar
hastalığına benzer; Bu nedenle
mantar hastalığının tanısı
tedaviye başlamadan önce
kesinleştirilmelidir. Tırnağın
ufalanan kısmından bir örnek
alınarak laboratuvarda
mikroskop altında bakılarak
veya kültür ortamında üreterek
kesin tanı koyulur.

TIRNAK MANTARI
ENFEKSİYONU NELERE 
YOL AÇABİLİR?
Tırnak mantarı enfeksiyonu
tırnaklarda küçümsenmeyecek
kadar büyük bir hasara yol
açabilir. Diyabet hastalarında,
ilaç tedavisi uygulanan kişilerde
ve bağışıklık sistemi zayıf olan
kişilerde tırnak mantarı
enfeksiyonu kangren gibi çok
önemli sağlık sorunlarına yol
açabilir. Tırnağın mantar
enfeksiyonları kendi kendine
iyileşmez, mutlaka tedavi
edilmesi gerekmektedir. Tedavi

YEMEKLERİNİZİ ve içeceklerinizi tatlandırmak için
kullandığınız bazı baharatlar ve onlardan elde edilen yağlar
eklem ağrısı ve mafsal iltihabını hafifletmeye yardımcı olabilir.

KARANFİL
Karanfili yemeklere ve içeceklere ekleyebileceğiniz gibi karanfil
yağıyla ağrılı eklemlere masaj yapabilirsiniz. Karanfilde bulunan
öjenol ağrı kesici özelliğiyle biliniyor.

Karanfil yağı romatizma ağrısı,  osteoartrit, gut ve fibromiyalji
dahil olmak üzere pek çok ağrı türünün tedavisinde etkili.

ZENCEFİL
Zencefil yağını topikal olarak eklemlere
uyguladığınızda, zencefil kan dolaşımını
tetikliyor, ağrıyı hafifletiyor. Aynı zamanda
fibromiyalji kaynaklı kas ağrısını da
rahatlatıyor.

2 damla zencefil yağıyla başka bir taşıyıcı
yağı karıştırıp ağrılı bölgeye uygulayın.

Önerilen miktardan fazla kullanmayın! Hassas bir cildiniz varsa
kullanmaktan kaçının!

MUSKAT
Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada muskatın eklem
ağrısı ve şişliği azalttığı görüldü. Muskatı içeceklerinize
ekleyebileceğiniz gibi kurabiyelerde de muhteşem olacak.

Muskatta bulunan alkaloidler yüksek dozlarda alındığında
toksik olabilir. Muskat ekstresini paketteki kullanım şekline
uygun olarak kullanın. Kullanmadan önce doktorunuza danışın.

NANE
Doğal bir analjezik olan nane ağrıyı ve
iltihabı azaltır. Bir damla nane yağı
eklemlere uygulandığında yoğun bir
serinletici etki yaratır.

Nane yağı, yemeklerde kullanılan
nanenin aksine oldukça güçlüdür. Gözle
temasından kaçının ve kullandıktan sonra
hemen ellerinizi yıkayın!

Eklem ağrısı ve mafsal iltihabına iyi gelen baharatlar

edilmezse yumuşak doku
enfeksiyonlarına (selülit,
erizipel gibi) sebebiyet verebilir.
Tedavinin amacı tırnak
mantarından kurtulmaktır.
Tırnaklar sonra normal
görünümüne kavuşacaktır.
Ancak eğer tırnak mantara

yakalanmadan önce de anormal
yapıda ise tamamen
temizlenmesi ve ilk halini
alması oldukça zordur.

Enfekte olmuş tırnak yapıları
uzman kişiler tarafından steril
cihazlar ve frezeler ile
temizledikten sonra hastanın

ikinci seansa kadar uzmanların
önerdiği uygun bakım ve tedavi
edici ilaçlarla hasta takip altına
alınır. Tırnak mantarı tek seans
uygulama ile tedavi edilecek bir
hastalık değildir.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yorucu uğraşlar

karşısında bedensel
yorgunluklara dikkat etmeye

çalışın. Duygusal hayatınız
hareketleniyor. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Eldeki işlere

odaklanma zamanı. Somut
işler çıkarmanız gereken bu

dönemi disiplinli geçirmelisiniz.
Özel ilişkileri içine alan gelişmelere
kayıtsız kalmayın.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kişisel konular ve
ailevi temalar geri planda

kalıyor. İyimserlik
kazanacağınız, duygusal keyiflere
yöneleceğiniz görünüyor. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kendinizi
ifade edeceğiniz zihinsel

çalışmalar yeni
sorumluluklar getirmekte.

Evde yapılması gereken
değişiklikler öne çıkacak. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Bütçenizde

oluşacak açıkları kapatmak için çaba
göstereceksiniz. Daha sonra yakın
çevrenizle yakın bir iletişim içine

gireceksiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22
Eylül) Artık kişisel
konularınız yön değiştiriyor.
Var olan sorunları akılcı bir

yol izleyerek aşıyorsunuz.
Ancak iş hayatında kendinizi yenilemek,
kaynakları ve ortaklıklardan gelecek

destekleri realize etme
zamanı. 
TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Üzerinizde

baskı kuran etkiler hafiflemekte.
Ancak bitmesi gereken işlerin üzerinden
geçecek zamanı yaratmak ve
hazırlıklara hız vermek gerekebilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Sosyal açıdan
sizi canlı tutan gelişmeler

sürmekte. Bir bakıma kendiniz
dışındaki kişilere faydalı olmak

adına artan sorumluluklar sizi
bağlamakta. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında çalışmalarınızı
hızlandırdığınız görünüyor.

Geleceğe dönük planlarınızda
acele edilmemeli. Sabırlı olmaya özen

gösterin. 
OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni fikirler ve düşünceler
hayatınıza çok şey katıyor. Yeni

konuların üzerinden geçtiğiniz ve
sizi geliştiren adımlar attığınız
söylenebilir. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Duygusal açıdan sizi yoran ve
sıkıştıran bağlardan

uzaklaşıyorsunuz. Kendinize güveniniz
ve kararlılığınız artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Duygusal
hassasiyetler yaşanıyor.
Yakın çevrenizden biri,
parasal kaynakların ne

kadar önemli olduğu konusunda sizi
uyaracak. Bu dönem risk almaktan
kaçınmayın.b

u
rç
la
r.
..
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İSTANBUL’da yeni yılın ilk
saatlerinde gerçekleşen terör
saldırısına Yunanistan’dan da tepki
geldi. Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras
saldırıyı kınadı. 

Pavlopulos, İstanbul Ortaköy
semtindeki gece kulübünde
düzenlenen yılbaşı kutlamasına
yapılan terör saldırısına ilişkin
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Yaşar
Çevik’e ilettiği taziye mesajında, Yunan
halkının Türk halkına duyduğu
dayanışma hislerini belirtti. Ayrıca
Türk halkına, özellikle de kurbanların
ailelerine samimi başsağlığı,
yaralıların ise hızla iyileşmesi
dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Büyükelçi Yorgos Yennimatas,

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğine
telefon ederek, hem kendisi hem de
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
adına, bu vahşi terör saldırısını
şiddetle kınadığını ve taziyelerini
bildirdiğini ifade etti.

Yunan halkının, zor zamanlar
yaşayan Türk halkına duyduğu
dayanışma hislerini ileten ve
hayatlarını kaybedenlerin ailelerine
başsağlığı dileyen Başbakan Aleksis
Çipras, twitter hesabına “2017 yılının
barış ve güvenlik yılı olması için iki
ülke arasındaki işbirliğini daha da
geliştirmemiz gerek” mesajını yazdı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
yazılı açıklamada, “İstanbul’da bir gece
kulübünde düzenlenen, çok sayıda
kişinin hayatını kaybettiği barbarca
terör saldırısını kesin şekilde kınıyoruz.

Türk halkına olan tam dayanışmamızı
ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin
ailelerine samimi şekilde başsağlığı,
yaralılara da acil şifalar diliyoruz.”
ifadesi kullanıldı.

İktidar partisi SİRİZA, “Bu tür
saldırıların bütün insanlara
hissettirdiği üzüntüyü tarif etmek için
söz bulmak çok zor. Apaçıktır ki bu,
laik bir yaşam tarzına karşı yapılan bir
saldırıdır. Yüreğimiz ve düşüncemiz
Türk halkının yanındadır.”
açıklamasını yaptı ve yaşamlarını
yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı Nikos Vuçis ve tüm
partilerin başkanları taziyelerini
ileterek, teröre karşı kınama
açıklamaları yaptılar. 

Yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye’yi yasa boğan terör saldırısını
Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Başbakan Çipras kınadı. Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  “İstanbul’da bir gece
kulübünde düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği
barbarca terör saldırısını kesin şekilde kınıyoruz” denildi. 

Terör örgütü DEAŞ İstanbul Ortaköy’ü kana buladı. Ortaköy’deki ünlü
Reina gece kulübüne giren DEAŞ mensubu terörist, 7 dakika boyunca
mekandaki insanları taradı. Hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. 

Olay, yeni yılın ilk dakikalarında yaşandı. Yerel saatle  01:15'te İstanbul
ilinin Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece
kulübünde meydana gelen saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70
kişi ise yaralandı. Saldırıdan bir gün sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı
üstlendi.

Olay yerine taksiyle gelen ve üzerinde siyah mont, siyah pantolon ve açık
renkli şapka bulunan saldırgan elindeki AK-47 marka uzun namlulu silahla ilk
önce etrafa ateş açtı. Sonrasında polis memuru Burak Yıldız'ı öldürdü.
Ardından kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere
ateş açarak öldürdü ve içeriye girerek etrafa rastgele ateş açtı. Yaklaşık 7
dakika süren saldırı sonrası saldırgan üstünü değiştirerek gözden kayboldu.

