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BATI Trakya’dan yıllar önce göç
ederek yerleştikleri Veria (Karafere)
iline bağlı Aleksandria (Gida)
ilçesinde yaşayan azınlık
mensuplarının kurduğu dernek lokali
ile derneğin içinde Kur’an kursu ve
ibadethane olarak kullanılan
mescidin kapatıldığı öğrenildi.
Derneğin tüzüğünde Kur’an kursu ve
dini etkinlikler yapma maddesi
bulunmasına rağmen mescidin polis
tarafından kapatılması ve
kullanılmasına yasak getirilmesi
bölgede yaşayan azınlık toplumunda
üzüntü ve tepki yarattı. Olay, “ibadet
özgürlüğüne kısıtlama” olarak
nitelendirildi.  » 15, 16

EDİRNE Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü, “Batı Trakya
Türklerinin Eğitim, Basın ve
Dini Durumları” konulu
çalıştay düzenledi.
Isparta’daki Süleyman
Demirel Üniversitesi Tarih
Topluluğu da  “Batı Trakya
Türklerinin Dünü – Bugünü”
konulu bir konferans
gerçekleştirdi. » 2, 3

Azınlığın
sorunları
anlatıldı

bilimdünya

Çavuşoğlu’ndan
Kocias’a 
sert yanıt
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Yunanlı mevkidaşının Skai
televizyonuna yaptığı açıklamalarla
ilgili olarak, Kocias’dan devlet
ciddiyeti göstermesini beklediklerini
söyledi. » 4, 5

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi
başkanlığındaki heyet, Batı Trakya’yı
ziyaret ederek bir dizi temaslarda
bulundu.  »9

Rodop ili Demokratik İttifak Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, Şapçı Tapu
Dairesi’nin geliştirilerek hizmete
devam etmesi yönündeki talebini
bakana iletti. »16

“Şapçı Tapu
Dairesi
faaliyetine
devam etsin”

Hamzaçebi 
Batı Trakya’yı
ziyaret etti

Aleksandria derneğine mescit yasağı!

»12-13Pilot uygulamada
soru işaretleri...
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Politikaları Enstitüsü’nün, Batı
Trakya’da azınlık üyelerinin yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında
hayata geçireceğini açıkladığı yeni uygulama soru işaretleri yarattı. 

YAPILAN açıklamada
Yunanca’dan söz edilirken,
Türkçe’ye değinilmemesi azınlık
içinde endişelere neden oldu. Bu
arada ANEL temsilcilerinin,
“Yeni uygulamayla birlikte
Pomakça ve Roman dilinin
eğitim sürecine dahil edileceği”
yönündeki açıklamaları soru
işaretlerinin çoğalmasına neden
oldu. 

Azınlık dernek yöneticileri,
hayata geçirileceği açıklanan
yeni uygulamanın azınlığın
talebini karşılamadığını ve yeni
uygulama hakkında bazı
endişelerinin olduğunu
belirtirken, SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Hüseyin Zeybek yeni
uygulamayı savundu. PASOK
partisi milletvekili İlhan Ahmet
ise  uygulamayı “yetersiz” olarak
nitelendirdi. 

»6, 7, 8
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Batı Trakya Türkleri’nin sorunları 
Trakya Üniversitesi’nde anlatıldı

EDİRNE Trakya Üniversitesi (TÜ)
Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından
düzenlenen, “Batı Trakya Türklerinin
Eğitim, Basın ve Dini Durumları”
konulu çalıştay, 25 Şubat Cumartesi
günü üniversitenin Balkan Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti. Çalıştay’da
Batı Trakya Türkleri’nin sorunları
anlatıldı. 

Trakya Üniversitesi’ndeki etkinliğe
Batı Trakya’dan, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, GÜNDEM
gazetesinden Ozan Ahmetoğlu, Rodop
Rüzgarı dergisinden İbrahim Baltalı ve
Çınar FM’den Necat Ahmet konuşmacı
olarak katıldılar.

Çalıştayda, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay açılış
konuşması yaptı. Batı Trakya
Türkleri’nin yaşadığı sorunların ele
alındığı
etkinliği

üniversitede okuyan gençlerle,
Edirne’de öğretim üyeliği yapan bazı
Batı Trakyalılar da izledi. 

“BALKANLI ÖĞRENCİ 
SAYISINI 10 BİNE KADAR
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu çalıştayda yaptığı
konuşmada, Balkanlar’dan 2 bini aşkın
öğrencinin Trakya Üniversitesi’nde
çeşitli bölümlerde okuduğunu
belirterek, bu rakamı 10 bine çıkarmayı
hedeflediklerini söyledi. Türkiye’deki
diğer üniversitelerde Balkan
ülkelerinden öğrenci sayısının daha az
olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları
kaydetti: “Balkanlar’ın bizi tercih
etmesi de tesadüf değildir. Hem coğrafi
yakınlık, hem de kültürel benzerlik
vardır. Biz misyon olarak 2023'e kadar
Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören
Balkanlı öğrenci sayısını 10 bine kadar
artırmayı hedefliyoruz. Bunu
artırabilmek için neler yapılmalı, bir
üniversiteye bu işte neler düşer
anlamında bu çalıştayı düzenledik.
Dinamikleri ve oranın sorunlarını daha
iyi öğrenip, açıkçası dersimize
çalışarak, orada doğru bir şekilde
hareket ederek üniversitemizi ve
Türkiyemizi temsil etmek istiyoruz.”

TÜ’nün Balkanlar’la ilgili üzerine
düşen görevi yaptığını aktaran
Tabakoğlu, “Balkan Araştırma
Enstitümüz bununla ilgili çalışmalara
devam ediyor. Orada yaşayan
insanlardan bu konuyu dinlemek de
konunun daha iyi anlaşılması
açısından önemlidir.” diye konuştu.

İki oturum halinde düzenlenen
çalıştayı Trakya Üniversitesi öğretim
üyelerinden Batı Trakyalı Yrd. Doç. Dr.
Ali Hüseyinoğlu yönetti. Çalıştayda,
Batı Trakya Türkleri’nin eğitim
durumları, eğitimin aksayan yönleri,
müftülük ve vakıflar sorunu, azınlık
basını ve Yunanistan ulusal basınının
Batı Trakya Türkleri’ne bakışı, radyo
yayıncılığı ve Batı Trakya’daki Osmanlı
Türk eserlerinin durumu konuşmacılar
tarafından ele alındı. Her iki oturumun
sonunda konuşmacılar, çalıştaya
katılanların sorularını yanıtladı. 

Çalıştay sonunda konuşmacılara
Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay tarafından
plaket ve katılım belgeleri sunuldu.

Eski belediye başkanı 
İbrahim Şerif’in annesi vefat etti

RODOP iline bağlı Kozlukebir eski
Belediye Başkanı İbrahim Şerif’in annesi
İmman Şerif hayatını kaybetti.

Gümülcine Devlet Hastanesi’nde tedavi
gören 82 yaşındaki İmman Şerif’in kalp
yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği
öğrenildi. İmman Şerif, 24 Şubat Cuma
günü Dündarlı köyünde kalabalık bir
cenaze töreniyle toprağa verildi.

Sirkeli Kozlukebir Belediyesi Gelecek
Listesi Başkanı İbrahim Şerif’i acılı
gününde, akraba ve dostları yalnız
bırakmadı. 

Merhume İmman Şerif’in cenaze
törenine Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa, Kozlukebir Belediye Başkanı

Rıdvan Ahmet, başkan yardımcıları Ömer
Aren Salih, İrfan Hüseyin, Gelecek Listesi
meclis üyeleri, Güven Listesi Başkanı
Adnan Salih, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Gümülcine Belediyesi’nden
meclis üyeleri Rıdvan Molla İsa ve Sibel
Mustafaoğlu, Doğu Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi Mustafa Katrancı,
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’i temsilen
Mehmet Berat, Rodop - Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, eski milletvekili Ahmet
Hacıosman ve yüzlerce soydaş katıldı. 

Törende Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosuluğu’nu Ramadan Duban
temsil etti.

Erhan Tabakoğlu
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Isparta’da “Batı Trakya
Türklerinin Dünü Bugünü”
konulu konferans 
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ISPARTA’daki Süleyman Demirel
Üniversitesi (SDÜ) Tarih Topluluğu, 28 Şubat
Salı günü “Batı Trakya Türklerinin Dünü –
Bugünü” konulu bir konferans düzenledi.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen konferansın
moderatörlüğünü Prof. Dr. Timuçin Kodaman
yaptı. Konferansın panelistleri ise Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, Başbakanlık
Müşaviri Birol Dok ve BTTDD eski Genel
Başkanı Burhaneddin Hakgüder oldu. 

Konferansta Batı Trakya tarihi, 1354’ten
tibaren Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişinden
günümüze kadar tüm detayları ile
katılımcıların bilgisine sunuldu. Özellikle

Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türkleri’nin
kazanımları ve sonrasında 1954 yılından
itibaren başlayıp günümüze kadar devam
eden azınlık aleyhindeki hak gaspları
detaylarıyla anlatıldı.

Konferans sonrası Süleyman Demirel
Üniversitesi Tarih Topluluğu ziyaret edilerek,
günün anısına hatıra defteri BTTDD Genel
Başkan Necmettin Hüseyin tarafından
imzalandı.

Konferans öncesi panelistler Türkiye
Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in İslamköy’deki ebedi
istirahatgahında ziyaret ederek, hatıra
defterini imzalayıp dua ettiler.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Diyalog ve güven eksikliği…
Şubat ayı, azınlık eğitimiyle ilgili

gelişmelerle geçti. İlkin,
SÖPA’nın kapatılmasından sonra

bir yılan hiyakeyesine dönen, azınlık
okullarının Türkçe müfredatında görev
alacak eğitmenlerin nasıl yetiştirileceği
konusunda bir gelişme yaşandı. Daha
önce kurulan, ama siyasi irade eksikliği
nedeniyle bir türlü resmi hale
dönüştürülemeyen Selanik Aristotelio
Üniversitesi bünyesindeki Azınlık Eğitim
Bölümü nihayet resmiyete kavuştu. 9
Şubat’ta meclisten geçen yasa
tasarısıyla resmi bir bölüm haline
gelmesi, tepkileri de beraberinde
getirdi. Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin başı çektiği bu tepkiler
sürerken, azınlığın yeni bölümü
değerlendirecek fırsatı bile olmadan
eğitimle ilgili bir başka konu gündeme
oturdu. 

Azınlık Eğitim Bölümü’nün resmi
hale getirilmesi tabii ki olumlu bir
gelişme. Ancak bu yapının nasıl
işleyeceği, azınlığın ana dili ve eğitim
dili olan Türkçe’nin bu bölümde nasıl ve
ne şekilde öğretileceği merak konusu.
Yeni bir SÖPA vakasıyla karşı karşıya
kalmak azınlıktan kimsenin arzusu
değil. 

Daha bu konulara cevap bulamadan,
azınlık eğitimini ilgilendiren bir başka
konuda soru işaretlerine yanıt arar
duruma geldik. 

Eğitim Politikaları Enstitüsü’nün,
azınlığın yaşadığı bölgelerde bu yıl 6,
gelecek yıl da 12 devlet anaokulunda
yürürleğe koyacağı pilot uygulamadan
bahsediyorum.

Milletvekillerimiz, bu konuda ümitli
ve iyi niyetli. Pilot uygulamayı, iki dilin
de kullanıldığı anaokulu ortamını
yaratma konusunda bir adım olarak
görüyorlar. 

Bunun, azınlığın anaokulu talebini
yerine getirmek için bir ön hazırlık ve
deneme süresi olarak görüyorlar. Eğitim
dilinin Türkçe ve Yunanca olduğunun
altını çizerek, endişe edecek bir şey
olmadığı telkininde bulunuyorlar. 

Azınlığın diğer kesiminde ise
kuşkucu ve endişeli bir yaklaşım var. 

Ben kendimi bu ikinci kesime daha
yakın hissediyorum. Nedenlerini de çok
net bir şekilde açıklamaya çalışacağım. 

Anaokulu, ülkemizde 2005 – 2006
eğitim yılından bu yana zorunlu eğitimin
bir parçası oldu. Bunun anlamı da,
anaokulunun, oyun oynama, şarkı
söyleme, resim yapma gibi aktivitelerin
ötesinde, ilkokula hazırlama gibi bir
misyonun da olması.  

Batı Trakya’daki azınlık eğitimi iki
dilli. Bu da ilkokula başlayacak azınlık
çocuğunun, okul öncesi dönemde her
iki dilde de bir hazırlığa ve desteğe
ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Ana
diline hakim olan bireyin, ülkesinin
resmi dilini de en iyi bir şekilde
öğrenebileceği, bilimsel olarak
kanıtlanmış bir gerçek. 

Eğitim Politikaları Enstitüsü’nün
pilot uygulaması ise, tıpkı daha önceki
azınlık eğitimini düzeltme girişimlerinde
(örneğin, Müslüman Çocukların Eğitim
Programı) olduğu gibi tek taraflı. Yani
çocuğun ana dilini geliştirmeye değil,
resmi dili daha iyi öğrenmesine yönelik
bir çaba.

Azınlığın hassasiyetleri ortada. Atılan
adımlarda biraz olsun bu hassas
noktalara dikkat edilmesi çok da zor
değil. 

Azınlığı kuşkuculuk, öküz altında
buzağı aramakla suçlamak hiç kimsenin
haddine değil. Bu böyle bile olsa,
bundan sorumlu olan azınlığın kendisi
değil. 

Tecrübelerim, beni bugüne kadar
utandıran, yanıldığım bir durumla karşı
karşıya bırakmadı. Yani şüpheyle
karşıladığım her şeyin altında hep bir
bit yeniği çıktı. 

Peki, devletime, ülkemin
yöneticilerine güvenmediğim,
güvenemediğim için suçlu ben miyim? 

Eğitim Politikaları Enstitüsü, pilot
uygulamayla ilgili şüphelere yer
vermeyen bir dil kullansaydı, azınlık
içerisideki kaygıların, şüphelerin hiçbiri
olmazdı. 

Pilot uygulama karşısında azınlığın
önemli bir kısmının takındığı tavır,
sadece ve sadece eleştirmiş olmak
amaçlı değil. Tüm bunların arkasında
daha ciddi bir sorun var. Azınlığın,
devletine karşı yaşadığı güven
bunalımı…

Yönetim, ne yazık ki güveni
sağlayacak adımlar yerine, güvensizlik
ortamını daha da pekiştirecek adımlar
atıyor. Azınlıkla konuşmuyor, görüşünü
almıyor, dinlemiyor. Ona rağmen, onun
için birşeyler yapıyor. 

Peki, bırakın vatandaş – devlet
ilişkisinde, iki insan arasındaki ilişkide
bile böyle bir durumu kabul etmek
imkansız. 

Kendi adıma iyi niyetli olmak
istiyorum. Ama iyi niyetli olmamı,
olumlu düşünmemi gerektiren bugüne
kadar yaşadığım bir tecrübe yok. 

Bu güven bunalımını yok etmek de
benim, benim gibilerin işi değil. Bu

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün
soyunun nereden geldiği
konusunda yıllardır  süregelen
tartışmalar konusunda Yunan
tarihçi Vasilis Dimitriadis
kaynak sayılabilecek bir eser
ortaya koydu.

Dimitriadis, 50 yıl süren
çalışmalarında Yunan ve Türk
tapu kayıtlarıyla, mahkeme
belgelerini araştırdı ve Mustafa
Kemal'in geçmişiyle ilgili çok
önemli belgeler ortaya çıkardı.

Yunan tarihçi bu belgeleri
yayınlanması için 2010 yılında
Türk Tarih Kurumu'na yolladı.
Aradan geçen 3 yılın ardından
2013 yılında Prof. Dr. Levent
Kayapınar bu belgelere el attı ve
Türk Tarih Kurumu'ndan "Bir
evin hikayesi" adlı kitap satışa
çıktı.

Habertürk TV'de Habertürk
Manşet programına katılan
Kayağınar, Atatürk'ün anne ve
babasının soyunun nereden
geldiğini belgelerle anlattı.

"ATATÜRK'E BÜYÜK
DEDESİNİN ADI VERİLDİ"
"Ali Rıza Efendi'nin soyu yıllarca
tartışıldı. Çok tuhaf iddialar
ortaya atıldı ancak hiçbir zaman

belge ortaya konulamadı." diyen
Levent Kayapınar Mustafa
Kemal'in babasının soyuyla
ilgili; "Bu belgelerde Atatürk'ün
babasının Ali Rıza Efendi
olduğunu, Ali Rıza Efendi'nin
babasının ise Ahmet olduğunu,
Ahmet'in babasının da Mustafa
olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla Mustafa Kemal'e
büyük dedesinin ismi verilmiş
durumda." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN 
ANNESİ MOLLA"
Prof. Kayapınar Zübeyde
Hanım'la ilgili olarak ise;
"Belgelerde Zübyde Hanım'ın da
üç nesil geriye giderek soyunu
görme imkanımız var. İbrahim
oğlu Feyzullah'ın kızı Zübeyde
şeklinde belgelerde yer alıyor.

Belgelerde Zübeyde Hanım'ın
annesi Ayşe Hanım ve Ayşe
Hanım'ın annesi Emine
Hanım'ın molla sıfatını
kullandığını görüyoruz.
Dolayısıyla bu sıfatlarla
Zübeyde Hanım'ın son bir asırda
Selanik'in köklü Müslüman
ailelerinden olduğunu
anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün
soyunu ortaya çıkardı

3
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“POLİTİKALARI DÜZELTMEK
YERİNE, AZINLIK MENSUPLARI
ARASINDA BÖLÜCÜLÜK 
YAPMAYA ÇALIŞIYOR”
Kocias’ın Batı Trakya'daki Türk
azınlığına ilişkin ifadelerinin de "ibret
verici" olduğunu belirten Çavuşoğlu,
"Azınlığın en tabii insan haklarını
kullanmasına engel olan politikalarını
düzeltmek yerine, azınlık mensupları
arasında bölücülük yapmaya çalışarak
dikkatleri başka tarafa çekmeye
çalışmaktadır. Türk azınlığa ilişkin
politikalarının yanlışlığı, Avrupa Konseyi
tarafından da belirlenmiştir ama
Yunanistan, Avrupa Konseyi kararlarını
uygulamamaktadır." dedi. 

Kocias'ı Yunanistan'da Türkiye
düşmanlığından beslenenlere şirin
görünmek ve bundan siyasi çıkar elde
etmeye çalışmak yerine, ülkesinin ve
tüm bölgenin istikrarını düşünerek
devlet adamı gibi davranmaya davet
eden Çavuşoğlu, "Bizde Yunan
düşmanlığından beslenen siyasetçiler
prim kazanmaz. Bu, Yunanistan'da da
böyle olduğunda sorunlarımızı masa
başında görüşebilme ve çözebilme
noktasına geleceğimize inanıyorum.
Ama bunun için herhalde biraz daha
beklememiz gerekecektir." diye konuştu. 

“BİZİMKİNDEN ÇOK KENDİ 
VİCDANİ HUZURUYLA 
İLGİLENMESİ DAHA DOĞRU OLUR”
Çavuşoğlu, Kocias'ın Türkiye'nin
"huzursuz bir güç" olduğuna dair
sözlerine de yanıt verdi. 

"Böyle yalan yanlış tabirlerle ülkeleri
tanımlamaya çalışmak bir dışişleri
bakanına yakışmaz." diyen Çavuşoğlu
sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye
huzurlu bir devlettir. Ayrıca bölgede ve
küresel düzeyde huzur ve istikrarın
temini için de tüm imkanlarını seferber
etmektedir. Terörizmle mücadelede en
samimi ve etkin katkıyı ortaya koyan
devlettir. Türk milleti de bu
mücadelesinde devletinin istikametini
belirlemekte, sürdürülen mücadeleye de
verilebilecek en büyük katkıyı
vermektedir. Kocias'ın bizimkinden çok,
kendi fikri ve vicdani huzuru ile
ilgilenmesi daha doğru olur."

“DEVLET CİDDİYETİ 
GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Yunanlı mevkidaşının Skai
televizyon kanalına yaptığı
açıklamalarla ilgili olarak, Kocias’dan
devlet ciddiyeti göstermesini
beklediklerini söyledi. Kardak
kayalıklarına ilişkin “Türkiye
Genelkurmay Başkanı isteseydi de
Kardak’a çıkamazdı” sözleriyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada “Görevi
çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın
çıkacağımız zaman çıkmamız gereken
yerlere çıktık. Kardak konusunda da
tutumumuz bellidir." yanıtını verdi. 

Çavuşoğlu, "Kocias maalesef tahrikkar
konuşuyor. 'Türk Genelkurmay Başkanı
isteseydi de Kardak’a çıkamazdı' demiş.
Görevi çıkmak olsaydı çıkardı.
Unutulmasın, çıkacağımız zaman

çıkmamız gereken yerlere çıktık." diye
konuştu.

Kocias'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin
(TSK) ve güvenlik kuvvetlerinin
yetenekleri, terörle mücadeledeki
başarısı konusundaki bazı yorumlarına
da değinen Çavuşoğlu, "Terörle
mücadele konusunda içeride ve dışarıda
sağladığımız gelişmeleri daha yakından
izlemesini, TSK'nın yetenekleri
konusunda da yanlış değerlendirme
yapmamasını özellikle tavsiye ederim.
Cenevre'de kendisine üzerine vazife
olmayan işlerle uğraşmaması gerektiğini
açıkça söylemiştim, bir kez daha tekrar
ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KAMMENOS İLE AYNI 
ÇİZGİDE OLDUĞUNU 
GÖRÜYORDUK, KENDİSİNİN DE
SÖYLEMESİ İYİ OLMUŞ"
Çavuşoğlu, Kocias'ın Yunanistan
Savunma Bakanı Panos Kammenos ile
her zaman aynı çizgide olduklarına dair
sözlerine ilişkin olarak da, "Bunu
görüyorduk, ama kendisinin de alenen
söylediği iyi olmuştur. Bana arkadaşını
söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
demişler." dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'ın ekonomik
zaafiyetlerinden faydalanmak
istemesinin söz konusu olmadığını
vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye,
Yunanistan'ın ekonomik zaafiyetinden
yararlanmak isteyen bir ülke olsaydı,
işler çok başka olurdu. Öyle düşünsek,
her yıl bir milyon Türk'ün Yunanistan'a
gitmesini teşvik etmezdik. Tüm
tahriklere rağmen, Ege'deki faaliyetimizi
yıllardır sınırlı tutmazdık. Bu beyanlar
kadirşinaslıktan uzaktır ve tarihe yanlış
not düşmektir." değerlendirmesinde
bulundu. 

"KOCİAS DEVLET 
CİDDİYETİ GÖSTERSİN"
Çavuşoğlu, Ege Denizi'nde birbiriyle
bağlantılı birçok konunun bulunduğuna
dikkati çekti. Kocias'ın taraflar
arasındaki istikşafi temasların kesintiye
uğradığına dair açıklamalarının doğru
olmadığını ifade eden Çavuşoğlu şunları
kaydetti: "Bizde devlette süreklilik
vardır. Ben onun yaptığını yapıp, bu
temasların içeriği hakkında ayrıntıya
girmeyeceğim. Bunların ne noktada
olduğunun, kimin ne yaptığının
ayrıntısına girmeyeceğim. Ama arzu
edilen bu ise böyle bir tartışmadan da

kaçmam. Hep söyledik; Ege'de
birbirleriyle bağlantılı birçok mesele var.
Bunların bir kısmı da bazı antlaşmaların
yorum farklılığından kaynaklanıyor. Biz
bu sorunların istisnasız hepsini
Yunanistan ile ele alıyoruz. Bunu
uyuşmazlıklarımızın barışçı yollardan
çözülmesi amacıyla yapıyoruz. Biz bu
görüşmeleri iç politika malzemesi
yapmadık, yapmayız. Kocias da
yapmasın. Bunlar gazetelere mülakat
konusu olmayacak kadar ciddi ve hassas
işlerdir, devlet ciddiyeti göstersin."

YUNANİSTAN’A KAÇAN 
DARBECİ ASKERLER
Çavuşoğlu, Kocias'ın "15 Temmuz darbe
girişiminin ardından sekiz askeri taşıyan
helikopterin içinde bulunanların kim
oldukları bilinmesi halinde Yunanistan'a
inişlerine izin vermezdik" ifadelerinin
hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:
"Yunanistan'a kaçan hainleri taşıyan
helikopterin içinde kim olduğunu
bilseler iniş izni vermezlermiş. Darbe
karşıtı imişler ama mahkemeye de
karışamazlarmış. Anayasal sisteme karşı
yapılan ihanetin, cumhurbaşkanımızın,
başbakanımızın canına kastedilmesinin,
meclisin bombalanmasının,
vatandaşlarımızın şehit edilmesinin,
yaralanmasının sorumluları konusunda
yaptıkları ve yapmadıkları hususunda
söyleyecekleri bundan ibaret ise bu esef
vericidir. O zaman şu soruyu sorarım:
Yunanistan'ın bu darbeci hainlerin
işledikleri suçtan yargılanmasına engel
olması, hangi adalet ve hukuk
anlayışına, hangi iyi komşuluk ve
dostluk ilişkisine uygundur?"

“PKK ELEBAŞI DA 
HİMAYE EDİLMİŞTİ”
Yunanistan'ın bu tutumunun kendilerini
şaşırtmadığının altını çizen Çavuşoğlu,
"Zamanında PKK'nın şu anda hapiste
olan elebaşısı da Yunanistan tarafından
himaye edilmiş ve neticede
Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçisi’nin
evinde Yunan devleti tarafından
saklanmıştı. Yunanistan'ın başkentinde
Türkiye Cumhuriyeti devletine zarar
vermeye çalışan DHKP-C teröristleri kol
geziyor. Daha da eski olan meselelere
(Asala / 17 Kasım) girmiyorum.
Yunanistan'ın terörle mücadele
konusundaki sicili bellidir ve giderek
daha da kötüleşmektedir."
açıklamasında bulundu. 

Çavuşoğlu’ndan, Kocias’a sert yanıt
Türkiye Dışişleri

Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu,

Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos
Kocias'ın Skai

televizyon kanalına
yaptığı

açıklamalarıyla ilgili
olarak, Kocias’dan

devlet ciddiyeti
göstermesini

beklediklerini
söyledi. Çavuşoğlu,

Kocias’ın Batı Trakya
Türk azınlığıyla ilgili

ifadelerinin  de
“ibret verici”

olduğunu belirterek,
Yunanistan’ın

azınlık mensupları
arasında bölücülük
yapmaya çalışarak

dikkati başka tarafa
çekmeye çalıştığını

vurguladı. 
Mevlüt Çavuşoğlu,

Kocias'ın geçtiğimiz
günlerde Türk –

Yunan ilişkileri ve
Batı Trakya

Türkleri’yle ilgili
verdiği röportajda

söylediklerini
değerlendirdi. 
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D
evletin azınlıkla ilgili olarak
anaokulları konusunda bir adım
atması için on yılın geçmesi

gerekti. 2006 yılında ülkemizde
anaokulu eğitimi zorunlu hale
getirilmişti. Batı Trakya Türk azınlığı ise
2006’dan önce de, daha sonra da
anaokulu eğitimi konusunda taleplerini
dile getirdi. Azınlığın bu konudaki talebi;
azınlık eğitimi statüsünde, yani
faaliyetteki azınlık ilkokulları modelinde
anaokulları. 

Her konuda olduğu gibi devlet, bu
konuda da azınlığın sesini duymak
istemedi. Diğer tüm konularda olduğu
gibi bu konuda da kulaklarını tıkadı.
Nasıl ki “SÖPA kapatılsın, yerine daha iyi
bir sistem kurulsun” talepleri uzun yıllar
boyunca dikkate alınmadıysa, zorunlu
eğitim kapsamına alınmasının üzerinden
on yıl geçmesine rağmen anaokulları
konusunda daha yeni bir adım atılmak
isteniyor. 

Ancak bu atılmak istenen adıma tam
anlamıyla sevinemiyoruz. Zira, yapılmak
istenen uygulama, azınlığın demokratik

ve haklı talebine yanıt vermekten çok
soru işaretleri doğuruyor. Bu konuda
“nankörlük etmeyin” diyenlerin de
olduğunu ve bu uygulamayı
savunanların olduğunu biliyorum. Ben
de bu konudaki düşüncelerimi net bir
şekilde paylaşmak istiyorum. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı,
devletten sorunlarının ve beklentilerinin
iyi niyetle çözüme kavuşturulmasını
istiyor ve bekliyor. Sorunu çözerken yeni
sorunlara gebe bir sistem istemiyor. Ha
devlet türlü çeşitli yöntemlerle başka
sorunlara gebe “çözümleri” dayatabilir.
Hatta uygulamaya da koydurtabilir.
Fakat bu; yanlışı, antidemokratik
düşünceyi, baskı ve dayatma politikasını
gizlemeye yetmez. 

Azınlık yıllarca Türkçe ve Yunanca
eğitim verecek azınlık anaokulları talep
ediyor. Yani azınlık ilkokullarına benzer
bir sistemle çalışacak anaokulları. Bu
uygulamayla bu talebe cevap verilmiyor.
Bu bir. 

Azınlık insanının yaşadığı bölgelerde

faaliyet gösteren mevcut devlet
anaokullarında “iki dilli bir anaokulu”
sistemine de geçiş sözkonusu değil.
Zira, şöyle bir sistem öngörülüyor;
anaokulu sınıfında düne kadar ders
yapan, dersi Yunanca yapan anaokulu
öğretmeninin yanına ikinci bir eleman
gelecek. Öğretmen yerine eleman
kelimesini bilerek kullanıyorum.
Öngörülen uygulamaya göre bu eleman
çocukların ana dilini bilecek ve
Yunanca’nın daha iyi kullanılması ve
öğrenilmesi için öğretmen ile çocuklar
arasında bir nevi tercümanlık veya
yardımcılık görevini yerine getirecek.
Yani dengeli bir şekilde yapılacak iki dilli
eğitim sürecinden bahsetmek mümkün
değil. 

Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız
olay, uygulamanın eğitsel boyutuyla
ilgili. Yani gerek statü ve gerekse eğitsel
anlamda pilot olarak uygulanacak
sistem azınlığın taleplerinden hayli uzak. 

Gelelim olayın diğer boyutuna. Pilot
uygulamayı hayata geçirecek kurum
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim
Politikaları Enstitüsü. Enstitü, geçtiğimiz
günlerde yayınladığı açıklamayla yeni
uygulamayı duyurdu. Açıklamada
uygulamanın amacı; “azınlık
çocuklarının uyumlu bir şekilde
sosyalleşmesi, Yunanca’nın daha iyi
öğrenilmesi ve çocukların ilkokula daha
iyi hazırlanması” olarak açıklanıyor. Bu
yapılırken de çocukların ana dilinin
destek unsuru olarak kullanılacağı ifade
ediliyor. Açıklamada; Yunanca’dan
bahsedilmesi ancak Türkçe’den hiç
bahsedilmiyor olması eksik ve yanlış.
Eğer azınlığın eğitim dili Türkçe ve
Yunanca ise o zaman bu noktada
“Türkçe” neden belirtilmiyor? Özel bir
sebebi mi var? 

Azınlığın bu konuda kafasındaki soru
işaretleri, bazı çevrelerin, bazı
eğitimcilerin ve özellikle de hükümetin
küçük ortağı ANEL temsilcilerinin “yeni
uygulama sayesinde Pomakça ve Roman
dili azınlığın eğitimine dahil ediliyor”
türünden açıklamalarla daha da arttı. Bu
tür yeni uygulamalarda, azınlığın kabul
etmediği durumların ortaya çıkması
istenmiyorsa o zaman sözkonusu
uygulamada olduğu gibi “açık
pencere”lerin bırakılmaması şart.
Korkarım, birileri iyi niyetle bile olsa
“kaş yapayım” derken “göz çıkartma”
riskiyle karşı karşıya kalacak. Yeni
uygulama hayata geçirilmeden azınlık
kuruluşları ve temsilcileriyle diyalog
halinde gerekli tadilatın yapılması
kaçınılmaz. Tabii ki eğer “kaş yapılmak”
isteniyorsa. 