Saldırıda biri aynı zamanda Belçika vatandaşı olan 12 Türk vatandaşı
hayatını yitirdi. Bunların dışında, 7 Suudi Arabistan, üç Lübnan, üç Irak, ikişer
Tunus, Hindistan, Fas ve Ürdün, birer Rusya, Kuveyt, Kanada, İsrail ve Suriye
vatandaşı hayatını yitirdi

Olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra basına konuşan İstanbul Valisi
Vasip Şahin, saldırının bir terör saldırısı olduğunu ve ilk belirlemelere göre
35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha sonra yeni bir açıklama yapan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden kişi sayısının 39 olduğunu
bildirdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise kimliği belirlenen 20 kişiden 15'inin
yabancı uyruklu, 5'inin ise Türk olduğunu ve 4'ü ağır olmak üzere 65 kişinin
yaralı olarak hastanelerde olduğunu duyurdu. 

Terör Ortaköy Reina’da 39 can aldı!

Büyükelçi
Amiridis’in
katili eşinin 
sevgilisi çıktı

Atina’dan tepki

BREZİLYA’da yanmış bir araçta cesedi
bulunan Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi
Kiryakos Amiridis’in ölümüne ilişkin sis
perdesi aralandı.

Büyükelçinin eşi Francoise Amiridis’in
sevgilisi olduğu belirtilen Sergio Moreira
isimli 29 yaşındaki polis, Büyükelçiyi
öldürdüğünü itiraf etti.

Yetkililer, katil zanlısı Brezilyalı polisin
yanı sıra cinayeti birlikte planladığı
belirtilen Francoise Amiridis’in de gözaltına
alındığını duyurdu. Brezilya medyasına
yansıyan haberlerde, Amiridis’in konutunda
öldürüldükten sonra aracına taşınarak
yakıldığı belirtildi. 

Amiridis 2016 yılında Yunanistan’ın
Brezilya Büyükelçisi olarak görevine
başlamıştı.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı da Amiridis’in ölümüne ilişkin
taziye mesajı yayımladı.
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Eray BODUR

Herkese merhaba...
Çok kıymetli Gündem

gazetesi okuyucuları,
Batı Trakya’da olup

bitenleri sizler gibi anavatanda
yaşayanlar olarak bizler de
Gündem gazetesinden
öğreniyoruz. Batı Trakya’da
yaşanan gelişmeleri, vatanımız
Yunanistan’da olup bitenleri
basılı olarak takip edemesek de
ne mutlu ki
www.gundemgazetesi.com
sitesinden günlük olarak
izliyoruz. 

Öncelikle sizlere biraz
kendimi tanıtıp bu köşede neler
paylaşabileceğimizden
bahsetmek istiyorum. Ama tüm
bunların öncesinde anavatanda
yaşayan, Batı Trakya’ya sevdalı
bir kardeşinizin bu köşede yer
almasına müsaade eden ve
genç kalemlere fırsat veren
başta Genel Yayın Yönetmeni
Hülya EMİN hanımefendiye, Yazı
İşleri Müdürü Ozan
AHMETOĞLU beyefendiye ve
Gündem Gazetesi emektarlarına
çok teşekkür ederim.

Efendim bendeniz Eray
Bodur. 1989 yılında Kocaeli
İzmit’te dünyaya gelmiş bir
kardeşinizim. Anneciğim ve
babacığım, İskeçe doğumlu
olup hayatlarını birleştirdikleri
günlerde dönemin şartlarından
dolayı 1982 yılında anavatanın
yolunu tutanlardan. Tabi o
dönemlerde Batı Trakya’da
süregelen sorun ve sıkıntılar
devam ederken anavatana
umutlarla göç eden
soydaşlarımız için de farklı
sorun ve sıkıntılar patlak vermiş
olacak ki 1989 doğumlu olmama
rağmen Yunanistan
vatandaşlığına 2000 yılında
sahip oldum. 

Çocukluk yaşlarımda
anavatanda yaşayan birçok
soydaşımız gibi ben de yaz
tatillerini İskeçe’de aile
büyüklerimle geçirdim. Tütün
tarlasıyla da tanıştım, elde
dizilen tütün iğneleriyle
parmaklarımı da tanıştırdım.
Kocaeli’de bulunan Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
İzmit Şubesi’nin yolunu çocuk
yaşlarda öğrendiğimden Batı
Trakya’da azınlık sorunlarını ve
geçmişte yaşanan sıkıntıları hep
büyüklerimden dinledim. İki
dönem BTTDD İzmit Şubesi’nde
gençlik kolları başkanlığını
yürüttüm. Şu anda Kocaeli’de
ticaretle uğraşıyorum. Günlük
hayatın meşgalesi olsa da,
kendimi azınlığımızın
sorunlarıyla ilgilenmekten
alıkoyamıyorum. 

Sizlerle bu köşede buluşmak

istememin en büyük sebebi
‘’Azınlığa Genç Bakışların ve
Yorumların’’ sesi olabilmektir.
Gündemde olan politik,
ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmelerle ilgili düşüncelerimi
ve değerlendirmelerimi bu
köşede sizlerle paylaşmayı
amaçlıyorum. Bugün
anavatandan, Almanya’dan ve
Avrupa’nın farklı ülkelerinden
genç arkadaşlarımla Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
sorunları ile ilgili fikir
alışverişleri yapıyoruz. Bu
değerlendirmelerimizi, gençler
olarak görüşlerimizi sizlerle
paylaşacağım.

2016 yılının dünyada olduğu
gibi Batı Trakya’da da çok iç
açıcı geçtiği söylenemez.
Yıllardır var olan ekonomik
sorun ve devletin yaptırımları bu
yıl da halkı bezdirdi. Gün geldi
azınlık sorunlarından daha çok
ekonomik sorunlar bizleri
yıldırdı. 

2016’da azınlığımıza yapılan
saldırılar unutulacak cinsten
değil. Rahmetli Dr. Sadık
Ahmet’in mirası olan araç halen
bulunmuş değil; DEB Partimizin
genel merkezine yapılan
saldırının failleri tespit edilmedi.
Atina’daki konferansta
yaşananlar hafızalardan çıkacak
gibi değil. Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı’ya yapılana
ne demeli? Bir de son dönemde
uygulanmak istenen 240 imam
yasasının kıpırdanmaları da
başladı. 

Bizler tüm yaşanan ve
yaşatılanlara rağmen yeni yılda
yine umut dolu olacağız.
Ümidimizi koruyup kaybedilmiş
haklarımızı hukuk dışına
çıkmadan demokratik yollarla
elde etmenin mücadelesini
vereceğiz. 

Diliyorum ki 2017 yılı hepimiz
için güzel bir yıl olsun. Dünya’da
ve Yunanistan’da insanların
dostluk içerisinde, eşit, barış
içinde bir yaşam sürdüğü,
herkesin huzurunun biraz daha
artacağı bir yıl olsun. Bu vesile
ile herkesin yeni yılını kutluyor,
sağlıklı ve huzurlu nice seneler
diliyorum.

Yüzlerce kilometre uzakta da
olsam Batı Trakya ile olan bağı
hiç kopartmadan gerek
vatanımız Yunanistan’da,
gerekse Batı Trakya’da ve
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri
genç bakış ile bu satırlarda
sizlerle buluşturmaya
çalışacağım... 

Şimdilik sağlıkla kalın,
Gündem’de kalın…

GENÇ YORUM

Azınlık kurumları
terörü lanetledi

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), İstanbul’da
yeni yılın ilk saatlerinde
düzenlenen terör saldırısını
kınadı.

Federasyon’dan yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “1 Ocak 2017’de
İstanbul’daki Reina isimli gece
kulübünde yaşanan terör
saldırısında 39 kişi yaşamını
yitirirken 69 kişi yaralandı.
Anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti’nde yeni yılın ilk saatlerinde
yaşanan bu kanlı terör eylemi bizleri dehşete

düşürmüştür. Sağlık, barış ve umut
dileklerinin tutulduğu yılbaşı

gecesinde yaşanan terör
korkunçtur.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak
Avrupa’da yaşayan tüm Batı
Trakya Türkleri adına bu terör
saldırısını nefretle kınıyoruz.

Saldırıda yaşamına yitiren
masum kişilere Allah’tan rahmet,

yakınlarına başsağlığı ve sabır,
yaralananlara acil şifalar dileriz.

Kalbimiz anavatanımız Türkiye ile
birliktedir.”

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
İstanbul’da yeni yılın ilk
saatlerinde düzenlenen terör
saldırısını kınadı. Sözkonusu
saldırıyı Türk milletini
yaşam tarzı üzerinden
ayrıştırmaya yönelik bir
saldırı olarak olarak
nitelendiren DEB Partisi,
dünya üzerinde
demokrasiye inanan
herkesin bu terör
saldırılarına karşı çıkması
gerektiğini belirtti. 

Konuyla ilgili DEB Partisi’nin
açıklaması şöyle: “Yeni bir yılı güzel
umutlarla karşıladığımız saatlerde İstanbul
Ortaköy’de ünlü bir gece kulübünde menfur bir
terör saldırısı gerçekleşti. Saldırgan
gerçekleştirdiği bu insanlık dışı eyleminde 39
masum insanı öldürürken 69 masum insanı
yaraladı. DEB Partisi olarak bu haince terör
eylemini şiddetle ve nefretle kınıyor, eylemi
gerçekleştireni de, azmettireni de lanetliyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara
da acil şifa diliyoruz.

Terörizm hiçbir alanda muvaffak olamadığı
gibi bu çirkin saldırılarıyla da hiçbir zaman
amacına ulaşamayacaktır. Ancak ardı kesilmeyen
bu insanlık dışı eylemlerde masum insanların

hayatını kaybetmesi bizleri derinden
yaralıyor ve üzüyor.