*****

Veria’nın Aleksandria ilçesindeki
derneğin mescidinin kapatıldığını büyük
bir şaşkınlıkla öğrendik. Derneğin
tüzüğünde herşey belirtilmesine
rağmen, böyle bir uygulamanın
yaşanmış olması Yunanistan’ın
demokrasi ve hoşgörü karnesini
olumsuz etkiler. Mescidin ve derneğin
üstelik de yazılı bir talimat ve karar
olmamasına rağmen kapatılması hem
düşündürücü hem endişe vericidir.
Doğup büyüdükleri topraklardan
kilometrelerce uzağa göç ederek daha
iyi bir gelecek arayan azınlık insanını,
temel din hürriyetinden mahrum
bırakmak ve onlara Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’na ait
olduklarını “hatırlatırcasına” bu
muameleyi reva görmek en hafif tabiriyle
“haksızlıktır”. Yazık, hem de çok yazık... 

Ozan AHMETOĞLU

Anaokullarda yeni uygulama –
Aleksandria’da mescit kapatmak

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Panos Kammenos: “Geri dönecekler mi görürüz”
SAVUNMA Bakanı Panos

Kammenos, “Yunan adasına ayak
basacak olanlar, geri dönecekler mi
görürüz” sözleriyle Türkiye ile ilgili
tartışmalara neden olan
açıklamalarına bir yenisini ekledi. 

Kammenos, Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Genelkurmay
Başkanı Kardak’a çıkmak isteseydi
çıkardı” açıklamasına yanıt verdi.
Kammenos, “Yunan adasına
çıkamazlar. Buna karşı çıkılacaktır.
Yunan adasına ayak basacak olanlar,
geri dönecekler mi görürüz.”
ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN BU BAKANDAN
RAHATSIZLIĞINI BİLİYORUZ”
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
“Kardak’a gelsinler, nasıl gideceklerini
görelim” diyen Savunma Bakanı
Kammenos’a, “O şımarık çocuğa da
iyi anlatsınlar. Bizim de
sabrımızı zorlamasınlar”
dedi.

Bakan
Çavuşoğlu, Yunan
makamlarının bu
bakanla ilgili
kendilerine,
“Efendim
aslında iyi bir
çocuk, idare
edin” diye yanıt verdiğini

belirterek şöyle dedi: “İyi de nereye
kadar idare edeceğiz. Almışsınız,
mecbur kalmışsınız koalisyona. Sen
idare et de benim de bir sabrım var.
Sabrımın sınırı var. Yani sonsuz sabrım
yok. Tamam olgunluk gösteriyoruz da.
Bazı şeyleri kendi aramızda olduğu
için söylemek istemiyorum. Esasen şu
andaki hükümetin de bu şımarık çocuk
olan bakandan rahatsızlığını biliyoruz.
Avrupa'nın şımarık çocuğu,
koalisyonun şımarık çocuğu, nedir bu?
İşimiz gücümüz şımarık çocukları
idare mi etmek bizim işimiz. Onları mı
oyalamak bizim işimiz? Türk askerinin
yeri geldiği zaman ne yapabileceğini

en iyi onlar bilir. En iyi
hükümet bilir. O şımarık
çocuğa da iyi anlatsınlar.
Bizim de sabrımızı
zorlamasınlar.”

Önder Mümin, Sağlık Bakanlığı’ndan
ambulans istedi

DOĞU Makedonya –Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder Mümin, Rodop
ve İskeçe illerine ambulans talebinde
bulundu.

Sağlık Bakanı Andreas Ksanthos’a
mektup gönderen Önder Mümin, “Sizlere
Rodop ve İskeçe illerinde sağlık alanında
oluşmuş ve hastaların sevkini ilgilendiren
çok önemli bir sorunu bildirmek
istiyorum. An itibarı ile, tüm Rodop ilinde
oluşan acil vakalara, Gümülcine merkezli
Gümülcine hastanesi ambulansları ile
müdahale ediliyor. Bu doğrultuda
merkezden uzak bölgelerde acil vakaların
hastaneye ulaşımı gecikmekte olup, çoğu

zaman hayati tehlike ile karşı karşıya
kalınıyor. Bu bağlamda Yassıköy Sağlık

Ocağı ve Şapçı Sağlık Ocağı’na birer
ambulansın acilen tedarik edilmesi
büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine
yer verdi. 

Bakana gönderdiği mektupla ilgili
basına açıklamada bulunan Mümin,
“Yassıköy’ün  Gümülcine’den uzaklığı 21
kilometre olup, Şapçı’nın ise
Gümülcine’den uzaklığı 28 kilometredir.

Yassıköy Belediyesi dağlık bir belediye
olmasından ötürü ulaşım zorlukla
sağlanmakta, aynı şekilde Şapçı Sağlık
Ocağı da yakınında bulunan dağlık
Kozlukebir Belediyesi’ne hizmet
vermektedir. Uzaklıklar belediyelerin
merkezleri ile alakalı olup, birçok köyün
Gümülcine merkeziyle uzaklık mesafesi
60-70 kilometreyi bulmaktadır. Bu
bölgelere gönderilecek ambulanslar ile,
tüm Rodop ilinin doğu yakası Şapçı
bölgesi ve batı yakası Yassıköy bölgesi ile
tüm il genelinde oluşacak acil vakalara
cevap verilebilecektir. Ayrıca İskeçe ilinin
Balkan kolunda, Mustafçova
belediyesinde ambulans bulunmasına
rağmen, şöför eksikliği yüzünden bu
ambulans çalıştırılamamaktadır.” dedi.
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Anaokulu uygulamasında soru işaretleri
EĞİTİM Bakanlığı’na bağlı Eğitim

Politikaları Enstitüsü’nün, Batı Trakya’da
azınlık üyelerinin yaşadığı bölgelerdeki
anaokullarında hayata geçireceğini
açıkladığı yeni uygulama soru işaretleri
yarattı. 

Enstitü tarafından yapılan açıklamada
Yunanca’dan söz edilirken, Türkçe’ye
değinilmemesi azınlık içinde endişelere
neden oldu. Bu arada, hükümetin küçük
ortağı Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL)
temsilcilerinin, “Yeni uygulamayla
birlikte Pomakça ve Roman dilinin
eğitim sürecine dahil edileceği”
yönündeki açıklamaları soru
işaretlerinin çoğalmasına neden oldu. 

Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak
azınlık anaokulları talep eden Batı
Trakya Türk azınlığı, pilot olarak hayata
geçirilecek yeni uygulama konusunda
kaygılı. 

GÜNDEM gazetesi, anaokulu
eğitiminde yeni uygulamayla ilgili olarak
azınlık eğitimi dernek başkanları ve
milletvekilleriyle görüştü. Dernek
yöneticileri, hayata geçirileceği
açıklanan yeni uygulamanın azınlığın
talebini karşılamadığını ve yeni
uygulama hakkında bazı endişelerinin
olduğunu belirtirken, SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Hüseyin Zeybek yeni uygulamayı
savundu. PASOK partisi milletvekili
İlhan Ahmet ise  uygulamayı “yetersiz”
olarak nitelendirdi. 

GALİP GALİP:
“UYGULAMA AZINLIĞIN 
TALEBİNİ TATMİN 
ETMEKTEN UZAK”
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Galip Galip,
anaokullardaki eğitimle ilgili açıklanan
yeni uygulama konusunda endişeli
olduğunu söyledi. Söz konusu
uygulamanın azınlığın talebini tatmin
etmekten uzak olduğunu belirten Galip
Galip, “Anaokullarında yapılmak istenen
şey tam olarak nedir? Açık ve net bir
şekilde söylenmiyor. Dağ köylerimizde
başka bir şekilde ortaya çıkacak, diğer
bölgelerde farklı bir uygulama olacak.
Azınlığın endişesi bu yönde. Adım adım
azınlığı parçalamaya ve bölmeye yönelik
bir gayretin parçası gibi de görülüyor.”
dedi. 

“TÜRKÇE’NİN ZİKREDİLMEMESİ
HANGİ SEBEPTEN?”
Eğitim sürecinde Türkçe’nin
kullanılacağının açıkça ve net bir şekilde
yazılmamasının endişeleri ve soru
işaretlerini arttırdığına dikkat çeken
BAKEŞ Başkanı Galip, “Neden
Türkçe’den bahsedilmiyor. Böyle olunca
da yoruma ve uygulamada suistimale
açık hale geliyor. Azınlığın eğitim dili
Türkçe ve Yunanca. Hal böyle iken
Türkçe’nin zikredilmemesi hangi
sebepten? Ben doğru bulmuyorum.
Üstelik de gerek Yunanistan’dan, gerekse
Türkiye’den mezun olup da denkliğini
alan çok sayıda gencimiz var. BAKEŞ
olarak yeni uygulamadan tedirginiz. Ne
yazık ki kafalardaki soru işaretlerinin
dağılması için bir gayret olmamış. Hatta
tam tersi olmuş.” görüşlerine yer verdi. 

Galip Galip, “Tabii ki uygulamayı
görmemiz gerekiyor. Pratiğini görmemiz

gerekiyor. Ancak azınlığın bu konularda
hassasiyetlerine dikkat edilmesi ve
endişelerin giderilmesi şart.” diye
konuştu. 

SAMİ TORAMAN: 
“DEFALARCA GÖRDÜĞÜMÜZ FİLMİ
BİR KEZ DAHA SEYREDİYORUZ”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Başkanı Sami Toraman, “Daha
önce defalarca gördüğümüz filmi bir kez
daha seyrediyoruz.” yorumunda
bulundu. Bu tür büyük ve önemli
değişikliklerin toplumla diyalog yaparak
ve uzlaşarak başarılı bir şekilde hayata
geçirilmesi gerektiğini anlatan Toraman,
“Ben sormak istiyorum; bu uygulama
hakkında azınlık dernekleriyle
görüşüldü mü? Görüşüldüyse hangi
kuruluşlarla görüşüldü? Görüşülmediyse
neden görüşülmedi? Birileri bir karar
veriyor ve uygulamaya sokuyor. Bu
şekilde başarılı olunabilir mi? Ben
azınlıkla neden diyalog yapılmadığını,
neden azınlığın istek ve beklentilerine
bu denli önem verilmediğini gerçekten
anlayamadım. Eğer biri bana bunu
açıklarsa çok sevinirim.” dedi. 

“DEVLET OLARAK TÜRKÇE 
VE YUNANCA’NIN DIŞINA
ÇIKMAYACAKSAN O ZAMAN 
BUNU BELİRTMEKTEN ÇEKİNME”
Selanik Özel Pedagoji Akademisi’nin

kapatılmasından sonra azınlık
okullarında öğretmenlik  yapacak
öğretmenlerin eğitileceği kurumu
oluşturma konusunda yaşanan
sorunların en önemli nedeninin diyalog
eksikliği olduğunu kaydeden Toraman
şöyle konuştu: “Burada iyi niyet var
mıydı? Vardı diyen söylesin. SÖPA’nın
kapatılmasının üzerinden kaç yıl geçti,
hala onun yerini alacak eğitim kurumu
meselesi netleşmedi. Şimdi azınlık için
çok önemli bir mesele olan anaokulları
konusunda da aynı şey yapılıyor.
Azınlığın eğitim dili bellidir. Türkçe ve
Yunanca. Eğer sen devlet olarak bunun
dışına çıkmayacaksan bunu açıkça
yazman gerekiyor. Bundan çekinmenin,
korkmanın bir nedeni yok. Yaptığın
açıklamada bir yerde Yunanca’dan
bahsedeceksin, öte tarafta Türkçe’yi hiç
yazmayacaksın. Neden? Bunun özel bir
sebebi mi var? Eğer yeni ve farklı bir
sisteme geçeceksen de çık bunu adam
gibi ilan et. Çeşitli oyunlarla yapma
bunu. Eğer hiç böyle bir niyetin yoksa da
o zaman çık ve gereğini yap. Azınlığı da
germe, bölgedeki dengeleri de bozma.
Tekrar ediyorum. Her konuda, ama
özellikle eğitim konusunda azınlıkla
samimi ve gerçek diyalog yapılmadıkça
hep sorunlar yaşanacak, pürüzler
çıkacaktır.” 

“TALEBİMİZ BELLİ; 
AZINLIK ANAOKULU”
Azınlığın anaokulu eğitimindeki
talebinin çok net olduğunu vurgulayan
BTTÖB Başkanı Toraman, “Bizim azınlık
ilkokullarımız var. Herkes biliyor.
Anaokulu konusundaki azınlığın talebi,
ilkokullardaki statü ve sisteme uygun
şekilde çalışacak azınlık anaokuludur.
Azınlık ilkokulundaki eğitimi aşağıya
doğru bir yıl uzatırsın ve azınlık
anaokulu eğitim sistemini kurarsın. Yeni
şeyleri keşfetmeye hiç gerek yok.” diye
konuştu. 

MUSTAFA MUSTAFA: 
“İKİ DİLLİ ANAOKULU ORTAMINI
YARATMA KONUSUNDA BİR 
ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ”
Yunanistan’da anaokulu eğitiminin 2005
– 2006 yıllarından itibaren zorunlu hale
getirildiğini hatırlatan Rodop ili SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa, şu ana
kadar hiçbir hükümetin azınlığın
anaokulu eğitimine ilişkin bir girişimde
bulunmadığını hatırlattı. 

Milletvekili Mustafa, “Zorunlu
anaokulu eğitimi Marietta Yannaku’nun
bakanlığı döneminde başladı. Gelmiş
geçmiş bütün hükümet ve bakanlar da
azınlık konusuna hiç girmedi. İki dilin de
kullanıldığı anaokulu ortamını yaratma
konusunda, bu uygulamayı bir adım
olarak görüyoruz. Bunun yasallaşması
için de bir ön hazırlığın ve bir denemenin
olması gerektiği inancındayız. Eğitim
Bakanlığı’nın bir kurumu olan Eğitim
Politikaları Enstitüsü böyle bir
uygulamayı hayata geçirecek. Bu yıl
küçük çapta bunu deneyip, seneye biraz
daha geniş çapta deneyecek ve nasıl
çalıştığını değerlendirecektir. Personelin
yeterli olup olmadığına bakılacaktır. Ve
akabinde bu uygulamayı yasallaştırmayı
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Eğitim Politikaları
Enstitü tarafından
yapılan açıklamada

Yunanca’dan 
söz edilirken,

Türkçe’ye
değinilmemesi
azınlık içinde

endişelere neden
oldu. Bu arada,

hükümetin küçük
ortağı Bağımsız

Yunanlılar Partisi
(ANEL)

temsilcilerinin,
“Yeni uygulamayla
birlikte Pomakça ve

Roman dilinin
eğitim sürecine
dahil edileceği”

yönündeki
açıklamaları soru

işaretlerinin
çoğalmasına 
neden oldu. 

GALİP GALİP

MUSTAFA MUSTAFA

HÜSEYİN ZEYBEK

SAMİ TORAMAN

gundem_1008_Layout 1  08.03.2017  13:19  Page 6



GÜNDEMhaber3 Mart 2017 7

“İKİ DİLLİ SİSTEMİN 
YASALAŞMASI İÇİN 
UĞRAŞIYORUZ”
Yeni uygulama konusunda yapılan
eleştirilere de değinen Mustafa Mustafa,
“Evet, bazıları şu anda bu hayata
geçirilecek uygulama hakkında
eleştirilerde bulunuyor. Biz bu konuda
somut önerileri ve fikirleri duymak
istiyoruz. Nasıl yapılmalı ve nasıl
ilerlemeli. Bizim düşündüğümüz bu
şekilde bir yolla deneyerek, yani iki dilin
de aynı anda sınıfta eğitilmesinin
sağlandığı bir sistemi getirmek ve bunu
daha sonra yasalaştırmak. Onun yolunu
açmak için uğraşıyoruz.” dedi. 

İki dilliliğin gerekliliğini savunan ve
bunu söyleyen politik gücün sadece kendi
partileri olduğunu ifade eden Mustafa
Mustafa, “Biz bunu uzun bir süredir
savunuyorduk. 2005 – 2006 döneminden
bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm
politikacılarımız, ki bazıları mangalda kül
bırakmıyor, bu anaokulu meselesini ne
kadar ilerletmişler? Bu konuda ne
yapmışlar? Hangi gayreti ortaya
koymuşlar? Kendi gayretleriyle hangi
adımı attırabilmişler? İlk önce bunun
açıklanması gerekir. Somut bir uygulama
yok şu ana kadar. Böyle bir şey ilk defa
deneniyor. Yasal bir altyapı yok. Bilimsel
bir altyapı yok. Tüm bunları hazırlamak
için Eğitim Politikaları Enstitüsü
tarafından bir proje hayata geçirilecek.”
görüşlerini dile getirdi.  

“BATI TRAKYA’DA TÜRKÇE
VE YUNANCA KULLANILIYOR. 
DAHA NE İSTİYORUZ?”
GÜNDEM’in, “Eğitim Politikaları
Enstitüsü’nün konuyla ilgili duyurusunda
Yunanca’dan bahsedilirken, Türkçe’den hiç
bahsedilmemesinin bir nedeni var mı?”

sorusunu yanıtlayan Mustafa Mustafa
şöyle dedi: “Batı Trakya’da bizim özgün
azınlık eğitimimizde hangi dil kullanılıyor?
Tabii ki Türkçe ve Yunanca kullanılıyor. O
zaman neyi istiyoruz? Ben bu noktada ne
diyeceğimi bilemiyorum. Bazı çevrelere ne
yapsak da yaranamayacağız inancındayım.
Eğer bu tür endişeler varsa, gözünün
üzerinde neden kaşın var gibi düşünceler
hakim olacaksa bunları da biz tarihe
havale edeceğiz. Kimin haklı, kimin haksız
olduğu da tarih içinde belli olacak.
Endişeler nelerdir, korkular nelerdir?
Herkesin bunu açık söylemesi lazım. Bizim
eğitim dilimiz Türkçe’den, azınlığın
Türklüğünden, Müslümanlığından hiçbir
zaman bir endişemiz olmadı. Bu konuda
şüphesi ve endişesi olanların çıkıp açıkça
bunu söylemesi lazım. Aba altından sopa
göstererek, farazi teorilerle uğraşmak
doğru olmaz.” 

HÜSEYİN ZEYBEK: 
“AZINLIK EĞİTİMİNDEKİ 
OLUMLU ADIMLARIN DEVAMI
OLARAK GÖRÜYORUM”
İskeçe ili SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, anaokullarındaki pilot
uygulamanın azınlık eğitimiyle ilgili atılan
olumlu adımların devamı olduğunu
kaydetti. Zeybek, “Biliyorsunuz, bir süre
önce Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü
resmileşti. Bu olumlu bir gelişmeydi.
Anaokullarla ilgili bu yeni uygulama da
azınlık eğitimindeki olumlu adımların bir
yenidisir. Bu olumlu sürecin bir devamıdır.
Ben bunu olumlu buluyorum. Burada
amaç bellidir. Azınlık çocuklarının
anaokuluna adaptasyonu, hem de
Yunanca’yı daha iyi öğrenmeleri için bir
uygulama. Şu anda pilot uygulama
kapsamında altı okulda başlayacak.
Yunanistan’dan mezun olan öğretmenler
görevlendirilecek. Önümüzdeki yıldan
itibaren okul sayısı 12’ye çıkacak.” dedi. 

“BUNU HASTALIKLI
DÜŞÜNCELERİNE ALET 
ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR”
Yeni uygulamaya getirilen eleştirilere de
değinen Hüseyin Zeybek şu görüşleri dile
getirdi: “Gümülcine ve İskeçe’de gerek
azınlığın içinde, gerekse azınlığın dışında
bazı kişiler bunu kendi kafalarına göre,
kendi hastalıklı düşüncelerine alet etmeye
çalışıyorlar. Burada yasa açıkça ne
yapılacağını belirtiyor. Bunu azınlık istedi.
Bu pilot bir uygulama. İlk önce altı okulda
başlayacak. Ve hemen başlayacak. Okullar
henüz belli değil. Fakat her coğrafi
bölgeden olmasına dikkat edilecek.
Uygulamayı önce bir görelim. Sonra
söylemek gerekenleri söyleriz. Yani çocuk
doğmadan ismini hazırlıyoruz. Eğer
eleştirilecek bir tarafı varsa, ilk önce ben
eleştireceğim. Olmayan ve başlamayan bir
şeyin eleştirilmesi de sanırım bizim
toplumumuza has bir özellik.”

“UYGULAMAYI GERİ 
ÇEKERSEK ELEŞTİRENLER 
MEMNUN MU OLACAK?”
Yeni uygulamanın duyurusunda
Türkçe’den bahsedilmemesiyle ilgili
soruyu da yanıtlayan İskeçe Milletvekili
Zeybek, “Eleştiri yapmak isteyenler
Türkçe yazsa bile eleştiri yapacaklardı.
İlk önce uygulama bir hayata geçsin.
Uygulamayı bir görelim. Sonra dediğim
gibi eleştireceklerin başında ben varım.
Bu eleştirileri, bu uygulamanın hayata
geçmemesi için yapılan eleştiriler olarak
görüyorum. Peki bu uygulamayı geri
alırsak, eleştirileri yapanlar memnun mu
olacak? Azınlığın lehine bir şeyler
yapınca bu çevreler ne yazık ki her
zaman rahatsız oluyor.” ifadelerini
kullandı.

SALİH AHMET: 
“BU UYGULAMANIN BİZİM
TALEPLERİMİZLE BİR ALAKASI
YOK”

Rodop – Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet,
hayata geçirileceği açıklanan yeni
uygulamanın kendi talepleriyle bir
alakasının olmadığını vurguladı. Ahmet
şöyle konuştu: “Bunun azınlığımızın
talebiyle bir alakası olmadığı çok açık. Biz
her iki dilin de, yani Türkçe ve Yunanca’nın
eşit miktarda ve eşit olarak kullanılacağı
anaokullar istiyoruz. Bizim istediğimiz
azınlık anaokulları. Yani daha pratik
olarak söylemek gerekirse, azınlık
ilkokulları modelinde bir anaokulu
istiyoruz.”

“BU UYGULAMADA TÜRKÇE
ÖĞRETMENİNDEN ÇOK, 
TÜRKÇE TERCÜMANDAN
BAHSEDEBİLİRİZ”
Hayata geçirilecek pilot uygulamada
Türkçe öğretmeninden çok Türkçe
tercümandan bahsedilebileceğini ifade
eden dernek başkanı Salih Ahmet, “Bizim
isteğimiz ve tabii ki azınlığın yıllarca dile
getirdiği talebi Türkçe ve Yunanca eğitim
yapacak azınlık anaokulları. Hayata
geçirilmesi planlanan yeni uygulamada
Türkçe öğretmeninden bahsetmek oldukça
zor. Burada Türkçe tercümandan
bahsetmek daha doğru olacaktır. Çünkü
Yunanca için bir yardımcı öngörülmekte.
Dilsel eşitlikten uzakta bir sistem. Türkçe,
Yunanca’nın eğitilmesi için bir köprü
olarak kullanılacak. Oysa bizim istediğimiz
Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak bir
okul. Özellikle de Türkçe. Çünkü
anaokulunda, ana dilin güzel ve etkili
kullanılması Yunanca’nın da daha iyi
öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Fakat
burada mantık çok farklı olmuş. Ne yazık
ki çok üzücü. Çünkü bizim talebimizin ve
beklentimizin tam tersi bir durum
sözkonusu.” dedi. 

“İÇİNDE SORU İŞARETLERİ 
OLAN BİR UYGULAMA”
Yeni uygulamanın eğitsel eksikliklerinin
yanı sıra azınlığın hassasiyetlerine de
dokunduğunu vurgulayan Salih Ahmet
şunları ifade etti: “İşin ayrı bir boyutu daha
var. Zaten resmi açıklamayı okuyunca
görüyorsunuz. Türkçe’den hiç
bahsedilmiyor. Bunun takıntıyla falan
alakası yok. Nasıl ki Yunanca’dan
bahsediyorsun, o zaman Türkçe’den de
bahsetmek gerekiyor. Bunun takıntıyla,
saplantıyla falan akalası yok. Türkçe
eğitimden veya Türkçe’den bahsetmediği
için de suistimale açık hale geliyor.
Azınlığımızın resmi eğitim dili ve ana dili
Türkçe’dir. Yok Pomakçaymış, yok Roman
diliymiş falan bunlarla oynamaya
kalkılırsa çok yanlış olur. Evet, ev
ortamında aile içinde farklı diller, lehçeler
tabii ki kullanılabilir. Fakat bunun eğitim
dili olarak tartışmak ve önermek bile yanlış
olur. Dolayısıyla içinde soru işaretleri olan
bir uygulama.”

“AZINLIK ANAOKULU 
TALEBİMİZ DEVAM EDECEK”
Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak azınlık
anaokulu talebini dile getirmeye devam
edeceklerini belirten dernek başkanı Salih
Ahmet, “Önerilen ve hayata geçirilecek
uygulama bizim isteğimizden oldukça
uzakta. Biz Türkçe – Yunanca anaokulu
talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz.
Madem ki anaokulu eğitimi zorunlu eğitim
kapsamında, o zaman azınlık ilkokulu
modelinde anaokulumuz da olmalı. Kaldı
ki bugüne kadar bu olmalıydı. bundan
çekinecek bir durum yok. Veya bunun çok
zor olması gibi bir durumun da söz konusu

olmaması lazım.” dedi.

NURETTİN KIYICI: 
“BUNUN YANLIŞ BİR UYGULAMA
OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTERİM”

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, yeni uygulamayı “yanlış bir
uygulama” olarak nitelendirdi. Yıllardır
dile getirilen iki dilli anaokulunun böyle
bir modelle alakasının olmadığını ifade
eden Kıyıcı, “Bizim istediğimiz, azınlık
kuruluşlarının yıllardır dile getirdiği şey
kesinlikle bu değil. Neden bizim
taleplerimiz dikkate alınmıyor? Bunu
anlamak mümkün değil.” diye konuştu.  

“BİZ AZINLIK İLKOKULU
MODELİNDE BİR 
ANAOKULU İSTİYORUZ”
Dernek başkanı Kıyıcı sözlerine şöyle
devam etti: “Hayata geçirilmek istenen bu
uygulama, azınlık ilkokullarına daha iyi
öğrenci yetiştirmek amacına hizmet
etmeyecek. Bu uygulama devlet
ilkokullarına öğrenci yetiştirmeye yönelik
bir sistem. Biz azınlık ilkokulları
modelinde bir anaokulu istiyoruz.
Anaokulundan gelen çocuğun her iki dilde
eğitim alması gerekiyor. Eğer böyle olursa
azınlık ilkokulu da desteklenmiş olur. Şu
anda hayata geçirilen anaokulu, iki dilli bir
anaokulu olmayacak. Sınıfta iki kişi
olacak. Biri öğretmen olacak, diğeri
yardımcı olacak. Böyle bir durum doğru
değil. Yıllarca söyledik. Bakana veya başka
yetkiliye bir mektup veya yazı
gönderdiğimizde azınlık anaokulu
talebimizi hep dile getirdik. Biz azınlık
anaokulu modelinde bir anaokulu
istiyoruz. Bu haklı talebimizi söylemeye
devam edeceğiz. Bizim bölgemizde, yani
İskeçe’de neredeyse her köyde devlet
anaokulu var. Bu okulların Türkçe –
Yunanca eğitim yapılan anaokullara
çevirmek mümkün. Yani iki saat Yunanca
yapılıyorsa, iki saatta Türkçe yapılacak.
Devlet eğer isterse bunu çok kolay
yapabilir.” 

“AKSİ TAKDİRDE KASITLI 
BİR DURUMUN OLDUĞU 
ŞÜPHESİ DOĞUYOR”
Pilot uygulamada Türkçe eğitim
yapılacağının açıkça belirtilmemiş
olmasının yanlış olduğunu kaydeden
Kıyıcı, “Türkçe eğitimden bahsedilmemiş
olması çok yanlış. Zaten böyle olduğu için
şimdiden uygulamayı oraya buraya
çekenler var. Madem ki iyi niyetle bir şey
yapılmak isteniyor, o zaman azınlığın
duyarlı olduğu meselelere de dikkat
edilmeli. Azınlığın istekleri de dikkate
alınmalı. Aksi takdirde kasıtlı bir durumun
olduğu şüphesi ortaya çıkıyor.” 

“BİZİMLE EN UFAK 
BİR DİYALOG YAPILMADI”
Anaokullarındaki yeni uygulama
hakkında kendileriyle diyalog
yapılmadığını vurgulayan Nurettin
Kıyıcı, “Biz görüyorsunuz ki yıllarca her
fırsatta anaokulu talebimizi dile
getiriyoruz. Hayata geçirileceği
açıklanan bu yeni uygulama için bizimle
dernek olarak en ufak bir diyalog
yapılmadı. Bize hiç bir şekilde
sorulmadı. Bunun da çok  büyük bir
eksiklik olduğuna inanıyorum.
Anaokullarından mezun olacak çocuklar
bizim görev yaptığımız ilkokullara
gelecek. Bu konuda azınlık
ilkokullarında görev yapan öğretmenler
olarak bizim derneklerimize
sorulmaması veya başka azınlık
kuruluşlarına sorulmaması çok büyük
eksiklik.” diye konuştu. 

NURETTİN KIYICI

SALİH AHMET
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RODOP Milletvekili İlhan Ahmet, azınlık mensuplarının yaşadığı
bölgelerdeki tek dilli (Yunanca) devlet ana okullarında pilot uygulamaya
geçileceği yönünde kararı, “Bir yandan memnuniyet verici olsa da, diğer
yandan ‘pilot uygulama’ ısrarı akıllara soru işareti getirmektedir. Bunu
şüpheci ve yetersiz buluyorum.” sözleriyle değerlendirdi.

Milletvekili İlhan Ahmet, “Gerek meclis kürsüsünde, gerekse radyo
programlarında dile getirilen ‘ülke genelinde ilgili yüksek eğitim
kurumlarından mezun olan azınlık mensubu eğitimcilerin söz konusu
okullarda istihdam edilmesi ve bu sayede anaokullarında azınlığın ana dili
olan Türkçe’nin de kullanılmasının sağlanması’ yönündeki ısrarlı çağrımın
hükümet tarafından dikkate alınarak, pilot uygulama kapsamında önünün
açıldığını memnuniyetle görmekteyiz.” açıklamasında bulundu.

“SORU İŞARETLERİ DOĞURUYOR”
“Önerime kayıtsız kalmayan hükümetin bu grişimi bir yandan memnuniyet
verici olsa da, diğer yandan ‘pilot uygulama’ ısrarı akıllara soru işareti
getirmektedir.” diyen Milletvekili Ahmet, “Zira sadece azınlık mensuplarının
yaşadığı yerleşim birimlerimde onlarca tek dilli (Yunanca) devlet ana okulu
bulunmasına karşın, uygulamanın ‘pilot’ tutularak sadece 6 anaokulunda
hayata geçirilecek olması, hükümetin azınlığın iki dilli (Türkçe ve Yunanca)
ana okulları talebi karşısında süren çekincesinin açık bir göstergesidir. Özel ve
özerk eğitim yapısı ile ana dili özelliği gözetilmeksizin ülke genelindeki
zorunlu okul öncesi eğitim kapsamına dahil edilen azınlık mensupları, iki dilli
(Türkçe ve Yunanca) eğitim alt yapısını hazırlamayan devletin bu tek taraflı
kararı ile on yıla yakın süredir ana okulu eğitiminde ana dilinden mahrum
bırakılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumunun azınlık çocuklarının dilsel gelişimlerini olumsuz
etkilediğini belirten Ahmet, “Bu durum eğitimin diğer kademelerinde de
kendini göstererek başarı performanslarına olumsuz yansımakta, dolayısıyla
azınlık çocuklarının eğitim hayatlarının sürdürülebilirliğine engel olmaktadır.
Bu hatadan dönülmesi ve azınlığın iki dilli (Türkçe ve Yunanca) ana okulu
talebine bir an önce cevap verilmesi yönündeki çağrımıza ve önerime cesaretle
karşılık vermesi beklenen hükümetin ise, bu söz konusu projede “pilot
uygulama” ısrarındaki çekincesinin ne olduğu merak konusudur. Hükümetin
bu tutumu, azınlık toplumunda şüphe yaratmaktadır. Uygulamanın azınlık
mensuplarının yaşadığı bölgelerdeki tüm devlet ana okullarına kapsayacak
şekilde hayata geçirilmesine engel nedir?” dedi.