Ayrıca Türk milletini yaşam
tarzı üzerinden bölmeye ve

ayrıştırmaya çalışan zavallılar
bilsinler ki, bu millet
gerektiğinde vatan için bir
tek fert gibi yekpare azim
ve kararlılıkla hareket
etmesini bilen bir millettir.
DEB Partisi olarak halkı

ayrıştırmaya yönelik bu
kalleşçe terör saldırılarına,

dünya üzerinde demokrasi ve
insan haklarına inanan herkesin

karşı çıkması gerektiğini vurgulamak
isteriz.” 

Dünya devletlerinin terörizme karşı durması
gerektiği vurgulanan açıklama şu ifadelerle son
buldu: “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin
huzurunu bozan, masum insanların canına kıyan
ve sadece Türkiye’nin değil tüm bölgenin
güvenliğini ve huzurunu tehdit etmeye yönelik
hain terör saldırılarının bir an önce son bulmasını
temenni ediyoruz. Terörizme, kimden ve nereden
gelirse gelsin ve kime yönelik olursa olsun buna
karşı olduğumuzu, bu tür saldırıları her zaman
nefretle karşıladığımızı bir kez daha kamuoyu ile
paylaşıyoruz. Dünya devletlerini topyekün
terörizme karşı durmak için göreve davet
ediyoruz.”

ABTTF : “Kalbimiz anavatanımız Türkiye ile birliktedir”

DEB Partisi “Halkı ayrıştırmaya yönelik terör saldırılarına
demokrasiye inanan herkes karşı çıkmalı”
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

B
üyük veli İbrahim
Ethem’e bir genç geldi,
halinden şikâyette

bulunarak şöyle dedi:
“Hocam, nefsimden

şikâyetçiyim, nefsim,
istemediğim halde beni günaha
zorluyor, nasihatte bulunsanız da
günahlardan uzak dursam!..”

Genci düşündürmek isteyen
İbrahim Ethem; ona, “günaha
girme şartlarını öğrenmen senin
için yeterli olur” der ve şu beş
şartı sıralar:

1- Günah işleyeceğin zaman,
Allah’ın yarattığı rızkı (gıdayı)
yeme! Çünkü hem Allah’ın
yarattığı rızıkları yiyeceksin hem
de O’na isyan edeceksin, bu
olmaz ve insanlıkla bağdaşmaz.

Hayatta iki seçeneğimiz var. Ya
günah işlemeyelim ya da Allah’ın
yarattığı rızkı yemeyelim.
Allah’tan başka hiç kimse rızık
yaratamadığına göre, tek
seçeneğimiz kalıyor, günah
işlememek!

Yüce Allah buyuruyor:
“Rızkınız göktedir ve size vaad

edilen şeyler de (göktedir).”
(Zâriyât, 22)

Yediğimiz her lokma için,
içtiğimiz her damla su için
gerçekten Allah’a çok çok şükür
edelim. Nankörlük edip sakın
günah işlemeyelim ve o güzel
Mevlâmıza isyan etmeyelim.

Şükrü de yalnızca dilimizin ucu
ile değil, Allah’ın huzurunda
secdeye kapanarak, namazı
kılarak tüm bedenimizle ve
kalbimizle yapalım.

2- Günah işleyeceğin zaman,
Allah’ın mülkünden çık ve başka
bir yere git! Çünkü Allah’ın
mülkünde oturup O’na isyan
etmen, apaçık bir nankörlüktür ve
insanlık dışı bir davranıştır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Göklerin ve yerin mülkiyeti
yalnızca Allah’ındır. (Çünkü) O
diriltir, O öldürür. Sizin için
Allah’tan başka, ne bir dost ne de
bir yardımcı vardır.” (Tevbe, 116)

Yüce Allah dünyayı insanların
yaşam koşullarına ve insanı da
dünyadaki yaşam koşullarına
göre yarattığı için insan da
dünyadaki yaşam koşullarının
dışına çıkamaz ve başka yerde
yaşayamaz. O halde, Allah’ın
belirlediği yaşam koşullarının
dışına çıkamayan insan’ın,
gerçekten tek seçeneği var o da,
günah işlememek!..

3- Günah işleyeceğin zaman
Allah’ın görmediği bir yere git ve
orada günah işle! Çünkü Allah’ın

huzurunda günah işlemen,
gafletin de ötesinde çılgınlıktır ve
insanlık dışı bir davranıştır. O
halde Allah’ın görmediği ve
bilmediği bir yer olmadığına ve
olamayacağına göre, günah
işleme! Yüce Allah şöyle
buyuruyor:

“Bir şeyi açığa çıkarsanız da
gizleseniz de, kesinlikle Allah her
şeyi bilir.” (Ahzâb, 54)

Elimizi vicdanımıza koyup
düşünelim! Bizi, bizden daha iyi
bilen Allah, gizlice ve açıkça
günah işleyen kullarını bilmez ve
görmez mi? Elbette biliyor ve
görüyor. Yine tek seçeneğimiz
var, günah işlememek!

4- Hiç beklemediğin bir anda
ve beklemediğin bir yerde Azrâil
âniden karşına dikilince, “ben şu
anda ölüme hazır değilim ve
ölmek de istemiyorum! Çünkü
benim daha çook işlerim var. Bak
kızım evlenecek, oğlum askere
gidecek, torunum sünnet olacak.
Ayrıca evim yarım, işim yarım
kaldı ve ödenecek borçlarım var.
Bunlarla uğraşırken namaz
kılmaya ve tevbe etmeye vakit de
bulamadım. Sen şimdi git de,
işlerimi tamamlayınca ve kaza
namazlarımı kılınca gelirsin,” de!
Bunun üzerine genç dedi ki: “Ben
nasıl Azrâil’e şimdi git, sonra gel
diyebilirim ki!”

Bunun üzerine İbrâhim Edhem:
“Azrâil’e şimdi git, sonra gel
diyemeyeceğini bildiğin halde
nasıl günah işliyorsun” deyince,
genç ağlamaya başladı ve
“Beşincisi nedir?” diye sordu.

5- Mahşer yerinde sevapların
ve günahların tartıldığı zaman,
eğer sevabın hafif (az) gelirse,
Allah (c.c.) zebânilere emir
verecek.

“Onu tutun, (elini boynuna)
bağlayın, sonra onu cehennem’e
atın” (Hâkka, 30-31)

İşte o zaman sen zebânilere
karşı diren, ellerinden kaç ve
cehenneme gitme! Bu son şartı
da duyan genç, ağlayarak
İbrâhim Edhem’e sarıldı ve şöyle
dedi: “Artık günahlardan, isyan
ve itaatsizlik duygusundan
vazgeçiyorum, tüm günahlarıma
tövbe ediyorum, tövbe
esteğfirullah!.” 

Bu şartlar bizim için de geçerli,
değil mi? Biz de Allah’ın verdiği
rızkı yediğimize, mülkünde
oturduğumuza ve O’nun
görmediği yer bulamayacağımıza
göre, öyle ise biz de bu genç gibi
içten bir duyguyla Allah’a
yalvaralım! Rabbimiz bizi bağışla!

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İbrahim Ethem’in 
bir gence nasihatları

GÖÇ Politikası Bakanı Yannis Muzalas,
önümüzdeki Mart ayından itibaren garanti
edilmiş asgari gelir programının mültecilere de
uygulanacağını açıkladı.

Bakan Muzalas söz konusu yardımdan
adalar dışında Yunanistan’ın geri kalan
bölgelerinde bulunan mültecilerin
yararlanacağını ve mültecilere verilecek
paranın ise sembolik nedenlerden dolayı Yunan
ailelere verilecek garanti edilmiş asgari gelirden
1 euro daha düşük olacağını dile getirdi.

Mültecilerin adalardan kaçması durumunda
Türkiye ile yapılan anlaşmanın çökeceğini ifade
eden Muzalas, “Eğer böyle bir şey olursa durum
çok zorlaşır.” değerlendirmesinde bulundu.

Muzalas: “Asgari gelir
programı mültecilere
de uygulanacak”

Akıncı yılın son ziyaretini 
İskeçe’ye gerçekleştirdi

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 30 Aralık Cuma günü İskeçe’yi
ziyaret ederek Sünne Mahalle Camii’nde
soydaşlarla Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara eşlik etti. 

Kılınan Cuma namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı, İskeçelilere
konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti ve
soydaşlarla bir süre sohbet etti. Akıncı sosyal
medya hesabından, “İskeçe Sünne Camii'nde
soydaş buluşması ve çay eşliğinde hoş sohbet”
paylaşımında bulundu.

gundem_1000_Layout 1  09.01.2017  15:18  Page 17



GÜNDEMyorum18

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Καλημέρ - Χαμπα

dsdamon@gmail.com

6 Ocak 2017

Όχι στις εκλογές λέει η κυβέρνηση 
χωρίς να τις αποκλείει !

Παρά το γεγονός ότι όλο και
περισσότερα στελέχη, ακόμα
και δημοσίως, δεν αποκλείουν

το ενδεχόμενο του "ατυχήματος" στην
διαπραγμάτευση από το Μέγαρο
Μαξίμου εξακολουθούν να λένε "όχι"
στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Η χθεσινή αναφορά του Πάνου
Σκουρλέτη ήταν η τρανή απόδειξη πως η
εκλογολογία δεν συντηρείται μόνο από
τη ρητορική της ΝΔ, αλλά και από τα
ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Εσωτερικών με την
φράση του πως το ενδεχόμενο των
εκλογών «μπορεί να προκύψει όχι από
επιλογή της κυβέρνησης, αλλά από μια
πλήρη ανατροπή των σημερινών
δεδομένων ή μέσα από ένα απόλυτο
αδιέξοδο που κανείς δεν μπορεί να το

αποκλείει», αποτελεί μια σαφής αναφορά
για την πιθανότητα του «ατυχήματος»
στην διαπραγμάτευση την οποία τόσο ο
ίδιος όσο και το Μέγαρο Μαξίμου
ξορκίζουν.