“Hükümet pilot uygulamada neden ısrarcı olmaktadır?” diye soran İlhan
Ahmet, “Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’da SİRİZA-ANEL hükümeti, gerek
birliğin çok dillilik politikaları dahilinde, gerekse eğitimde fırsat eşitliği ilkesi
ve çocuk hakları çerçevesinde, ana dili eğitimi kapsamında azınlığın özel
durumunu gözetmeli ve taleplerini dikkate almalıdır. Zira azınlık
bölgelerindeki sadece bazı anaokullarının programa dahil edilmesi bazı

çocukların ana dili ile temasına imkan sağlayıp,
diğerlerine imkan sağlamayacağı için açık
bir eğitim adaletsizliğine ve eğitimde fırsat
eşitliği ilkesinin ihlaline sebebiyet
verecektir.” görüşlerine yer verdi.

“TÜRKÇE YUNANCA ANAOKULU
UYGULAMASI TAM KAPSAMLI
OLARAK HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”
Son olarak “pilot uygulama”yı şüpheci ve

yetersiz bulduğu görüşünü dile getiren
Milletvekili İlhan Ahmet, “İki dilli

(Türkçe ve Yunanca) ana okulu
uygulamasını tam kapsamlı olarak
hayata geçirmesini talep ediyorum.
Gerekli iki dilli (Türkçe Yunanca)
eğitim alt yapısı hazırlanmaksızın,
tek taraflı olarak zorunlu
anaokulu eğitimi kapsamına
alınan azınlık mensuplarının
talep ettiği ana dili
uygulamasını, okul öncesi

eğitimde cesaretle
hayata
geçirilmesini
hükümetten
bekliyorum.”

görüşlerine yer verdi. 

İlhan Ahmet: “Pilot
uygulama ısrarı 
şüpheci ve yetersiz”

BAĞIMSIZ Yunanlılar (ANEL) Partisi
kurmaylarından Hrisa Utsi, azınlık
bölgelerindeki anaokullarında başlatılacak
yeni uygulamada Pomakça ve Roman
dilinin kullanılacağını söyledi. 

Hükümetin küçük ortağı ANEL’in Siyasi
Konsey üyesi İskeçeli Hrisa Utsi,
anaokullarında hayata geçirilecek pilot
uygulama konusunda yazılı bir açıklama
yayımladı. Eğitim Bakanlığı ve Eğitim
Politikaları Enstitüsü’nün hayata geçireceği
yeni uygulamayı olumlu bulduğunu ifade
eden Utsi, “Bu program, azınlık
çocuklarının eğitim sürecine
entegrasyonunu ve dolayısıyla Yunanca’nın
daha iyi öğrenilmesini öngördüğü için
olumlu karşılıyorum. Enstitü’nün

açıklamasına göre bu pilot uygulama
Yunanca’nın öğretilmesini ve çocukların
sosyalleşmesini amaçlıyor.” dedi. 

“POMAKÇA, ROMANCA 
VE TÜRKÇE BİLECEKLER”
Edindikleri bilgiye göre, uygulamanın
İskeçe’de Pomakça konuşulan bölgede üç
anaokulunu kapsadığını belirten Utsi
şunları kaydetti: "Bu program, edindiğimiz
bilgiye göre, İskeçe ilinde Pomakça
konuşanların olduğu bölgelerde üç
anaokulunda uygulanacak. Burada
çalışacak azınlık mensubu yardımcı
personel Pomakçayı bilecek. Romanların
olduğu bölgedeki yardımcı personel Roman
dilini bilecek; kendilerini Türk kökenli
olarak tanımlayanların olduğu bölgelerde
de bu yardımcı personel Türkçe bilecek.
Nihayetinde bu programın amacı çift dilli
anaokulları oluşturmak değildir."

Hrisa Utsi, “Devletin hedefi; çocuğun
ana dilinden dengeli bir şekilde Yunanca
diline geçmesidir. Çok güzel, akıllıca ve
sonuç getirecek bir program olarak
görüyorum. Fakat hiç bir şekilde bu
uygulama gelecekte iki dilli anaokulların
oluşturulması için bir başlangıç olamaz.
Zaten hedef, Yunanca’nın daha iyi
öğretilmesi ve dengeli dilsel gelişimdir.”
ifadelerine yer verdi. 

ANEL temsilcisinden
kafa karıştıran 
açıklamalar...

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
anaokullarını kapsayan pilot
uygulamayla ilgili olarak,
azınlığın iki dilli azınlık
anaokulu talebinin göz ardı
edildiği yorumunda bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu  yaptığı yazılı
açıklamada, azınlık eğitim statüsüne
uygun olarak iki dilli azınlık anaokulu
hakkının tanınması gerektiğini belirterek
şu ifadeleri kullandı: “Batı Trakya Türk
azınlığının yaşadığı bölgelerdeki altı
devlet anaokulunda Türkçe ve Yunanca
bilen azınlık üyesinin çalışmasını öngören
pilot uygulama azınlığımızın iki dilli
azınlık okulları talebinin ısrarla gözardı
edilmeye devam ettiğini göstermektedir.
Devlet ve hükümet makamlarının tüm
müdahalelerine rağmen azınlığımız eğitim

ve din alanında özerk yapıdadır. Bu
nedenle bu özerk yapı yok

sayılarak devlet
anaokullarına gitmekten
başka seçenek sunulmayan
çocuklarımız için Yunanca-
Türkçe bilen yükseköğretim

mezunu bir azınlık
mensubunun Yunan anaokulu

öğretmeni ile birlikte çalışmasını
değil azınlık okul sistemi içerisinde iki
dilli azınlık anaokullarının kurulmasına
izin verilmesini istiyoruz. Talebimiz bu
kadar net, bu kadar açık! Eğitimdeki özerk
yapıya müdahale edilmeksizin okul öncesi
eğitimde anadilde eğitim hakkımızın
verilmesini istiyor, bunun için
çocuklarımızın Türkçe ve Yunanca olmak
üzere iki dilde eğitim görecekleri azınlık
anaokullarının açılmasını istiyoruz.” 

“İki dilli azınlık anaokulu
talebi göz ardı ediliyor”

Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat şirketi, 
Türkiye’deki projelerin koordinasyon ve yönetimini yapacak,

ekonomik bilgisi olan eleman alacaktır. 
Türkçe ve Yunanca bilgisi, Office ortamında bilgisayar 

kullanımı ve sürücü ehliyeti şartı aranmaktadır. 
İlgilenenler özgeçmişlerini aşağıdaki 

e-mail adresine gönderebilir:
angcareer@gmail.com

ELEMAN ARANIYOR
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkan Vekili Mehmet Akif
Hamzaçebi başkanlığındaki heyet Batı
Trakya’yı ziyaret ederek bir dizi
temaslarda bulundu.

1 Mart Çarşamba günü Batı Trakya’ya
gelen heyette Hamzaçebi’nin yanı sıra,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne
Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan, Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar ve Silivri
Belediyesi’nden iki meclis üyesi yer aldı. 

İLK DURAK GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSLUĞU
TBMM Başkan Vekili Hamzaçebi ve
beraberindekiler, Batı Trakya
temaslarına Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek
başladılar. Heyet, Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı’yı makamında ziyaret ederek bir
süre görüştü.

Görüşme sonunda, karşılıklı hediyeler
verildi.

CELAL BAYAR LİSESİ’Nİ ZİYARET
Daha sonra Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ni ziyaret eden heyet,
başta Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi Müdürü Tunalp Mehmet olmak
üzere, Encümen Heyeti Başkanı Ahmet
Arif Emin ve okul öğretmenleri
tarafından karşılandı.

Öğretmenler odasında ağırlanan
heyete, Müdür Tunalp Mehmet okulun
idari yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Okulda 20 Yunanlı, 10 azınlık
mensubu ve Türkiye’den de yedi
kontenjan öğretmeninin görev yaptığını
söyleyen Mehmet, bina eksikliği
konusuna da değindi. Spor, sanat ve
müzik dallarında okul öğrencilerinin
büyük başarılara imza attığını kaydeden
Mehmet, okul yönetimi olarak sosyal
faaliyetlere önem verdiklerini sözlerine
ekledi.

TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif
Hamzaçebi, “Sizleri görmekten ve
beraber olmaktan çok mutlu olduk.
Üzerimize düşen her şey için sizlerin
yanınızdayız. Sizlerin varlığı bizim için
gurur vericidir. Batı Trakya’ya ilk defa
geliyorum. Yıllardan beri gelmediğimden
dolayı üzüntü içindeyim.” diye konuştu.

Eşinin ailesinin Batı Trakyalı
olduğunu hatırlatan Hamzaçebi, bu
topraklara tarih ve kültür olarak
kendisini yabancı hissetmesinin
mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Bu ziyaretin tarihi bir ziyaret
olduğunun altını çizen Celal Bayar
Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Arif Emin, “Ana
vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin TBMM
Başkan Vekili olarak burada bulunmanız
tarihi bir andır. Allah sizlere uzun yıllar
hizmet etmeyi nasip eylesin. Tarih Celal
Bayar’ı yazdığı gibi, sizlerin de bu
ziyaretinizi yazacaktır.” dedi.

GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER 
BİRLİĞİ ZİYARETİ
Daha sonra Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ni (GTGB) ziyaret eden konuk
heyet, bir süre Başkan Koray Hasan ile
görüştü. GTGB’nin çalışmaları ve hukuki
süreciyle ilgili bilgi veren Koray Hasan,
son dönemde azınlık eğitiminde yaşanan
sıkıntılardan da bahsetti. Koray Hasan’ın
azınlık eğitimiyle ilgili olarak, “21.
yüzyılda Batı Trakya Türk azınlığı olarak,

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’da, hala
kendi ana dilimizde eğitim alamıyoruz.”
sözleri dikkat çekti.

GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ MÜFTÜLÜĞÜ 
Heyetin bir sonraki durağı Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü oldu. Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi ve Türk azınlığın müftülük sorunu
hakkında bilgi verdi. 

BTTÖB’YE GİTTİLER
Son olarak Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’ni (BTTÖB) ziyaret eden heyet,
Başkan Sami Toraman ile görüştü. Türk
azınlığın eğitim alanında yaşadığı
sorunları aktaran Toraman, Batı Trakya
Türk azınlığının eğitim hakkının özerk
olduğunu ve bunun yapılan
antlaşmalarla garanti altına alındığını
sözlerine ekledi.

İSKEÇE İLİ ZİYARETİ
Gümülcine’deki temaslarının ardından
İskeçe’ye geçen heyet, burada İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi
makamında ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Mete,
konuk heyete Türk azınlığın müftülük
sorununu aktardı.

İskeçe’deki temasları çerçevesince
heyet son olarak, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ni
ziyaret etti. Hamzaçebi, okul sahibi
Saime Kırlıdökme ve öğretmenler
tarafından kapıda karşılandı. Okul
ziyareti sırasında İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek de hazır
bulundu.

Heyet, daha sonra Selanik’i ziyaret
etmek üzere İskeçe’den ayrıldı. 

TBMM Başkan Vekili Hamzaçebi ve
beraberindekiler 2 Mart Perşembe günü
Selanik dönüşünde İskeçe Türk Birliği’ni
ziyaret etti. Hamzaçebi ve
beraberindekileri, İTB Başkanı Ahmet
Kurt ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Heyet, dernek başkanı Kurt’tan İTB’nin
sürdürdüğü hukuk mücadelesi
konusunda bilgi aldı. 

Hamzaçebi ve beraberindekilere, Batı
Trakya’da temasları sırasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
eşlik etti.

BATI Trakya davasının yılmaz
savunucularından emekli öğretmen,
Osmangazi Belediye Başkan
Yardımcısı Cem Kürşat
Hasanoğlu’nun babası Mustafa
Hasanoğlu son yolculuğuna
uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören
74 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa
Hasanoğlu için Çekirge 1.Murat
Camii'nde ikindi namazının
ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl
Başkanı Cemalettin Torun, sevenleri
ve yakınları katıldı.

Hasanoğlu, Hamitler
Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Hasanoğlu toprağa verildi

Hamzaçebi’den Batı Trakya ziyareti

T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu

Celal Bayar
Ortaokulu ve
Lisesi

Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi 
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VETERİNER HEKİMİ

RODOS, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği genel
kurulu büyük bir katılımla
gerçekleştirildi.

İzmir’deki Ahmet Piriştina
Kültür Merkezi Seminer
Salonu’nda gerçekleştirilen
genel kurula, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
İzmir Şubesi Başkanı Mümin
Durmuş ve üyeleri konuk olarak
katıldılar.

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Kaymakçı
tarafından derneğin çalışma ve

faaliyet raporu okundu. Ayrıca
Kaymakçı genel kurul üyelerine,
Yunanistan’da tutuklanmasıyla
ilgili  bilgi de verdi.

“RODOS VE İSTANKÖY’DE
YUNAN MÜSLÜMANI
YOKTUR, TÜRK 
MÜSLÜMANI VARDIR”
Kaymakçı, “Rodos ve
İstanköy’de Yunan Müslümanı
yoktur, Türk Müslümanı vardır.
Rodos ve İstanköy’de çift dillilik
temelli okullar yeniden
açılmalıdır. Rodos ve İstanköy
Türkleri’nin kültürel kimliği
kabul edilmelidir ve Rodos ve

İstanköy’deki Osmanlı
Türkleri’nden kalan mimari
eserler korunmalıdır.” diye
konuştu. Amaçlarının bu
konular üzerinde ulusal ve
uluslararası platformlarda
farkındalık yaratmak olduğunu
söyleyen Kaymakçı, dile
getirilen bu görüşlerin,
Yunanistan devletinin taraf
olduğu evrensel insan hakları
ile de çelişmediğini belirtti.

Genel kurulda Antalya Şubesi
ile Ankara Temsilciliği’nin
açılması önerildi ve bu öneri
kabul edildi.

Yapılan seçimler sonrasında
yeni yönetim kurulu ve denetim
kurulu seçildi.

YÖNETİM KURULU ASİL
Mustafa Kaymakçı
Ahmet Kırevliyası
Ali Hüsemoğlu
Macit Külür
Yıldız Ertemay
Şanser Karakaya
Raşit Tavşancı

DENETİM KURULU ASİL
Aslı Başaran
Zehra Bastiyalı
İbrahim Sabuncu

Cevat ABDURRAHMAN

Striknin Zehirlenmeleri
Striknin Hindistan,

Güneydoğu Asya ve kuzey
Avusturalyada yetişen
Kargabüken bitkisinin
tohumlarından elde edilen bir
alkaloid maddedir. Suda
çözünmeyen kristalize bir
tozdur. En çok striknin sülfat
tuzu şeklinde bulunur ve
kullanılır.

Rat (Kemirgen-Fare) zehiri
olarak kullanılan striknin
özellikle sokakta yaşayan
köpeklerin öldürülmesi
amacıyla bazı belediyelerin
sıklıkla kullandığı bir zehirdir.

Striknin zehrinin etkisi
nasıldır?

Striknin ağız yolu ile
alındıktan sonra sindirim
sisteminden emilimi ve vücutta
yayılması çok hızlıdır. Vücutta
herhangi bir dokuda birikmez
ancak karaciğer ve böbrekte
daha yüksek yoğunluğa
erişebilir. Zehirlenmenin
gelişimine etki eden en önemli
faktör alınan zehirin miktarıdır.
Yüksek dozlarda alınması
etkisinin hızlı olmasına neden
olmaktadır. Ayrıca midenin
dolu veya boş olması da
zehirin toksititesine etki eden
bir diğer faktördür. Boş mide
de emilim daha çabuk
olacağından zehir etkisini kısa
sürede gösterebilir. Ancak dolu
olması da kusmayı
engelleyebileceğinden
dezavantaj olarak kabul
edilebilir. Striknin merkezi sinir
sisteminde sinir hücreleri
üzerine etki ederek omurilik ve
beynin refleks uyarımlarında
artışa ve bu nedenle
çırpınmalara yol açar. Özellikle
solunum kaslarında şekillenen
aşırı uyarım ve kasılmalar
sonucu görülen solunum
yetmezliği ölüme sebep
olabilir.

Striknin zehirlenmelerinde
klinik belirtiler nelerdir?

Zehirin alınmasından kısa
süre sonra klinik belirtileri
görmek mümkündür. Klinik
belirtiler alınan zehirin miktarı
ile ilişkili olarak değişiklik
gösterebilir. Çok az miktarda
bir zehir alımı söz konusu ise
gözlenebilen belirtiler
huzursuzluk ve kas
titremeleridir. İlerleyen
zamanlarda titremeler

sıklaşarak aralıklı kasılmalar,
solunumun hızlanması ve
boyun tutulmaları gibi belirtiler
görülebilir. Yüksek miktarda
zehir alınması halinde
titremeler ile başlayan, aralıklı
nöbetler halinde gözlenen
kasılma ve çırpınmalar
karekteristiktir. Tüm kaslarda
kasılma söz konusudur.
Özellikle bacaklar ve boyun
kasılmış halde yerde yatar.
Kasılmalar arasında gevşeme
dönemleri olabilir. Bu
dönemlerde en hafif uyarıya
karşı dahi refleks verir ve
tekrar kasılabilir. Kalp atım
sayısında ve solunum
sayısında artış, pupillalarda
büyüme ve solunum güçlüğü
de gözlenebilen belirgin
bulgulardır. Başlangıçta bilinci
yerinde olmasına karşın
oksijen yetersizliğine bağlı
olarak beyinin oksijensiz
kalması sonucu ilerleyen
dönemlerde şuur kaybı
gözlenebilir. Kaslardaki
sertliğin artması, solunumun
engellenmesi ve kanın oksijeni
tutma kapasitesinin düşmesine
bağlı olarak dokularda siyanoz
şekillenebilir. Kasılmaların
sıklaşması ve şiddetinin
artması, solunum güçlüğü ve
siyanoz kötüye gidişi gösteren
bulgulardır.

Sonuç;
Oral yolla alındıktan sonra

yaklaşık 16- 24 saat içinde
vücuttan atılan stiriknin
zehirlenmelerinde bu süre
atlatıldığında zehirlenen
köpeğin yaşama şansı
yükselmektedir. Ölüm solunum
yetmezliği sonucu
görüldüğünden zehirlenme
durumunda ilk olarak
solunumu rahatlatıcı
önlemlerin alınması faydalıdır.
Ancak bunun yanında zehirin
vücuttan kısa sürede
uzaklaştırılması da büyük
önem taşımaktadır. Striknin
çabuk emilerek kısa sürede
yüksek toksisiteye
ulaştığından erken müdahale
önemlidir. Zehirin alındığını
gördüğünüz veya şüphe
ettiğiniz taktirde, hayvanı
kusturma zehirin etkinliğini
azaltacağından faydalı
olacaktır. Kusturmada
Apomorphine HCL (Filtalon)
etkilidir. Bulunmadığı
ortamlarda yoğun tuz eriği ile
kusturma sağlanabilir.

VETERİNER BAKIŞI

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

Rodos İstanköy ve Onikiada
Türkleri Derneği genel 
kurulunu gerçekleştirdi

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, 24 Şubat Cuma günü
İskeçe iline bağlı Ketenlik
köyünü ziyaret ederek,
soydaşlarla Cuma namazı kıldı.

Genel Başkan Ali Çavuş
namaz sonrası köy halkına
seslendi. 2014 yılında yapılan
AP seçimlerinde Ketenlik
köyünün verdiği yoğun desteğe
teşekkür eden Ali Çavuş,
uluslararası bir antlaşma olan
Lozan Antlaşması ile ülkeleri
Yunanistan’a emanet
edildiklerini kaydetti. Ali Çavuş,
Yunanistan hükümetleri
tarafından kendilerine
danışılmadan çıkartılan
yasalarla bu antlaşmada
tanınan hakların gasp
edildiğini, inanç ve eğitim
hürriyetlerine saygı
gösterilmediğini dile getirdi.
Öğrenci azlığı bahane edilerek
statüsü çok farklı olan azınlık
okullarının kapatıldığını
hatırlatan genel başkan Ali
Çavuş, azınlık insanının fikri
dahi alınmadan çıkartılan “240
İmam Yasası’’ ile azınlık
okullarından sonra azınlık
camilerine de müdahale

edilmek istendiğini anlattı.
Azınlığın asırlardır bu
topraklarda yaşadığını ifade
eden Ali Çavuş, atalarının bu
topraklara ‘hoşgörüyü’
getirdiğini, bu hoşgörüden
nasiplenenlerin ne yazık ki aynı
hoşgörüyü gösteremediğini
söyledi. Ketenlik köyü halkının
azınlık hakları hususunda çok
duyarlı olduğunu ve bunu
yakinen bildiğini belirten Genel
Başkan, bireysel hak talebinde
bulunma hakkı tanıyan imza
kampanyasına da Ketenlik köyü
halkının yoğun destek

vereceğine gönülden inandığını
söyledi.

Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş’a Ketenlik köyü ziyareti
sırasında Genel Başkan Vekili
Ahmet Kara, Genel Sekreter
Aydın Ahmet, Gençlik Kolları
Başkanı Murat Ahmet, Genel
Başkan Danışmanı Bahri Belço,
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri
Mustafa Şargo, Cavide Nizam,
Ali Salihoğlu ve İsmail Salih,
DEB Partisi Avrupa
Parlamentosu Milletvekili
Adayları Niyazi Avcı ve Recep
Molla eşlik etti.

DEB Partisi’nden
Ketenlik ziyareti
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Android'de istenmeyen 
numaraları engelleme!

ANDROİD'de sizi çağrı veya
kısa mesajla rahatsız eden
numaraları nasıl
engelleyebilirsiniz?

Akıllı telefonlarımızı
Facebook ve Twitter'a girmek
veya oyun oynamak için
kullanıyoruz. Bu sırada
telefonumuzun "telefon"
özelliğini unutabiliyoruz. Akıllı
telefonunuzda istemediğiniz
çağrılara ve kısa mesajlara
maruz kalıyorsanız, bu
çağrıları engellemenin çeşitli
yolları var. İşte bunlardan
bazıları.

Telefondan engellemeyi
deneyin

Stok Android'de numaraları
çağrı geçmişi listesinden
engelleyebiliyorsunuz. Bunun
için telefon uygulamasını açın
ve Son Aramalar listesinde
engellemek istediğiniz
numaraya uzun dokunun.
Şimdi "Numarayı engelle"
seçeneğine dokunun.  Çağrı
engelleme işlevinin konumu,
Android üreticinizin yaptığı
kişiselleştirmeye göre biraz
değişebilir.

Bunu yaptığınızda bu
numaradan gelen çağrılar
otomatik olarak engellenecek

ve kısa mesajlar, geldiği gibi
silinecektir.

Listenizde bulunmayan bir
numarayı engellemek için
telefon uygulamasında sağ
üstteki menü düğmesine
dokunun, ardından Ayarlar >
Çağrı engelleme yolunu
izleyin.

Çağrı engelleme
uygulamaları

Az önce bahsettiğimiz
yöntem işinize yaramıyorsa
veya daha kapsamlı bir çözüm
arıyorsanız, bu uygulamalara
göz atmanızı öneriyoruz.

Mr. Number: Ücretsiz bir
uygulama olan Mr. Number'da
görmek istemediğiniz çağrıları
üç genel kategori olarak
seçebiliyorsunuz:
Sahtekarlık/tehlikeli
numaralar, spam/can sıkan
numaralar ve bilinmeyen
olarak listelenmiş tüm
numaralar.

Call Blocker Free: Mr.
Number'a benzer bir uygulama
olan Call Blocker Free, genel
kategoriler yerine kara liste ve
beyaz liste yoluyla numaraları
engellemenize izin veriyor. Bu
listeleri hazırladıktan sonra

engelleme modunu dilediğiniz
biçimde ayarladığınızdan emin
olun. Call Blocker Free,
yalnızca belirli aramaları kabul
etmek isteyen ve sürekli
rahatsız edilen kullanıcılar için
iyi bir seçenek olabilir.

Truecaller: Truecaller'ın
kurulumu biraz daha uzun
sürüyor çünkü telefon
numaranızı doğrulayıp bir
hesap oluşturmanız gerekiyor
(Google, Facebook, LinkedIn
ile oturum açmak da
mümkün). Ana ekranda

herhangi bir numara hakkında
bilgi alabiliyorsunuz. Block
sekmesinde ise diğerler
kullanıcıların şikayet ettiği
numaraları
engelleyebiliyorsunuz.
Truecaller ile isterseniz gizli
aramaların tümünü
engelleyebilir, engelleme
işlevinin tam olarak ne
yapacağını (çağrının ret mi
edileceğini yoksa sessizce
çalmasına izin mi verileceğini)
seçebilirsiniz.

Truecaller, belirli bir alan

kodunu ve tüm 800'lü
numaraları engelleme
özelliğine de sahip
olduğundan bazı kullanıcıların
gözde engelleme uygulaması
olmuş durumda. Aramalar size
ulaştığı anda bilgi verebilen
Truecaller, önceki
uygulamalara kıyasla daha
"komple" bir çözüm sunuyor.

Bu işlevleri metin
mesajlarına da getirmek
isterseniz, aynı firmanın
Truemessenger uygulamasını
deneyebilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOLDANSAĞA
1) Süt ürünleri elde etme yeri – Ufak motorlu taşıt 2)
Basımcılıkta bir kelimenin harflerini ayırmak için kul-
lanılan harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk –
Kendini akıllı sanan 3) Titan’ın simgesi – Kılıç, bıçak
kabı – Yapılan iş 4) Seçkin – Sormaca 5) Kişisel
duyguların etkili anlatımı – Akıllı 6) İskambilde bir
kağıt – Çok iri bir yılan türü 7) Patlayıcı madde –
Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 8) Tantal’ın
simgesi – Bir iç organımız – Kalsiyum’un simgesi 9)
Maskara, soytarı – Kayak 10) Namus, haya – Tek
başına yapılan vücut çalışmaları 11) Rütbesiz asker –
(halk dili) Ağaç dikme çukuru 12) Bazı ağaçlardan
elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan
reçine – Özel oluş veya davranış biçimi, stil 13) Ut
çalan kimse – (halk dili) Sert, katı – Uçurum 14)
Yolun yokuş bölümü – (eski) Sarıklı din bilginleri.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) On paralık sikke – (mecaz) Sıkıntı, dert 2)
İsyankarlık – D. Anadolu’doa çalınan bir çalgı türü –
Çevresi suyla kaplı kara 3) Neptünyum’un simgesi –
Kurbağa kurtçuğu – Acınacak, acıklı 4) Yazı makinesi
– Merih gezegeni 5) Hararet – Üstünde olan şey –
Kalın, kaba kumaş 6) Ad, ün – Bir etmek, tek duruma
getirmek 7) Altın’ın simgesi – Yel, rüzgar – İlaç –
Kurçatovyum’un simgesi 8) Hint bademi – Güzeli en
üstün sayan kişi 9) Göstermelik, satılık şeylerin
sergilendiği camlı bölme veya yer, vitrin –
Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söza 10) Bildirme
yazısı, mesaj – Güçsüzlük – Boyun eğen 11) Bir cins
güvercin – (Farsça) Çocuk bakıcısı – En küçük yer-
leşim birimi.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Eprimek, İri 2) Vaaz,
Ruhsuz 3) Lr, Zakkum
4) Amber, Aleni 5)
Artma, Ateh 6) Eke,
Ases, Fa 7) Şad, Hakem
8) At, Haki, Ar 9)Süit,
İlim 10) Stant, Sunu 11)
Epilepsi 12) Kano, Eti,
Np 13) Adet, Arena 14)
Kak, Arp, His.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Evla, Esas, Akak 2)
Parmak, Tüs, Ada 3) Ra,
Breş, İtenek 4) İzzet,
Ahtapot 5) Armada, Ni,
AA 6) Erk, As, Kitle 7)
Kuka, Ehil, Etap 8)
Hulasa, İspir 9) İsmet,
Kamus, Eh 10) Ru,
Nefer, Ninni 11)
İzdiham, Au, Pas.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin bir
eyaleti olan Hawaii, Kuzey Amerika’yla
Asya arasında, yani Büyük Okyanus’ta
bulunuyor. Burası dünyanın en büyük su
kütlesinin orta yerindeki adalar grubu.

Hawaii Adaları pek çok bakımdan ilginç.
Sekiz büyük ada, yüzden fazla küçük ada ve
adacıktan oluşuyor. Sekiz büyük ada “ana
adalar” olarak anılıyor. Aslında “Hawaii” de
bu adaların en büyüğünün adı. 

Hawaii Adaları’nda beş tane aktif yanardağ
bulunuyor. Bunların püskürttüğü lavlar sürekli
yeni adacıklar ve kayalıklar oluşturuyor. Bu
yanardağlardan biri olan “Kilauea” sadece
Hawaii Adaları’nın değil, dünyanın en büyük
etkin yanardağı.

Hawaii Adaları’nın en büyük gelir kaynağı
turizm. Hawaiililer, adalarının doğal
güzelliklerinin değerini çok iyi biliyor. Adalarına zarar gelmemesi
için yüksek yapılar, fabrikalar ve otoyollar yapmaktan kaçınıyorlar.
Çevreye saygılı, stresten uzak ve hareketli yaşamları sayesinde
ABD’nin en uzun yaşayan insanları Hawaiililer. 

Aranızda tüm bu yanardağ etkinliğine karşın burası nasıl
dünyanın en güzel turistik yerleri içinde yer alıyor diye düşünenler
var sanki. Böyle düşünmekte de çok haklısınız. Ancak Hawaii
Adaları’nı turistler için çekici kılan şey iklimi. Burada aynı anda iki
iklim yaşanıyor. Nasıl mı? Yüksek dağlardan dolayı bulutlar adaların
bir tarafında kalırken, öbür tarafta fazla bulut olmuyor. Yani bulutlar
dağları aşamıyor. Bu nedenle her adanın bir tarafı bulutlu, bol yağışlı
ve yeşil, diğer tarafı güneşli ve kurak oluyor. Adaları cazip kılan bu
güneşli taraftaki hava. 

Bir başka ilginç şey de adaların çevresindeki devasa dalgalar sayesinde
buraya ait bir eğlencenin, yirminci yüzyılda dünya çapında bir spor olarak
yayılmış olması. Sörf! Evet, evet, dalga sörfü Hawaii Adaları’ndan çıkma bir
spor. Olimpiyatlar’da yüzme dalında madalya kazanan Duke Kahanamoku
adlı Hawaiili sporcu, sörfün dünyaca tanınmasını sağlamış. Öyle ki

Hawaii’nin
başkenti Honolulu’ya bu
sporcunun heykeli dikilmiş. 

Hawaii bayrağının
köşesinde Birleşik Krallık
bayrağı yer alır. 1778’de
adaya çıkan ünlü İngiliz
Kaptan James Cook, Hawaii –
Avrupa ilişkilerini başlatan
kişi. James Cook bununla
kalmamış, adalara “Sandviç

Adaları” adını koymuş. Adalar
uzun süre iki adla da anılmış. Bir süre İngiliz

etkisinde kalan Hawaii, bugün ABD’nin 50. eyaleti.
Haiku Merdiveni, Oahu adasında bulunuyor. Bu merdiven tamı tamına

3922 basamaktan oluşuyor. Merdiven 1943 yılında II. Dünya Savaşı sırasında,
850 metre yükseklikteki tepeye bir telsiz istasyonu kurulurken yapılmış.
Amerikan ordusunun kullandığı bu istasyon savaş sırasında çok önemliymiş.
Merdiven 1987 yılından bu yana kullanıma kapalı durumda. 

Sevgiyle kalın, 
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim
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GÜNEŞLİ bir yaz günü
herkes evinde dinleniyormuş.
Fakat Nasreddin Hoca’nın
çarşıya çıkması gerekiyormuş. 

Bu sıcakta canı yürümek
istememiş. “En iyisi
Karakaçan’la gitmek” diye
düşünmüş. Eşeği Karakaçan’ı
ahırdan çıkarmış. Üstüne
semerini yerleştirmiş ve sırtına
binmiş. Çarşıya doğru yola
koyulmuş.

Çarşıya doğru ağır ağır
giderlerken Karakaçan birden
“Aii!” deyip anırmış ve koşmaya
başlamış. 