Με το πλάνο που παρουσίασε
αποσαφήνισε σε μεγάλο βαθμό πως στο
πίσω μέρος του μυαλού των επιτελών της
κυβέρνησης υπάρχει μια τριπλή
ανησυχία:  Επιμονή του ΔΝΤ για
νομοθέτηση νέων μέτρων.  Μη κλείσιμο
της αξιολόγησης πριν από τη συνεδρίαση
του ΔΣ της ΕΚΤ για την ένταξη των
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης.  Ενεργοποίηση
του σχεδίου Σόιμπλε προκειμένου να
«συρθεί» η διαπραγμάτευση μέχρι το
καλοκαίρι βάζοντας τη «θηλιά της
χρηματοδοτικής ασφυξίας» και πάλι
στον λαιμό της Ελλάδας.

Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου δεν
επιθυμούν τον «πολιτικό θάνατο» του
ΣΥΡΙΖΑ, που θα επέλθει κατ’ αρχάς
από τη δημοσκοπική καθίζηση την
οποία θα υποστεί το κόμμα αν ξαναμπεί
σε περιβάλλον που να παραπέμπει στο
πρώτο επτάμηνο του 2015. Πόσο
μάλλον αν η κυβέρνηση οδηγηθεί σε
έναν οδυνηρό συμβιβασμό που θα
ονομάζεται 4ο μνημόνιο. Σε μια τέτοια
περίπτωση ο πρωθυπουργός θα είναι
εκείνος που θα θελήσει να «ανακατέψει
την τράπουλα».

Υπάρχει, άλλωστε και μερίδα
βουλευτών και στελεχών του κόμματος
που θεωρούν πως αν η κυβέρνηση
συνεχίσει να τηρεί απαρέγκλιτα τη
συμφωνία με τους δανειστές, χωρίς να
διατηρεί την δική της ταυτότητα, μόνο
φθορά θα της προκαλέσει. «Ένεση
αισιοδοξίας» σε αυτή την ομάδα
αποτέλεσε η πρωτοβουλία του
πρωθυπουργού να δώσει το επίδομα
στους χαμηλοσυνταξιούχους
ανοίγοντας και πάλι διαύλους
επικοινωνίας με την κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι
τυχαία η ολομέτωπη και συνεχόμενη
επίθεση που εξαπολύει το Μαξίμου
προς τη ΝΔ, αποδομώντας τη ρητορική
της για νέα μέτρα και ενεργοποίηση του
κόφτη και προαναγγέλλοντας πως και
το 2017 η κυβέρνηση θα καταφέρει
ξανά να διανείμει την υπεραπόδοση
των εσόδων στις ευπαθείς ομάδες.

Από το Μέγαρο Μαξίμου θα γίνουν
όλες οι προσπάθειες προκειμένου η
αξιολόγηση να κλείσει στην ώρα της με
το βλέμμα στραμμένο, πλέον και στη
συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΝΤ στις 9
Φεβρουαρίου για τη παραμονή ή όχι
στο ελληνικό πρόγραμμα.

Το ενδεχόμενο να χαθεί το ορόσημο
της 26ης Ιανουαρίου δεν φαίνεται να
τρομάζει τα κυβερνητικά στελέχη
γνωρίζοντας πως η ανάληψη της
προεδρίας από το Ντόναλντ Τράμπ στις
20 Ιανουαρίου αποτελεί κομβικό σημείο
προκειμένου το ΔΝΤ να καταλήξει σε
μια τελική απόφαση για το τι θα κάνει
μέσα στον επόμενο μήνα.

Αυτή την περίοδο ξεκάθαρη
απάντηση από κορυφαία στελέχη για το
τι θα κάνει η κυβέρνηση αν οι δανειστές
επιμείνουν σε μια σκληρή γραμμή δεν
υπάρχει. Προτιμούν να «ξορκίζουν»
όλα αυτά τα σενάρια και να
προετοιμάζουν «πυρετωδώς» την
επανέναρξη των συνομιλιών με τους
δανειστές.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα
σχεδιασμό, ο πρωθυπουργός επέλεξε
φέτος να μην παραστεί στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που θα
πραγματοποιηθεί από τις 17 – 20
Ιανουαρίου, καθώς εκείνη την περίοδο
θα είναι σε πλήρη εξέλιξη η
διαπραγμάτευση του οικονομικού
επιτελείου και θα πλησιάζει η
συνεδρίαση του Eurogroup.

“Bizi anlayanlarla el ele 
verip barış ve dostluğu
hakim kılmaya çalışacağız”

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş yeni
yıl mesajında, “Bizi anlayan çoğunlukla
el ele verip barış ve dostluğu hakim
kılmaya çalışacağız.” dedi. 

Yeni yıl mesajında 2016 yılında
yaşanan sorunları hatırlatan Ali Çavuş,
“Bizler azınlık mensupları olarak son
bir yılda hiç arzu etmediğimiz olaylarla
karşılaştık. Partimize yapılan saldırıdan
sonraki süreçte her geçen gün
azınlığımız adına ayrı bir olumsuz
girişimle karşı karşıya kaldık. Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu’nun
Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği
azınlık haklarımızla ilgili konferans
faşist Altın Şafak milletvekilleri
tarafından basıldı. Okullarımız çocuk
azlığı bahane edilerek kapatıldı. Değişik
bahanelerle hakkımda soruşturmalar
başlatıldı. Resmi derneğimiz Batı

Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ne baskın düzenlendi. Aralık
başında Atina’da Helsinki İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği ile
birlikte düzenlediğimiz yuvarlak masa
toplantısı faşist Altın Şafak Partisi
milletvekilleri ve sempatizanları
tarafından basıldı, ölümle tehdit
edilmekle kalmadım, şahsım,
arkadaşlarım ve katılımcılar birçok
hakarete maruz kaldık. Hemen bu
olayın akabinde azınlık mensubu bir
belediye başkanımızın başına gelenler
ortada.” ifadelerine yer verildi.

“TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN
ASLA UMUTSUZ DEĞİLİZ
Ali Çavuş mesajının devamında, “Bizler
tüm bu olumsuzluklara rağmen asla
umutsuz değiliz. Kültürümüzün en
güzel mirası olan hoşgörüye sıkı sıkı
sarılarak, iyi niyetle ülkemizi sevmeye,
ülkemizdeki demokrasinin gelişmesine,
insan hak ve hürriyetlerinin
genişlemesine katkı sunmaya
çalışacağız. Bizler, bizi anlayan
çoğunlukla el ele verip bu ülkeye
hizmet etmeye, barışı ve dostluğu
hakim kılmaya gayret göstereceğiz.

Bu düşünceler içinde sizlerin ve tüm
insanlığın yeni yılını kutlar ve 2017’nin,
umutların daha da çoğaldığı, zulmün,
terörün ve savaşların son bulduğu,
barışın tüm dünyada egemen olduğu,
ülkemizde ekonomide,
demokratikleşmede önemli
gelişmelerin olduğu, dostluk, kardeşlik,
dayanışma duygularının güç kazandığı
bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri’nin
çatı kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin yeni yıl
için yayımladığı mesajda,
ayrılıkçı söylemlerden uzak
kalarak hak arama
mücadelesine devam
edeceklerini söyledi. 

Necmettin Hüseyin
mesajında, “Lozan
Antlaşması ile
mütekabiliyet esasına
dayalı olarak yasal
kazanımlarımız olan
haklarımızın son yarım
yüzyılda nerede ise
tamamının elimizden alındığı,
fakat iktidara gelir iken söylemleri ile Batı
Trakya Türk azınlığına umut olan ve
tarihte görülmemiş bir destek ile nerede
ise her dört Batı Trakya Türk’ünden
üçünün oyunu alıp rekor seviyede oy
oranları ile içinde üç Batı Trakya Türk
milletvekilini barındıran iktidar
partisinin söylemlerinin bir bir
unutulduğu bir yılı geride bırakıyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Başbakan Aleksis Çipras’ın Batı Trakya
ziyaretine de değinen Necmettin Hüseyin,
azınlığa yönelik hak gaspının zirve
yaptığı bir dönemde Başbakanın bölgeyi
ziyaretinde azınlık sorunlarına ilişkin
somut bir açıklamada bulunmadığına
dikkat çekti. 

Genel Başkan, “Şunu bir kez daha
vurgulamak isteriz; bizler yakan yıkan,
bölmeye kalkan, toplumları ayrıştıran
kendi mutluluğumuzu huzurumuzu
ararken komşularımızın, birlikte
yaşadığımız insanların huzurunu
kaçıran, onları yok sayan bir anlayışın
içerisinde asla olmadık, olmayacağız.

Bazı odakların yansıtmaya çalıştığı veya
sürüklemek istediği bir noktaya, yöne
asla girmeyeceğiz. Bu çerçevede, ayrılıkçı

söylem ve eylemlerden uzak
kalmaya devam edeceğiz.

Haklı davamızda, haklı
mücadelemizi bu sayede

de asla zaafiyete
uğratmayacağız.”
dedi.

Necmettin Hüseyin
yeni yıl mesajına şu
sözlerle devam etti:

“Ama bu toplumun
mülayim olması demek,

sizin de devlet olarak her
türlü baskıcı, cuntavari rejim

uygulamanızı hak edecek bir
toplum olduğu anlamına da asla gelmez.
Çünkü son dönemde uygulanan
politikalar ile okullarımızda ve eğitimde
yarattığınız kaos, ifade özgürlüğünün ve
sivil toplum örgütlenme hakkının unsuru
olan kurumlardan Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ndeki masumane tadilat
çalışması karşısında dahi uyguladığınız
baskıcı politikalar, çocuklar için
faaliyetler düzenleyen BAYTD
şubelerinde 4-5 yaşlarındaki çocukların
bulunduğu alanlara uyguladığınız polis
baskınları, şubelere yönelik kapatma
kararı, sudan sebepler ile seçilmiş azınlık
mensuplarına uyguladığınız gözaltılar
tam da bu tanımlamaya uymaktadır.