Nasreddin Hoca ne
yapacağını şaşırmış. “Dur
Karakaçan! Çüş Karakaçan!”
demiş. Fakat eşek onu

duymuyor gibiymiş. 
Kendi bildiği yolda

durmadan koşuyormuş. Eşeğin
hızla geldiğini görenler etrafa
kaçışıyorlarmış. 

Nasreddin Hoca’nın eşeğin
sırtında rüzgar gibi geçtiğini
gören bir komşusu,

- Hayırdır Hocam, ne bu
telaş? Nereye gidiyorsun böyle,
diye arkasından seslenmiş. 

Karakaçan’ın sırtında
zıplaya zıplaya giden Hoca,
geride bıraktığı adama doğru
dönerek şöyle cevap vermiş:

- Merak edilecek bir şey yok.
Eşeğin acele bir işi çıktı da
birlikte oraya gidiyoruz.

Kendi bildiği yöne koşan
Karakaçan, uzunca bir süre 

sonra birden durmuş.
Nasreddin Hoca, Karakaçan’ın
sırtından inmiş. Etrafa şöyle bir
bakmış. Ne bir kimse varmış, ne
de bir ev!...

Çok uzaklarda köy
görünüyormuş. Nasreddin Hoca
bir Karakaçan’a bakmış, bir
uzaktaki köye… Sonra uzun
uzun gülmüş hallerine.
Karakaçan özür diler gibi “Aaii
aii” diye anırmış. Onun da
yorulduğu belliymiş. 

Nasreddin Hoca eşeğin
yularından tutmuş. 

- Hadi yürü bakalım
yaramaz Karakaçan, demiş.
Yolumuz uzun. 

Başlamışlar köye doğru
yürümeye… Köye vardıklarında
güneş batıyormuş. Nasreddin
Hoca geç de olsa çarşıdaki işini
halletmiş. Sonra eve dönmüşler.

NASREDDİN Hoca bir
akşam yorgun argın eve
dönmüş. Karnı çok açmış.
Gözlerinden de uyku akıyormuş. 

Hanımı hemen yemek
hazırlamış. Birlikte yemek
yemişler. Nasreddin Hoca
yemekten sonra hemen yatmış
ve derin bir uykuya dalmış.

Gece Nasreddin Hoca’nın
hanımı bahçeden gelen
tıkırtılarla uyanmış. Nasreddin
Hoca’yı dürtmüş;

- Uyan bey, dışarıdan tıkır
tıkır sesler geliyor, demiş.

Nasreddin Hoca uykusunun
arasında,

- Kedilerdir hanım,
endişelenme, demiş. Uyumaya
devam etmiş. 

Nasreddin Hoca ve hanımı

ertesi sabah çilli horozun yeri
göğü inleten ötüşüyle
uyanmışlar. 

Güzelce kahvaltılarını
etmişler. Kahvaltıdan sonra
Nasreddin Hoca tarlaya gitmek
için hazırlanmaya başlamış.
Heybesine eşyalarını
yerleştirmiş. Karakaçan’ı almak
için ahıra gitmiş. 

Bir bakmış ahırın kapısı açık!
Merakla içeri girmiş. Aaa....
Karakaçan içeride değilmiş!

Nasreddin Hoca hemen eve
koşmuş. Hanımına,

- Ahırın kapısını sen mi açık
bıraktın, diye sormuş.

Bu sırada hanımının aklına
gece bahçede duyduğu tıkırtılar
gelmiş.

- Tüüh, demiş. Demek gece
duyduğum sesler ahırdan
geliyordu. Anlaşılan bahçemize
hırsız girmiş. Karakaçan’ı
çaldı!...

Nasreddin Hoca,
- Eyvaah, demiş. Öyle mi oldu

dersin hanım!
Sonra belki bir gören

olmuştur diye komşularına
sormaya gitmiş. Can sıkıntısı
içinde herkese durumu
anlatmış. Kısa sürede Hoca’nın
etrafında bir kalabalık
toplanmış. Nasreddin Hoca,

- Hırsızı gören oldu mu,
Karakaçan’ın sesini duyan oldu
mu, diye herkese soruyormuş....

Komşuların her biri bir şey
söylüyormuş.

- Hocam, niye ahırın kapısına
sağlam bir kilit takmadın sanki,
demiş birisi. 

Nasreddin Hoca, 
- Komşum kilit sağlamdı,

derken bir başkası,
- Hocam, kusura bakma ama

eşeğin çalınmasında en büyük
suç senin, demiş. 

Nasreddin Hoca komşularının
bu suçlamalarına daha fazla
dayanamımış. Kaşlarını çatmış
ve etrafındaki kalabalığa,

- Yahu komşular, demiş. İyi
güzel de kabahatin hepsi benim
mi? Hırsızın hiç mi suçu yok? 

Sizin köşeniz                                     Esile Solak Hasan - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
İlkbaharı çok
seviyorum.
İlkbaharda
kuşlar uçuyor,
ağaçlar
yeşeriyor,
çiçekler açıyor
ve ben evimizin
bahçesinde
oynuyorum. 

3 Mart 2017

Eşeğin işi çıkmış... Hırsızın hiç mi suçu yok?
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BİRÇOK kişi spor salonuna
kalp ve damar sağlığını
geliştirmek, kas inşa etmek,
kaslarını korumak, forma
girmek veya sosyalleşmek için
gidiyor.

Son 10 yılda bilim
adamlarının yaptığı araştırmalar
ise egzersizin düşündürdüğü ve
beyin fonksiyonlarını artırdığına
kadar birçok olumlu etkisini
daha ortaya çıkardı. Yaşı ya da
fitness seviyesi ne olursa olsun
egzersiz için yapılan
çalışmaların zaman içinde ciddi
zihinsel yararlar sağladığı
görülüyor. Egzersizin fiziksel ve
zihinsel gelişime katkısı ile
ilişkilerde genel olarak sağlıklı
ve mutlu bir hayata yol açtığı da
belirlendi. 

1.Stresi azaltır 
Egzersizin en yaygın ruhsal
faydalarından biri stresi
azaltmaktır.  Spor salonunda  ter
atma çalışması bile fiziksel veya
zihinsel stresinizi yönetmenize
yardımcı olabilir. Egzersiz aynı
zamanda norepinefrini, yani
beynin ortasında bir kimyasal
konsantrasyonu arttırarak strese
yanıt verir. İster zihinsel
gerginlik ile başa çıkmak için
vücudun yeteneğini artırın, ister
vücudunuzu geliştirirken
zihinsel gerginliğinizden
kurtulun. 

2. Mutlu kimyasalları arttırın
Egzersiz yaparak endorfin
salgılayabilir, mutluluk ve coşku
kazanabilirsiniz.  Araştırmalar
egzersizin klinik depresyonda
bile semptomları hafiflettiğini
göstermiştir. Bu nedenle,
depresyon ya da anksiyeteden
muzdarip kişilere spor salonları
öneriliyor. Zira Duke Üniversitesi
Medikal bölümünde yapılan
araştırmalar da bazı durumlarda
egzersizin  antidepresan hapları
kadar etkili olabildiğini ortaya
koymuştur.  

3. Kendine güveni geliştirmek 
Bir çok temel düzeyde, fiziksel
uygunluk bile benlik saygısını
arttırabilir ve olumlu bir
özeleştiri geliştirebilir. Spor
salonunda ağırlık, boy, cinsiyet
veya yaşınız ne olursa olsun
yapabileceğiniz bir egzersizin
bulunması ve kendi kendine
yarış bile kişinin algısında hızla
kendi çekiciliğini ve öz değerini
yükseltebilir. 

4. Bilişsel gerilemeyi önleyin
Yaşlanma ve Alzheimer gibi
dejeneratif hastalıklar sürecinde
birçok önemli beyin
fonksiyonları kaybedilir, kafa
aslında küçülür, beyin hücreleri
ölür. Egzersiz ve sağlıklı
beslenme ise Alzheimer’ı
"tedavi" edemese de, hastalığın
seyrinin yavaşlamasına ve
sağlığı desteklemeye yardımcı
olabilir.  45 yaşından sonra
bilişsel gerileme başlar. Özellikle
25 ile 45 yaş arasında, beyindeki
kimyasalları artırıp, beyni
desteklemek ve dejenerasyonu
önlemek için egzersiz çok
önemlidir. Egzersiz beyindeki
kimyasalları artırıp hafıza ve
öğrenme için beynin önemli bir
parçası hipokampusu destekler.

5. Anksiyeteyi hafifletmek
Egzersiz sırasında ve sonrasında
yayılan sıcak ve bulanık
kimyasallar anksiyete
bozukluklarında sakinleştirici
olarak insanlara faydalı oluyor. 

6. Beyin gücünü artırmak
Fareler  ve erkekler üzerinde
yapılan çeşitli araştırmalar
kardiyovasküler egzersizin yeni
beyin hücrelerinin nöronların
oluşumunu tetiklediği ve genel
beyin performansını artırdığını
ortaya koydu. Zor bir egzersiz
çalıştığınızda beyin kaynaklı
protein olarak bilinen BDNF
düzeyleri vücutta artıyor. Daha
iyi karar verme, daha iyi
düşünme, daha iyi yapma ve
daha iyi öğrenmeye yardımcı
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oluyor. 

7. Bellek keskinleştirmek 
Düzenli fiziksel aktivite bellek
kapasitesini ve yeni şeyler
öğrenme yeteneği artırıyor.
Hafıza ve öğrenmeden sorumlu
hipokampus hücrelerinin üretim
artışı başlıyor.  Egzersiz tabanlı
beyin gücü sadece çocuklar için
değildir. Büyükler arasında da
bellek artırılabilir. Illinois
Üniversitesi’nde yapılan bir
başka çalışma, sprint çalışan
sağlıklı yetişkinler arasında
kelime tutma hafızasının
geliştiğini göstermiştir.

8. Bağımlılıkların kontrolüne
yardım 
Beyin zevk aldığı her şeyde
dopamin salgılayarak vücuda
“kimyasal ödül” verir. Egzersiz,
cinsellik, alkol veya bazı gıdalar
bu salgıyı harekete geçirir. Ne
yazık ki, bazı insanlar dopamine
salgısı üreten maddelere bağımlı
hale gelirler. Egzersiz bu yüzden
bağımlılıklardan kurtulmaya
yardımcı olabilir. Kısa egzersiz
seansları ilaç ya da alkol
bağımlıları için dikkat dağıtıcı
olabilir. Öncelikle en azından

kısa vadede isteklerini
azaltabilir. Alkol ve diğer
bağımlılılar vücut ritminin
bozulmasına sebep olur.
Örneğin alkoliklerin uyku
zamanları birbirine girmiştir.
Egzersiz bozulan vucüt ritmi
yani vücut saatinin yeniden
ayarlanmasına da yardımcı
olabilir.  

9. Uyku sorununu giderin
Uykusuzluk çeken bazı insanlar
için ılımlı bir egzersiz ile uyku
hapı eşdeğer olabilir. Sleep
Disorders Center at Mount Sinai
Medical Center’da yapılan bir
araştırmada yatmadan beş altı
saat önce yapılan sporun
vücudun çekirdek sıcaklığını
yükselttiği ve  vücut sıcaklığı
birkaç saat sonra normale
döndüğünde de vücudun onu
uyku zamanı işareti olarak kabul
ettiği sonucuna varılmıştır. 

10. Daha fazla iş alın Kendinizi
yavan hissediyor musunuz?
Çözüm sadece kısa süreli
yürüyüş olabilir. Yapılan
araştırmalar düzenli olarak
egzersiz için zaman ayıran
kişilerin daha verimli ve spor

yapmayan yaşıtlarına göre daha
fazla enerjiye sahip olduğunu
göstermektedir. Yoğun
programları günün ortasında bir
spor salonuna sıkıştırmak
mümkün olmamakla birlikte
bazı uzmanlar öğle saatlerinin
vücut saati nedeniyle ideal bir
zaman olduğunu belirtiyor.

11. İlhamınız artsın 
Çoğu insan sıcak duş ile zor bir
egzersize son verir.  Ama belki
egzersiz sonrası renkli kalemler
ile yazı yazmalı, resim ya da
tasarım yapmalısınız.  Çünkü
spor salonunda yapılan bir
antrenmanda kalbe kan
pompalamak yaratıcılığı 1-2 saat
artırabilir.  
12. Başkalarına esin kaynağı  
Aerobik egzersizlerinde yapılan
araştırmalar çoğu insanın bir
egzersiz arkadaşı ile
eşleştirildiği zaman daha iyi bir
performans ortaya koyduğunu
göstermektedir. Aslında, bir
ekibin parçası olmak
sporcuların toleranslarını
böylece yükseltmek için güçlü
bir araç. 

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı

yönde kullandıkça problem
yok ancak ani olaylar

sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara

sürüklenebilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız

işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve

pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın

duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Özel
hayatınıza ve kendinize

zaman ayırmakta
zorlanacaksınız. Kariyerinizde

ilerlemeler sözkonusu.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Alacağınız

haberler, uzaklarla olan
ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Yeniliklerden çok şey çıkarabileceğiniz
günlerdesiniz. Harcamalara dikkat.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Maddi durumunuzla ilgili
önemli kararlar aşaması.
Ödemeler dengenizi yeniden
kurmak lazım. Bu arada

çalışma kapasitenizi,
becerilerinizi daha yerinde kullanmaya
çalışın. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adım-

larınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak muhalefetle
karşılaşacağınız görünüyor. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım)Geçmişte

yaşananların etkisi
sürerken, bazı şeyleri

bırakma süreci içindesiniz.
Ruhsal sağlığınıza özen

göstermeniz gerek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor.
Sosyal ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni
ilişkilere yöneleceğiniz

söylenebilir. Planlarınızda
büyük beklentilerden kaçının. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi disiplin altına
almaya, sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve

hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında

da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Hayat görüşünüzü
akılcı bir düzeyde
kullanmalısınız. Hukuki
konularınızda bazı

engeller ya da gecikmeler öne
çıkabilir. Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.b

u
rç
la
r.
..
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Aleksandria derneğine mescit yasağı!

BATI Trakya’dan yıllar önce göç
ederek yerleştikleri Veria (Karafere) iline
bağlı Aleksandria (Gida) ilçesinde
yaşayan azınlık mensuplarının kurduğu
dernek lokali ile derneğinde içinde
Kur’an kursu ve ibadethane olarak
kullanılan mescidin kapatıldığı
öğrenildi.

Derneğin tüzüğünde Kur’an kursu ve
dini etkinlikler yapma maddesi
bulunmasına rağmen mescidin polis
tarafından kapatılması ve
kullanılmasına yasak getirilmesi bölgede
yaşayan azınlık toplumunda üzüntü ve
tepki yarattı. 2015 yılından bu yana
faaliyette olan mescit ve Kur’an kursu ile
dernek lokalinin kapatılması, gerek
olayın yaşandığı ve Batı Trakya’dan göç
eden soydaşların yaşadığı
Aleksandria’da, gerekse Batı Trakya’daki
Türkler arasında “ibadet özgürlüğüne
kısıtlama” olarak nitelendirildi. 

“MESCİT İÇİN ÇALIŞMA 
İZNİ İSTEDİLER”
İmathia (Veria) İli Müslümanları Eğitim,
Kültür ve Spor Derneği Başkanı Hüseyin
Hüseyinoğlu GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, emniyete çağrıldığını ve
mescidin de bulunduğu derneğin
kapatılması için talimatın polis
tarafından verildiğini söyledi.
Hüseyinoğlu şöyle dedi:  “Biz bunun
üzerine kendi aramızda bir
değerlendirme yaptık. Hocamızla
konuştuk. Derneğimizdeki mescidin,
yani Cuma ile teravih namazlarının
kılındığı ve çocukların Kur’an kursu
dersleri yaptığı mescidin çalışma izni

olmadığını söylediler. Biz de kendilerine
burasının iki yıldan bu yana faaliyette
olduğunu, iki yıldır Cuma namazı
kılındığını, Kur’an kursu derslerinin
yapıldığını söyledik. Tüzüğümüzde bu
maddelerin olduğunu söyledik. Yani
dernek olarak Kur’an kursu
yapılabileceği, İslam dinine göre
ibadetlerin yapılabileceği gibi konular
yaptığımız değişiklikle tüzüğe girdi. Bu
da onaylandı. İki yıldır da bu şekilde
faaliyet gösteriyoruz. Buna rağmen
ibadet yeri için ayrıca Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’ndan izin almamız gerektiğini
söylediler. Ne diyeceğimiz bilemiyorum,
çok şaşkınız ve çok üzgünüz.” 