Yeni yılla birlikte tüm bu sorunların
son bulduğu, Batı Trakya Türk azınlığının
21. yüzyılda, demokrasinin beşiği ve
Avrupa Birliği’nin tam üyesi olan
Yunanistan’da insanca, huzur içerisinde
ve mutlu şekilde yaşaması için yasal
kazanımlarının kabul gördüğü ve bugüne
kadarki hak gasplarının son bulduğu bir
yıl olmasını temenni ediyorum.”

“Haklarımızı aramaya 
devam edeceğiz”
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Suriye İnsani Yardım
Koordinatörü Vekili Sajjad
Malik, Halep'teki yıkım son
derece büyük olmasına rağmen
ateşkesin ardından Suriyelilerin
kente dönmeye başladığını
bildirdi.

Suriye’deki ateşkes
Haleplilere yaşamlarını yeniden
düzeltebilme umudu verdi. BM,
bir zamanlar 4 milyon kişinin
yaşadığı şu anda ise 1,5 milyon
kişinin kaldığı kente yardım
ulaştırıyor.

Malik, Halep'ten
telekonferans yöntemiyle
bağlandığı basın toplantısında,
"Şimdiye kadar 2 bin 200
Suriyeli aile, Halep'in doğusuna
döndü." dedi.

Malik, "Daha önce pek çok
ateşkes başarısızlığa uğradı
ancak insanlar bu kez bir
şekilde uluslararası toplumun
ateşkese bağlı kalacağını,
hayatlarını ve geçimlerini
düzeltebileceklerini hissediyor"
dedi.

BM'nin yılbaşında Halep'e
girdiğini ve 106 görevlinin 6
yıllık çatışmada hayatta kalan
insanların ihtiyaçlarını
karşılaşmaya çalıştıklarını
belirten Malik, "İçeride
gördüklerimize hazırlıklı
değildik. Yıkım tahayyül
edilemeyecek bir düzeyde" diye
konuştu.

Malik, "Ancak cesaret verici
olan şeyse yıkıntıların
arasından çocukların çıkıp
oyun oynaması ve insanların
hayatlarını düzeltmekten
bahsetmeye başlamasıydı. Acil
ihtiyaçlar çok fazla" dedi.

Malik, öncelikle etraftaki
yıkıntıların temizlenmesi
gerektiğini kaydetti. Öte yandan
birbirlerinden ayrılmış ailelerin
endişelerine değinen Malik, 5
yıldan uzun bir süredir okula
gidemeyen savaş nedeniyle
travma geçirmiş çocukların
tekrar okula devam
edebilmesinin sağlanması
gerektiğine de değindi.

20 BİN İNSAN GÜNDE İKİ
KEZ SICAK YEMEK ALIYOR
Malik, Halep'in yeniden
inşasının çok daha fazla zaman
alacağını ve daha fazla kaynağa
ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Malik, Halep'te 20 bin insana
günde iki kez sıcak yemek
ulaştırıldığı, 40 bin kişinin taze
ekmek aldığını ve 7 mobil klinik
hizmeti sunulduğunu söyledi.

Malik, kentte net rakam
bilinmese de 1,5 milyon insanın
yaşadığını belirtti. 2011'de savaş
öncesi Halep'te 4 milyon kişi
yaşıyordu.

BARADA VADİSİ’NDE 
İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve

destekçilerinin Halep'i ele
geçirdikten sonra saldırılarını
yoğunlaştırdıkları başkent
Şam'daki Barada Vadisi'nde
insani kriz büyüyor. Rejim
güçleri, bölgeye klor gazlı saldırı
düzenledi.

Hizbullah'ın saldırıları
altındaki Barada Vadisi, insani
kriz açısından "yeni Halep"
olarak anılıyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin
bildirdiğine göre, perşembe
sabah saatlerinde rejim güçleri
vadiye klor gazı içerikli varil
bombasıyla saldırdı. Saldırıda
kimyasal içerikten 8 sivil

etkilendi.
Dünyayla bağlantısı

neredeyse kesilen Baradalı
siviller  zayıf internet bağlantısı
üzerinden AA'ya ses kaydı
göndererek seslerini duyurmaya
çalışıyor.

Sivillerden Muhammed
Abdo, içinde bulundukları
durumu şöyle aktardı: "Burada
insanlık dramı yaşanıyor. 2
haftadır kuşatmada saldırı
altındayız. Yaşamaya devam
etmek için hiçbir aracımız yok.
Ekmek, su yok. Yakıtımız yok.
Evlerimiz yerle bir oldu"

Barada sakinlerinden
Abdurrahman Beşir, vadinin
Şam ve çevresine su ileten temel
kaynak olduğunu hatırlatarak,
"Bir tanker içme suyunun fiyatı
5 kat arttı. Yaklaşık 25 bin Suriye
lirası (yaklaşık 200 Türk lirası)
oldu." dedi.

Saldırı altındaki Barada'da
çok sayıda kişi de canını
tehlikeye atma pahasına,
parklarda çeşmeler önünde
uzun kuyruklar oluşturdu. 

Suriyeli aileler Halep'e dönmeye başladı

İNGİLTERE’nin
Avrupa Birliği’nden
(AB) ayrılma (Brexit)
müzakerelerinde kilit
rolü oynacak yeni
diplomat belli oldu.

Sir Ivan Rogers’ın
istifasıyla  boşalan
İngiltere’nin AB
Daimi Temsilciği’ne
Sir Tim Barrow
atandı.

İngiltere’nin 2011-
2015 yıllarında
Moskova
Büyükelçiliği görevini
de yapan Barrow,
mart sonunda
başlaması öngörülen Brexit müzakerelerinde önemli
rol oynayacak.

Ancak geçen yıl haziran ayında yapılan AB
referandumunda Brexit kampanyasının başını çeken
iki isimden Barrow'un atanmasına ilişkin farklı
yorumlar geldi.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson yayımladığı mesajda
Barlow'un AB ile en iyi pazarlığı yapacağına emin
olduğunu ifade ederken, aşırı sağcı siyasetçi Nigel
Farage müzakerelerin yeniden bir "kariyer
diplomatına emanet edilmesini" eleştirdi.

ESKİ TEMSİLCİDEN 
HÜKÜMETE ELEŞTİRİ
Eski temsilci Rogers’ın
normal koşullarda 2
yılda tamamlanması
beklenen Brexit
sürecinin 10 yılı
bulabileceği şeklindeki
sözleri aralık ayında
basına sızmış ve Brexit
yanlısı çevrelerde tepki
yaratmıştı.

Rogers’ın
Brüksel’deki ekibine
istifa kararını bildiren
veda mesajında Theresa
May hükümetini Brexit

konusunda "bulanık düşünmekle" ve net bir planı
olmamakla suçladığı görüldü.

İngiliz basınına sızan iç yazışmada Rogers, "Henüz
hükümetin ayrılık sonrası İngiltere’nin AB ile ilişkileri
için koyduğu müzakere hedeflerini bilmiyoruz."
ifadelerini kullanıyor.

İngiliz bürokrasisinde "ciddi müzakere
deneyimine" sahip kişi sayısının az olduğunu belirten
Rogers, AB Komisyonu’nun bu konudaki deneyiminin
ise fazla olduğuna işaret ediyor.

İSRAİL Başbakanı
Binyamin Netanyahu, işgal
altındaki Batı Şeria'da yer
alan El-Halil kentinde yaralı
ve hareketsiz halde yerde
yatan bir Filistinliyi başından
vurarak öldürdüğü
suçlamasıyla yargılandıktan
sonra "kasıtsız adam
öldürmekten" suçlu bulunan
İsrail askeri için af çağrısında
bulundu.

Netanyahu sosyal medya
aracılığı ile paylaştığı
mesajında, "Bugün her
şeyden önce Elor Azaria
(suçlu bulunan asker), onun
ailesi, İsrail askerleri, benim

de aralarında bulunduğum
birçok vatandaş, anne ve
babalar için zor bir gün.
Elor'un affedilmesini
destekliyorum." ifadelerini
kullandı.

Af yetkisini elinde
bulunduran İsrail
Cumhurbaşkanı Reuven
Rivlin de, yaptığı yazılı
açıklamada, "Elor Azaria için
af başvurusunda
bulunulması halinde bunu
uygulamadaki standartlar ve
ilgili makamların tavsiyeleri
doğrultusunda
değerlendireceğim." dedi.

Netanyahu'dan yaralı Filistinliyi
öldüren asker için af çağrısı

İngiltere yeni AB Daimi
Temsilcisini atadı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Malik: "Şimdiye kadar 2 bin 200 Suriyeli aile,
Halep'in doğusuna döndü"
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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 Avrupa borsalarında 

"siyasi risk" endişesi 

UZMANLAR, Avrupa
borsalarının siyasi
belirsizliklerle dalgalı bir seyir
izlemesine karşın 2016'yı
olumlu kapattığını belirtirken,
bu yıl siyasi belirsizliklerin
ağırlığını daha da hissettireceği
öngörüsünde bulunuyor. 

Avrupa ekonomisinde geçen
yıl Avrupa Birliği'ni (AB)
dağılma riskiyle baş başa
bırakan siyasi belirsizlikler,
bankacılık sektöründeki
çalkantı, büyüme ivmesinin
zayıf hızı ve bir türlü istenilen
seviyeye ulaşmayan çok düşük
enflasyon oranı gibi göstergeler
dikkati çeken gelişmeler olarak
sıralanırken, Avrupa
borsalarının gösterdiği
performans da yakından
izlendi. 

ING Euro Bölgesi
Başekonomisti Peter Vanden
Houte, Avrupa borsalarının
geçen yıl oldukça sakin bir
performans gösterdiğini
kaydetti. 

Houte, 2016'nın, Çin
borsasındaki sorunların
bulaşıcı etkisiyle kötü
başladığını ifade ederek, "Siyasi
belirsizlikler piyasaları yılın ilk
yarısında oldukça dalgalı bir
seviyede tuttu. Birleşik
Krallık'ın AB'den ayrılma
(Brexit) kararı da geçici bir
olumsuz etki yaptı. Ancak yıl

oldukça güçlü şekilde kapandı."
dedi.

Stoxx Europe 600 endeksinin
2016 genelinde yüzde 1,1
gerilediğini, S&P 500
endeksinin ise yüzde 9,8 artıda
kapandığını belirten Houte,
"Euro Bölgesi'nde en iyi borsa
performansı gösteren ana
ülkeler Almanya, Avusturya,
Hollanda, Finlandiya ve Fransa
oldu. Bu borsalar, yüzde 5 ve
daha fazla artış gördü. Ancak
İtalya, İspanya, Portekiz,
İrlanda ve Yunanistan gibi çevre
piyasalar negatif
performanslarıyla hayal
kırıklığına uğrattı." diye
konuştu. 

Peter Vanden Houte, Avrupa
borsalarının ABD'deki "olumlu"
Donald Trump etkisiyle yeni yıla
güçlü bir temel üzerinde
başladığını belirterek, Avrupa
ekonomisinin hızlanması, euro
kurunun rekabet edebilirliği ve
ECB'nin faiz oranlarını tarihi
düşük seviyelerde tutmasıyla
hisse senedi piyasaları
görünümünün olumlu
olduğunu söyledi.

Öngörülemeyen büyük
olaylar olmaması halinde
piyasaların bu yıl yüzde 5 ila 10
artış göstermesinin beklendiğini
kaydeden Houte şu görüşleri
dile getirdi: "Bununla birlikte
2017’de Avrupa borsaları için

açıkça bazı tehlikeler var. Dış
şoklar olabilir. ABD borsalarının
sonunda Başkan Trump'ın
yetenekleri konusunda hayal
kırıklığına uğraması ve bunun
Avrupa borsalarında olumsuz
bir bulaşıcı etki yapması
imkansız değil. Ancak
Avrupa'daki en büyük risk, yıl
boyunca Hollanda, Fransa,
Almanya ve büyük olasılıkla
İtalya'da yapılacak seçimlerle
siyasidir. Seçimlere ilişkin şok
sonuçlar beklememekle birlikte
bu durum borsalar için açıkça
risk oluşturuyor." 

"SİYASİ VE EKONOMİK
BAĞLAMDA AVRUPA
PİYASALARI OLDUKÇA
DİRENÇLİYDİ”
Market Securities
Başekonomisti Christophe
Barraud da 2016'da siyasi ve
ekonomik bağlamda Avrupa
piyasalarının oldukça dirençli
olduğunu, piyasaların Brexit
oyu ve Donald Trump'ın
seçilmesiyle iyi başa çıktığını
söyledi. 

İtalya'daki referandumun
Avrupa için büyük bir zorluk
olduğuna ve piyasaların
çökmediğine işaret eden
Barraud, "Avrupa endeksleri yılı
çoğunlukla olumlu veya sabit
şekilde kapattı. Bununla birlikte
Avrupa borsalarının

kazançlarının 2016 yılında
yüzde 2 oranında daralması
bekleniyor." dedi.

Avrupa borsalarına ilişkin
2017 yılı öngörülerini de
paylaşan Barraud, "Avrupa
borsalarındaki kazançların,
durgunluğun son bulması ve
küresel büyümenin
canlanmasıyla desteklenmesi
beklense bile borsalar 2017'de
çok dalgalı olabilir. Fransa,
Almanya ve muhtemelen
İtalya'daki seçimlerle siyasi
belirsizlikler artacak." diye
konuştu. 

Christophe Barraud, İtalyan
bankalarının yeniden
sermayelendirilmesi sürecinin
henüz tamamlanmadığını  ve
bilançolarındaki yüksek kötü
kredilerle krizin iyi
yönetilmemesi durumunda tüm
bankacılık sisteminin zarar
görebileceğini ifade etti.

Brexit sürecinin
başlamasının piyasaları
olumsuz etkileyeceğine dikkati
çeken Barraud, "Dahası,
Birleşik Krallık'ın AB içerisinde
türbülanslara neden olabilecek
50'nci maddeyi mart ayı sonuna
kadar uygulamaya koyması
bekleniyor. Görüşmeler uzun
olacak ve bence gerçekten çıkış
süreci başlayınca piyasaların
tepkisi daha şiddetli olabilir."
ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Avrupa borsalarının geçen yıl yaşanan zorluklara karşın iyi
bir performans gösterdiğini belirtirken, 2017'de ise siyasi belirsizlikle-
rin borsaları baskı altında tutacağı uyarısında bulunuyor. 
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Haftanın Sohbeti YUNAN TARİHİ 
BÜYÜKLERİNİ’ DE ANALIM

6 Ocak 2017 GÜNDEMtarih 21

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen hafta sizlerle paylaştığımız

sohbetimizin başlığı “TÜRK BÜYÜKLERİNİ
ANALIM” şeklindeydi.

Ve bu fikrimize uygun bulduğumuz T.C.
“İKİNCİ BÜYÜK İNSANI, İSMET
İNÖNÜ”nün 43. ölüm yıl dönümünü
yorumlamıştık.

İsmet paşanın siyasi hayatı zamanında
dünyaca tanınmış Yunan Başbakanı’nın
Ankara’yı ziyareti esnasında karşılıklı
söylemlerinden bir kaç cümle de
sohbetimize katmıştık. Bu cümlelerden bir
tanesini “GÜNDEM” gazetesinin “BİNİNCİ -
1000.” sayısında, namı ibret için izninizle
bir daha tekrarlamayı uygun gördük:

Hangi cümle mi?
“YALNIZ BİZİM MENFAATLERİMİZE

DEĞİL, FAKAT, YAKIN DOĞUDA BARIŞIN
kuvvetlenmesiyle alakadar olanların da
menfaatlerine çok yakın sağlam bir
dostluğun esaslarını kurduk” diyor deha
insanlar.

Ne dersiniz, bu deha insanların bugün
“ORTA DOĞU’DA”ki bataklığı taa 90 yıl
önce nasıl gördüklerine şaşmamak
mümkün mü?

Evet: Yunan tarihi büyükleri için
önümüzdeki süreçte bir çok önemli
söylemlerini sizlere sunacağız. Ve kanımız
odur ki, her okuyan da bundan çok
memnun kalacaktır.

Biz Batı Trakya Türkleri, azınlık
olduğumuz için hiç şüphesiz bizi
ilgilendiren konuları bahis eden “YUNAN
BÜYÜKLERİNİ” öncelikli yazmamız
herhalde bir insani vazifemiz olacaktır.

İşte bu düşünce ile “HAZİRAN 1953”te
Türkiye’yi ziyaret eden “BAŞBAKAN
MAREŞAL ALEKSANDROS PAPAGOS”u o
süreçte yazılı sesimiz olan “MİLLİYET”
gazetesinden de alıntı yaparak sohbetimizi
zenginleştirdik. O günün “TÜRKİYE”yi
ziyaret eden “YUNAN BÜYÜKLERİNE”
azınlık problemlerini nasıl edep ve ölçü
dahilinde hatırlatarak yaşam haklarımızı
“SAYIN YUNAN BÜYÜKLERİNE” yazılı ifade
eden Batı Trakya Türkçe basının tavrını bir
ibret lahiyası olarak okumanızı hatırlatırız.

Hiç şüphesiz “YUNAN ULUSU HÜR
DEVLET OLDUĞU GÜNDEN BUGÜNE
KADAR YETİŞTİRDİĞİ  EN YÜKSEK
RUTBELİ ASKER MAREŞAL ALEKSANDROS
PAPAGOS’TUR.”

Bu büyük insan askeri üniformasını
çıkarıp siyasete girince ve 1952’de yapılan
milletvekili seçimlerini kazanınca ilk
yaptığı iş Türkiye’yi ziyaret etmesi olmuştur.

PAPAGOS, ATATÜRK ile tanışmış,
sohbet etmiş bir insandı.

PAPAGOS, TÜRK ve YUNAN ULUSLARI
iç içe olursa her iki “ULUS”ta mutlu olacak
inancına sahip idi.

PAPAGOS, “İstanbul’da RUM azınlığın
varlığı ne ise Batı Trakya’daki TÜRK
azınlık’ta odur” demişti.

Batı Trakya Türkleri’nin “TÜRK”
olduklarına dair çıkardığı yasaları kısmet
olursa, bugün önlerini göremeyen bazı dar
kafalılara ve aynı zamanda ikide bir
Yunanistan’da “TÜRK” yoktur diyenlere
hatırlatmak üzere bu yasaları
neşredeceğimizi arz ederiz.

GÜNDEM gazetesi 1000’inci sayın 
KUTLU OLSUN.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğun eğitiminde 
aile içi saygının önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
ile, kişinin yaşamında
çok önemli yeri olan
bir kurumdur. Bireyin

bakım, beslenme, sevgi,
psikososyal gelişim, eğitim ve
kültürel değerler kazandığı ilk
yerlerdir. Bunun için de insan
yaşamındaki rolü son derece
önemlidir.

Aile içi ilişkiler, kişinin
özgüveninin gelişmesini,
diğer insanlara karşı sevgi ve
saygıyla yaklaşmasını,
topluma uyum sağlamasını
etkilemektedir. Aile içi iletişim
büyük önem taşır. Yanlış
iletişim ailede sorunlara yol
açabilir. Bu sorunlar da çoğu
zaman kişinin ruh sağlığını
olumsuz etkileyebilir. En fazla
da çocuklar olumsuz
etkilenebilecekleri için sağlıklı
bir aile ortamında
büyüyebilmeleri çok
önemlidir. Dolayısıyla da anne
babanın aile içindeki gerek
birbirlerine gerekse diğer
bireylere ve çocuklara karşı
sergileyecekleri davranışlarda
dikkatli olmaları gerekir. Her
şeyden önce birbirlerini
aşağılamadan
konuşabilmelidirler. Onlar
karşılıklı sevgi, saygı
gösterdikleri sürece, çocuk da
özgüveni gelişmiş, mutlu bir
birey olarak yetişecektir.
Kavga, gürültü ortamında
büyüyen çocuk, ya pısırık,
pasif, kendine ve başkalarına
güven duymayan, yada
saldırgan, herkesi kıran bir
kişilik geliştirecektir. Anne
babanın karşılıklı olumsuz
eleştirileri, hakaretleri, kırıcı
sözleri, birbirlerini
dinlememeleri, küçük hataları
bile abartarak, her an bir
kavga ortamı yaratmaları
çocukları derinden olumsuz
etkileyebilir.

Sevgi ve saygının olmadığı
bu tür ailelerde yaşayan
çocuklar, genellikle
derslerinde ilgisiz, başarısız,
yalnız, mutsuz, arkadaşlarıyla
geçinemeyen ve iyi ilişkiler
kuramayan çocuklardır. Sık
sık davranış bozuklukları
gösterirler. Sınıfta öğretmene
dikkatlerini veremezler.
Çünkü evdeki olumsuz ortam

akıllarından çıkmaz.
Dolayısıyla da evdeki
olumsuzluklar sonucu, çocuk
içine kapanır, arkadaşlarıyla
oynamak istemez, yalnız
kalmayı tercih eder. Bazen de
bunun tersi olur, çocuk gerek
sınıftaki araç gereçlere,
gerekse arkadaşlarına karşı
saldırgan davranarak, içindeki
nefreti boşaltmaya çalışır.

Birbirini seven, güven ve
saygı duyan, birbirini
dinleyebilen, gereksiz
suçlamalarda bulunmayan,
aralarında sevgi ve hoşgürü
bulunan ailelerde yetişen
çocuklar ise, her zaman
başarılı, sosyal, özgüveni
gelişmiş mutlu çocuklar ve
yarının mutlu yetişkinleridir.

Başarılı ve mutlu çocuklar
yetiştirmek istiyorsak her
şeyden önce aile içerisindeki
davranışlarımıza dikkat
ederek, birbirimize iyi
davranıp empati ile
yaklaşarak, alacağımız ailemiz
ile ilgili kararlara da
çocuklarımızı da dahil edip,
küçük aile toplantıları
yaparak, kararlar alabilmemiz,
çocuğun psikososyal gelişimi
için çok önemlidir.
Çocuğumuz için, “o küçüktür,
anlamaz” diyerek, onun
yanında yapılan hatalı
davranışlar, onun o küçücük
dünyasını derinden sarsabilir.
Bunun için de kendimizden
önce çocuklarımızı
düşünmeliyiz. Ona fazlasıyla
oyuncaklar almak, ya da bol
cep harçlığı vermek
sevgimizin yerini dolduramaz.
Ailenin çocuğa verebileceği en
güzel hediye, aile içindeki
sevgiyi, saygıyı, güveni
sürdürerek, sık sık onu ne
kadar çok sevdiğimizi
söyleyerek, mutlu bir aile
ortamında yetişmesini
sağlayabilmektir.

Gerek aile içinde gerekse
toplum içinde
davranışlarımıza dikkat
ederek, saygılı davranarak,
karşımızdaki kişilere empati
ile yaklaşarak çocuklarımıza
da iyi örnek olabiliriz. Sevgi ve
saygıyla geçecek mutlu bir yıl
dileklerimle.

Önder Mümin 
futbolda bir ilk olan
Azra’yı ziyaret etti

DOĞU Makedonya –Trakya
(DMT) Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, 30
Aralık Cuma günü azınlık
mensubu ilk kadın futbolcu
Azra Bayram’ı ziyaret etti.

Başarılı futbolcu Bayram’ı
evinde ziyaret eden Eyalet
Başkan Yardımcısı Mümin
kendisine plaket verdi. Ziyaret
sonrası Mümin yaptığı
açıklamada, “Azra Bayram bir

ilke imza atarak 12 yaşında
‘Rodopi 87’ bayan futbol takımı
ile resmi maça çıkan ilk azınlık
mensubu kızımız olmuştur. Bu
başarıda aile faktörünün
gerçekten önemli bir husus
olduğunu düşünüyorum.
Ailelerin çocuklarını spora
yönlendirmesinin memnuniyet
verici olduğu mutlaktır.
Sporun; sağlık, sosyalleşme,
insan bağlarını kuvvetlendirme

ve kötü alışkanlıklardan uzak
durma açısından gerçekten çok
önemli bir aktivite olarak
hayatımızda yer aldığını
görüyoruz. Azra’ya
başarılarının devamını
dilerken, bu başarının örnek
teşkil etmesinin en büyük
arzumuz olduğunu belirtmek
istiyorum.” dedi.

Yabacıklı’da soydaşa 
ait ev kül oldu!

Gümülcine belediyesine bağlı Yabacıklı köyünde, 1 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde çıkan yangında
Muzaffer Ahmet adlı soydaşa ait ev kullanılamaz hale geldi. 
Rodop Avcılar Kulübü Başkan Yardımcısı Muzaffer Ahmet’in ailesine ait evde çıkan yangına ilk önce
köy halkı, daha sonra ise Gümülcine itfaiyesi müdahale ederek yangının komşu evlere sıçramasını
engelledi. Yangının çatıdaki bacada oluşan çatlak nedeniyle çıkmış olabileceği ifade edildi. 
Yangın sonrası evin tamamen yandığı ve dört duvarın ayakta kaldığı kaydedildi. 
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BURSASPOR Teknik Direktörü
Hamzaoğlu, "Luis Advincula takıma
dönmedi. Olaylardan çekinmiş olabilir."
dedi. Perulu'nun kulübe dönmeyeceğini
daha önce bildirdiği yönünde haberler
çıkmıştı.

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza
Hamzaoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin
yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız var
ama çok acele etmek istemiyoruz.
Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var.
Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç
düşünüyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının
hazırlıklarına Antalya'da başlayan
Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza
Hamzaoğlu, basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Bazı oyuncuların sakatlıklardan
dolayı kampa katılmadıklarını ifade eden
Hamzaoğlu, "Serdar, Furkan ve Bilal'in
dışında Sivok salonda çalışıyor. Şamil ve
İsmail de ayrı çalışacaklar. Yarın belki
aramıza katılabilirler. Diğer arkadaşlarla
beraber başladık." dedi.

"GELEN TEKLİFLERİ
DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan
Hamza Hamzaoğlu,"Çalışmalarımız var
ama çok acele etmek istemiyoruz.
Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. En
doğru kararı vermek zorundayız. Çünkü
devre arasında transferlerinde transfer
yapmış olmak için yapamayız. O yüzden
daha dikkatli ve ince eleyip sık dokumamız
lazım. Tam ihtiyacımız olanı en uygun
şekilde almaya çalışacağız. Görüşmelerimiz

var bu konuda. Onunla ilgili bilgi vereyim
ama isim istemeyin. Onun dışında
takımımızdan ayrılacak arkadaşlarımız
olabilir. Gelen teklifleri değerlendiririz veya
biz kendi düşüncemizle gönderdiğimiz
oyuncular olabilir ama şu anda hep
beraberiz." diye konuştu.

"ORTA SAHA, BEK VE İLERİ UÇ
OYUNCUSU BAKIYORUZ"
3 ya da 4 oyuncu kadrolarına katacaklarını
ifade eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle

tamamladı: "Oldukça fazla sakatımız var.
Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç
düşünüyoruz. Hem forvet hem de kanat
oynayabilen özellikte oyuncu bakıyoruz."

DÖNMEYECEĞİM DEMİŞTİ
Arjantin ekibi Newell's Old Boys'da forma
giyen Advincula, daha önce terör olaylarını
bahane göstererek geri dönmeyeceğini
belirtmişti. Yeşil beyazlı yönetim, bu
hareketin ardından yasal yollara başvurma
kararı almıştı.

Beşiktaş'ın yeni
transferi Mitrovic
İstanbul'da!
Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın
HNK Rijeka takımından
transfer ettiği Matej
Mitrovic İstanbul'a geldi.
Hırvat stoper sağlık
kontrolünden geçti.
Tarifeli uçakla Zagrep'ten
Atatürk Havalimanı'na gelen
genç stoperi, kulüp
yetkilileri karşıladı. Buradan
konaklayacağı otele
götürülen Mitrovic'in, sağlık
kontrolünün ardından siyah
beyazlı ekiple sözleşme
imzalayarak Antalya
kampında takıma dahil
olacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın İstanbul'a
getirdiği Hırvat stoper
Matej Mitrovic, sağlık
kontrolünden geçti.

Hamzaoğlu'ndan transfer açıklaması

Yasin Öztekin kadro dışı

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden
Manchester City'nin teknik direktörü Pep
Guardiola, kariyerine ara vereceğini ve uzun yıllar
takım çalıştırmayacağını söyledi.

Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını
vurgulayan 45 yaşındaki Guardiola, "Manchester
City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla
bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki
süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde
oturmayacağım" diye konuştu.

Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep
Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını
hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin
sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son
takımlardan birisi olacak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu
döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya
temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev
aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki
Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı.
2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol
teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve
bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından
sezon başında Manchester City'ye geçti.

Guardiola kariyerine 
ara verecek

Salih Uçan'ın 
gözü formada
Fenerbahçe'de ilk devre
fazla forma şansı bulamayan
Salih Uçan, Dick
Advocaat'tan formayı
kapabilmek için kamp
öncesi antrenmanlara
başladı.
Fenerbahçe'de ligin ilk
yarısında teknik direktör
Dick Advocaat'tan istediği
süreyi alamayan Salih Uçan,
devre arasında
antrenmanlara erken
başladı. Kamp başlamadan
önce salonda çalışan Salih,
ikinci yarıda formayı
alabilmek için hırslanmış
durumda. Antrenman
görüntülerini sosyal medya
hesabından takipçileriyle
paylaşan 22 yaşındaki
futbolcu, videoya "Kamp
öncesinde ısınma turları"
notunu düştü. 

GALATASARAY'da Tuzlaspor
maçının ilk ağır faturası Yasin Öztekin'e
kesildi. Sarı Kırmızılı Yönetim, Yasin
Öztekin'i süresiz kadro dışı bıraktı.

Bu sezon ikinci kez yönetimin
disiplin kıskacına giren Yasin Öztekin,
sezon içinde de kadro dışı bırakılmış ve
teknik direktör Riekerink'in uzlaştırıcı
tavrı nedeniyle bir hafta aradan sonra
takımla antrenmalara çıkmasına izin
verilmişti.

Ardından kadroda yeniden kendine
yer bulan Yasin Öztekin son haftalarda
gol atmaya başlayınca yönetimden
ücretine zam yapılması için yine
menajeri aracılığıyla haber göndermeye
başlamıştı. Yönetim, Yasin Öztekin'in bu
isteğine kayıtsız kalınca yıldız oyuncu
Tuzlaspor maçında kasıtlı bir şekilde 5

dakika içinde kendini çift sarı karttan
attırdı.

Galatasaray Yönetimi, Yasin
hakkında kararını gözden geçirirken,
Yasin ise Umre'ye giderek sosyal
medyada umre kıyafetleri ile fotoğraf
paylaştı. Sarı Kırmızılı yönetim ise aldığı
kararla Yasin'i affetmedi ve süresiz
kadro dışı bıraktı. Bu sürede Yasin'in A2
takımla ya da tek başına Florya Metin
Oktay tesisleri'nde çalışmasına izin
verilecek. Ücretine zam yapılmayacağı
gibi sözleşmesi uzatılmayacak ve
sözleşmesi bittiğinde ise gönderilecek.
Bu sürede Yasin'i isteyen bir kulüp
çıkarsa transferine kesinlikle zorluk
çıkarılmayacak ve bonservisi acilen
verilecek.
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Mübadelenin “Hüzünlü Hatıraları”
müzede sergilenecek

TÜRKİYE ile Yunanistan
arasındaki nüfus mübadelesiyle
94 yıl önce Tekirdağ’a göç eden
muhacirlerin asırlık eşyaları,
Mübadele Müzesi’nde
sergilenecek.

Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, AA muhabirine,
Tekirdağ’ın, Türk-Yunan nüfus
mübadelesi döneminde binlerce
insanın yerinden kopartılarak
göçe zorlandığı ve bu nedenle
tarifsiz dramların yaşandığı bir
şehir olduğunu söyledi.

Tekirdağ Limanı’nın,
mübadele döneminde,
doğdukları toprakları bırakıp
giden ve yeni bir hayat kurmak
için gelen gemiler dolusu
insanın acılarına tanıklık eden
bir kapı olduğunu belirten
Albayrak, “Söz konusu bu acı
her iki milletin de evlatlarının
yaşadığı çift taraflı bir acıdır.
Mübadeleden bu yana
neredeyse bir asır geçmesine
rağmen hala bir Yunanistan
vatandaşı ülkemize gelerek
atalarının yaşadığı, atalarının
yurt edindiği toprakları ziyaret
edip onlar adına gözyaşı
döküyor ve duygulanıyorsa,
bizim insanımız da
Yunanistan’a gidip aynı
duygularla geri dönüyorsa, bu
demektir ki onca geçen yıl bu
acıların üstünü örtmeye
yetmemiştir.” diye konuştu.

Atalarının geride bıraktıkları
ya da birlikte getirdikleri
kültürel mirası ve tüm
yaşananlara dair belgeleri en iyi
şekilde korumakla yükümlü
olduklarını ifade eden Albayrak
şunları kaydetti: “Bu mirası
koruyacağız ki tarihe not
düşerek bu yaşananların
ilelebet herkese ibret olmasına
ve bu acıların bir kez daha
tekerrür etmemesine katkıda
bulunacağız. Oluşturulacak
Mübadele Müzesi’nin en baştaki
amaçlarından biri de budur.
Yunanistan’dan Tekirdağ’a göç
eden vatandaşların o dönemde
kullandıkları ve torunlarına
miras bıraktıkları, onların da
bizlere bağışladığı eşyalar
müzede sergilenecek.
Mübadelenin hüznünü, o
dönemde insanların yaşadığı

sıkıntıların hatıralarını taşıyan
bu eşyalar, atalarımızın
yaşadıklarını yeni nesle
aktarmak anlamında çok
değerli.”

Albayrak, müzeyi 2017’nin
ortasına kadar Süleymanpaşa
ilçesinde açmayı planladıklarını
bildirdi.

“SANDIKLARDAN NE
ÇIKTIYSA MÜZEYE
BAĞIŞLAYACAĞIZ”
Işıklar Köyü Selanikliler
Derneği Başkanı Olcay Ceylan
da mahalle sakinlerinin
çoğunun mübadele
göçmenlerinin torunu olduğunu
ifade etti.

Mübadele Müzesi için
mahalledeki vatandaşların dede
ve ninelerinden kalan eşyaları
bağışlayacaklarını anlatan
Ceylan, “Sandıklarımızdan ne
çıktıysa bunları bağışlayarak
Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı müzeye destek
olacağız.” dedi.

Mübadele Müzesi’nin
kurulmasını çok olumlu
karşıladıklarını dile getiren
Ceylan, “Güzel bir proje, bu
projeyi destekliyoruz.
Köyümüzün yaşlılarından kalan
kamalar, hançerler, eski oraklar,
dirhemler, çıkrık dediğimiz el
dokuma tezgahları gibi buna
benzer eşyaları müzeye

bağışlayacağız. Bu gelecek
kuşaklara yansısın, gençlerimiz
bunları görsün ve yaşatılsın
diye destekliyoruz.” ifadelerini
kullandı.

“DEDEMİN HATIRASI
MÜZEDE YAŞASIN”
Işıklar Mahallesi’nde yaşayan
65 yaşındaki Fehmi Kutur ise
mübadele döneminde
dedesinin Selanik’in Çiğdemli
köyünden göç ederek Tekirdağ’a
yerleştiğini söyledi.

Mahallede kasaplık yaparak
geçimini sağladığını belirten
Kutur, “Bu meslek bana
dedemden miras. Babam her ne
kadar kasaplık yapmadıysa da
bu mesleği bana dedem öğretti.
Dedemden hatıra bana yaklaşık
150 yıllık bıçak ve et astığımız
demir çengel kaldı. Bu eşyaları

kurulacak müzeye
vereceğim.

Dedemin

hatırası orada yaşasın.” diye
konuştu. 

Mahalle sakinlerinden 75
yaşındaki Hakime Demir de
annesi bebekken ailesinin
Tekirdağ’a göç ettiğini, dedesi
ve ninesinin o yıllarda yaşadığı
zorlukların hikayeleriyle
büyüdüğünü anlattı.

Ninesinden kalan
eşyaları sandıkta
sakladığını, ancak
kurulacak müze için
bunları
bağışlayacağına
dikkati çeken Demir
sözlerine şöyle
devam etti: “Bu
eşyalar Selanik’in
Davutlu

köyünden geldi. Dedemin
giydiği gömlek, ninemin
seccadesi, başörtüsü gibi
eşyalar var. Bunları gördükçe
hep ninelerimin anlattığı üzücü
hikayeler gelir aklıma, ağlarım.
Sandıktan bunları çıkarttım,

nenelerimizin,
dedelerimizin

eşyalarını. Şimdi
bunları müzeye
hediye ederim,
onları
gençlerimiz
görsün.”

Yeni yıla kar küreyerek girdiler
RODOP ilinin dağlık bölgesinde bulunan Kızılağaç'ta, köy sakinleri

2017’ye karla kaplı köy yolunu açarak başladılar.
Hafta sonu yağan kar nedeniyle yolları kapanan köylüler,

yetkililerin soruna çözüm getirmemesi üzerine ellerine kürekleri
alarak yolları kendileri temizlediler. 

Söz konusu durumun her sene tekrarlandığına ve yetkililere sorunu
aktarmalarına rağmen sonuç alamadıklarına dikkat çeken köy
sakinleri, tepkilerini yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştılar.

Kızılağaç köylülerinin konuyla ilgili basına gönderdikleri açıklama
şöyle: “Kızılağaç köyünde 2017’nin ilk gününe kar küreyerek başladık.
Maalesef valilikten gelen kar küreme aracının köyümüze uğramadan
geçmesi sonucu yıllardır aynı durumla karşı karşıya olduğumuzu bir
kez daha anlamış bulunuyoruz. Sayın yetkililer sadece oy amaçlı
köyümüze uğrayıp hizmet aşamasını her zaman unuttukları için biz
köylüler olarak bu duruma alıştık. Oy zamanı kendilerine gerekli
açıklamaları yapacağımızdan emin olabilirler.”
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