“MESCİDİ KAPATMAK 
ZORUNDA KALDIK”
17 Şubat Cuma günü polisler tarafından
çağrıldığını ve sözkonusu kararın
kendilerine iletildiğini anlatan dernek
başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu,
“Burasının ibadet yeri olarak
kullanılamayacağını, böyle bir iznin
olmadığını söylediler bana. Ben de tabii
ki çok şaşırdım. Derneğimiz ve
dernekteki küçük mescidimiz iki senedir
bu şekilde çalışıyor. ‘İbadet yeri olarak
kullanmak için çalışma izni başvurusu
yapacaksınız’ dedi polisler. ‘Eğitim ve
Din İşleri Bakanlığı’ndan izin almanız
gerekiyor’ dediler. ‘Ve o izin çıkana kadar
da burasını kapatmak zorundasınız’
dediler. Biz de istemeye istemeye mescidi
ve derneği kapatmak zorunda kaldık.
Zaten dernekle mescit aynı yerde.” dedi. 

“ÇOCUKLARIMIZIN İÇİNDE ALLAH
SEVGİSİ VE ALLAH KORKUSU 
OLSUN Kİ DİĞER İNSANLARA 
DA ZARAR VERMESİNLER, 
BUNU İSTİYORUZ”
Yunanistan’ın birçok yerinde faaliyet
gösteren derneklerin bir bölümünün
ibadethane olarak kullanıldığını ifade
eden Hüseyinoğlu, “Gerek Atina’da,
gerek Selanik’te ve gerekse başka
yerlerde derneklerin bir kısmı ibadet yeri
olarak kullanılıyor. Bizimki de öyle. Ama
biz bunu tüzüğümüze de koyduk.
Onlara, ‘biz çocuklarımızın dinsiz

imansız olmasını istemiyoruz’ dedim.
‘İçlerinde Allah korkusu, Allah sevgisi
olsun istiyoruz’ dedim. ‘Böyle doğru ve
dürüst insan olsun ki yarın öbürgün
senin çocuğuna zarar vermesin’ dedim.
Bu mescitte çocuklarımıza Kur’an kursu
veriyoruz ve Cuma namazı kılıyoruz.
Hepsi bu. Bunun kimseye bir zararı yok.
Bu duruma en çok çocuklar üzüldü.
Hatta ilk günlerde bazı çocuklara
söylemedik bile.” 

“GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK”
Dernek başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu,
sorunun çözüme kavuşması için
önümüzdeki günlerde bölgenin
milletvekilleri ve yerel yöneticileriyle
görüşmek istediklerini belirterek, “Bu
problemin ortadan kalması için
girişimlerimiz olacak inşallah.” dedi. 

DİN GÖREVLİSİ 
MUSA ÇOLAK
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
din görevlisi Musa Çolak, olayın 17 Şubat
Cuma günü yaşandığını söyledi. İki
yıldan bu yana Aleksandria’daki
derneğin mescidinde din görevlisi olarak
hizmet verdiğini belirten Musa Çolak,
“Burada yaşayan kardeşlerimiz uzun
yıllar boyunca din hizmeti almak
istemişler. Ben iki yıldır burada Kur’an
kursu hocalığı ve Cuma günleri ile
Ramazan’da imamlık yapıyorum. Batı
Trakya’dan buraya göç etmiş yaklaşık
bin kişi yaşıyor Aleksandria’da.
Kendileriyle çok güzel bir diyaloğumuz
ve işbirliğimiz var. Özelllikle çocuklar
çok zeki ve öğrenmeye meraklı. Zaten bu
duruma en çok da onlar üzüldü.” dedi. 

“MESCİDİ KAPATMAMAMIZ 
HALİNDE BİZE SUÇÜSTÜ
UYGULAMASI YAPABİLECEKLERİNİ
SÖYLEDİLER”
Polislerin derneği kapatmamaları
halinde suçüstü işlemi yapacaklarını
söylediklerini anlatan din görevlisi Musa
Çolak şöyle konuştu: “17 Şubat Cuma
günü Aleksandria’da Cuma namazı
kıldırmaya giderken dernek başkanımız
Hüseyin bey aradı. ‘Bugün Cuma namazı

kılmayabiliriz’ dedi. ‘Polise gitmemiz
gerekiyor’ dedi. Ben de derneğe
vardığımda polislerin orada olduğunu
gördüm. ‘İzniniz yok, burasını kapatmak
zorundasınız’ dediler. ‘Bakanlıktan
çalışma izni almanız gerekiyor’ dediler.
Ben onlara kanunsuz bir şey olmadığını,
yapılan herşeyin tüzükte olduğunu ve bu
tüzüğün onaylandığını söyledim. Polis,
burasını kapatmak zorunda olduğumuzu
ve eğer açık tutulursa bize suçüstü işlemi
yapacağını ifade etti. Yani bize suçüstü
yöntemi uygulayabileceğini söyledi.
‘İzniniz yok, oraya giremezsiniz’ dediler.
Eğer burasının çalışmasını istiyorsanız o
zaman mescidi ortadan kaldırırsınız
dediler. Ben iki yıldır burada imamlık ve
Kur’an kursu hocalığı yapıyorum.
Herşey tüzükte yer alıyor. Şu anda 30’a
yakın öğrencimiz var. Bu çocuklar
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye çalışıyor.
Cuma günleri Cuma namazı ve Ramazan
ayında da teravih namazı kılınıyor ve
mevlit okunuyor. Tüm olay bu. Çok da
güzel bir ortam vardı. Buradaki
soydaşlar derneğe ve mescide sahip
çıkıyor. Şu anda biz orada ibadetimizi
yerine getiremiyoruz. Derneğe
giremiyoruz. Olay, hepimizi çok üzdü.
İnşallah bir an önce bu haksızlık son
bulur.”

Veria’nın
Aleksandria ilçesinde
yaşayan Müslüman
Türkler’in kurduğu
ve içinde mescidin de
bulunduğu derneğin
polis talimatıyla
kapatıldığı bildirildi. 

Polis,  mescitte yer alan ahşaptan yapılmış
mimber ve mihrabın sökülmesini istedi. 

Derneğin içten görüntüsü.
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Azınlık kuruluşlarından 
tepkiler büyüyor

DEB PARTİSİ
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Batı Trakya Türklerinin
inanç ve ibadet özgürlüğüne
bir darbe daha vurulduğunu
ifade etti. 

DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle: “Batı Trakya’dan
ekonomik sebeplerle göç
ederek Veria (Karafere) iline
bağlı Aleksandria (Gida)
ilçesine yerleşen Batı Trakya
Müslüman Türk azınlık
mensuplarının kurmuş
oldukları derneğin tüzüğüne
uygun olarak açtıkları
mescidin, polis emri ile
kapatıldığını öğrenmiş
bulunuyoruz. Bir mescit
açmak, burada ibadetlerini
yerine getirmek ve çocuklarına
Kur’an öğretmek bir azınlık
hakkı olmasının ötesinde
insanlık hakkıdır. Bu insanlara
yapılan bu çağdışı muameleyi
DEB Partisi olarak şiddetle
kınıyor, hem azınlık hem de
insanlık hakkı olan bir mescit
açma ve ibadet etme hakkının
ve özgürlüğünün ivedilikle
İmathia Müslümanları Eğitim,
Kültür ve Spor Derneği’ne iade
edilmesini talep ediyoruz.”  

Devletin inanç hürriyeti
üzerindeki müdahalesinin
kabul edilemeyeceği belirtilen
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “İnanç hürriyetlerimiz
üzerindeki devlet elini asla
kabul etmiyoruz ve inanç
özgürlüğümüze saygı
bekliyoruz. Rodos’taki ata
yadigârı camilerin kapılarına
zincir vurarak, minare
yapımına kısıtlama getirerek,
‘240 İmam Yasası’ gibi bir
yasayla camilere azınlığın
kabul etmediği ve hiçbir
zaman da etmeyeceği imamları
dayatarak, azınlığın seçtiği
müftüleri ‘korsan müftü’ diye
adlandırıp, azınlık iradesi ile
alay ederek, kısaca inanç
hürriyetlerimizi baltalayarak,
Lozan Antlaşması’nı yok
sayarak, azınlık ve insanlık

haklarına saygı gösterilemez. 
DEB Partisi olarak

uluslararası Lozan
Antlaşması’ndan Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı lehine
doğan inanç hürriyetlerimize
saygı beklediğimizi ve getirilen
bu kısıtlamaların ve yasakların
son bulmasını talep ettiğimizi
tüm kamuoyuna duyururuz.”

AVRUPA BATI TRAKYA 
TÜRK FEDERASYONU
Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu da Veria’nın
Aleksandria ilçesinde
yaşananlarla ilgili olarak,
“Tüzükte belirtilmesine
rağmen mescid için ayrıca bir
çalışma izni aranması,
Yunanistan’da din ve inanç
özgürlüğüne müdahale etmek
amacıyla çeşitli engeller öne
sürülmesinin tipik örneğidir,”
açıklamasında bulundu.

“İmathia (Veria) ili
Müslümanları Eğitim, Kültür
ve Spor Derneği’ne ait
mescidin kapatılarak burada
gerçekleştirilen dini
ibadetlerin ve Kur’an kursunun
yasaklanması din ve inanç
özgürlüğüne yapılmış bir
müdahaledir” diyen Başkan
Habipoğlu, “Avrupa’nın tüm
ülkelerinde binlerce cami sivil
toplum kuruluşu statüsünde
faaliyet göstermektedir.
Böylelikle bu camilerde dini
ibadetler özgürce
gerçekleştirilebilmektedir.
Yunanistan’da ise tüzükte
belirtilmesine rağmen mescid
için ayrıca bir çalışma izni
aranması Yunanistan’da din ve
inanç özgürlüğüne müdahale
etmek amacıyla çeşitli engeller
öne sürülmesinin tipik
örneğidir. Din ve inanç
özgürlüğüne yapılan bu
müdahaleyi kınamakla
birlikte, Yunan makamlarında
dernek bünyesindeki mescidin
tekrar açılmasına izin verilerek
burada yapılan dini ibadet ve

faaliyetlere herhangi bir
müdahalede bulunmamasını
istiyoruz.” ifadelerine yer
verdi. 

RODOS, İSTANKÖY VE
ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Aleksandria’daki derneğin ve
dernek içindeki mescidin polis
tarafından kapatılmasını,
Rodos, İstantöy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği de kınadı. 

Dernek’ten yapılan
açıklamada, “Bir ibadet yeri
açmak ve  ibadet etmek bir
azınlık hakkı olmasının
ötesinde insanlık hakkıdır.
İnanç  özgürlüğüne saygı
göstermek çağdaş devletlerin
önde gelen görevlerinden
biridir.” ifadeleri dikkat çekti. 

Yunan Anayasa’nın 13.
maddesinin 1. ve 2. bentine
dikkat çekilen açıklamada, 

“1. Din ve vicdan özgürlüğü
dokunulmazdır. Bireysel ve
siyasal hakların kullanılması
herkesin dini inançlarına bağlı
değildir. 

“2. Her bilinen din
serbesttir ve bu dinin
gerektirdiği bütün ibadet ve
buna bağlı yükümlülükler hiç
engelsiz ve yasaların
himayesinde ifa edilir. İbadet
hakkını kullanmak, kamu
düzenini veya iyi ahlâk
kurallarını ihlal etme hakkını
vermez. Dini telkin yasaktır.”
konularının yaşama
geçirilmesi  Batı Trakya
Müslüman  azınlığın anayasal
yurttaşlık hakkıdır.

Bu bağlamda Batı Trakya
Müslüman Türk  toplumuna ait
mescidin  kapatılmasını
kınıyor, Yunanistan
devletinden kendi
anayasasında belirtilen inanç
özgürlüğüne saygı
göstermesini talep ediyoruz.”
ifadelerine yer verildi.

Aleksandria’daki derneğin ve dernek içindeki
mescidin polis tarafından kapatılması, azınlık kurum
ve kuruluşları tarafından kınandı. 

RODOP İli Demokratik
İttifak Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet, Şapçı Tapu Dairesi’nin
geliştirilerek hizmete devam
etmesi yönündeki talebini
bakana iletti.

Milletvekili İlhan Ahmet,
tapu daireleri ve çalışanları
hakkında hükümet tarafından
getirilen yeni düzenleme
kapsamında Şapçı Tapu
Dairesi’nin geliştirilmesini
istedi.

Çevre ve Enerji Bakanı ile
Adalet Bakanı nezdinde
sunduğu soruda İlhan Ahmet,
Şapçı’da 30 bin nüfuslu bir
bölgeye hizmet vermeye çalışan
tapu dairesi ve mahkeme gibi
devlet dairelerinin kurumsal
düzenleme kapsamında
iyileştirilmesinin önemine
dikkati çekti. Milletvekili
Ahmet, yeni kurumsal
düzenleme çerçevesinde Şapçı
Tapu Dairesi’nin statüsü ile
hizmet kapsamının
geliştirilerek devlet dairesi
statüsüne dahil edilmesini
istedi.

“ŞAPÇI’DAKİ DEVLET
DAİRELERİNİN KAPANMASI
BÖLGE HALKINI 
MAĞDUR ETMEKTE”
İlhan Ahmet bir süre önce
kapatılan Şapçı Vergi Dairesi’ne
de değinerek, “Bölgesel
kalkınma açısından devlet
birimlerinin tüm zorluklara
rağmen işlerliklerini
sürdürmesi son derece

önemlidir. Zira, Şapçı Vergi
Dairesi örneğinde olduğu gibi
özellikle bölge nüfusuna
yerelde hizmet sağlayacak
mevcut dairelerin kapatılması,
en  basit işlem için dahi
kilometrelerce yol katederek
Gümülcine’ye gitmek zorunda
bırakılan vatandaşlarda büyük
mağduriyet yaratmaktadır.”
dedi.

“BÖLGESEL KALKINMA
İÇİN DEVLET
KURUMLARINDA
SÜREKLİLİK VE 
İŞLERLİK ŞART”
Daha önce Şapçı Sağlık Ocağı
ile Akşam Okulu hakkında
meclis nezdinde girişimlerde
bulunan milletvekili, yeni
soruyla da Şapçı Tapu
Dairesi’nin kurumsal statüsü ve
devamlılığı hakkında ilgili
bakanlıklara çağrıda bulundu.
Ahmet, Şapçı bölgesinin
kalkınma sürecinde devlet
kurumlarının süreklilik ve
işlerliğinin önemine de vurgu
yaptı.

İlhan Ahmet, geçtiğimiz
Ocak ayında ise Şapçı Esnaflar
Birliği’nin yanı sıra özel sektör
çalışanlarıyla da biraraya
gelmiş, Şapçı bölgesiyle ilgili
olarak başta sağlık sektöründe
olmak üzere, eğitimde ve
ekonomik kalkınmada ihtiyaç
duyulan acil düzenlemeler
hakkında meclis çatısı altında
girişimlerde bulunma sözü
vermişti.

Şapçı Tapu
Dairesi’nin 
faaliyetine devam
etmesini istedi

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini ödemeyen
abonelerimizin, P. Mavromihali 4-6

Gümülcine adresinde bulunan büromuza
gelerek abone ücretlerini ödemeleri

önemle rica olunur. 

GÜNDEM
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Y
üce Rabbimiz Kur’an’da;
“İnsan, kendinsin başıboş
bırakılacağını mı sanır?”

diye buyurmaktadır. O halde insan
yüksek bir gaye ile bu dünyaya
gelmiş ve bu gaye uğruna zamanı
bir sermaye bilip azim ve gayret
göstermesi gerekir. Elbette neleri
yapıp yapmaması da bir takım
kurallara bağlı kalması gerekir. 

Buna göre ahlâk, insanın bir
ömür boyu uyması gereken
kuralların, yapması gereken
görevlerin bütünüdür. Acaba
insanın kime, kimlere karşı
görevleri vardır. Elbette öncelikle
kendini yaratana karşı görevleri
vardır. İnsan Rabbini bilecek,
tanıyacak, O’nun kendisinden
beklediği kulluk görevlerini
yapacaktır. En yakınında ailesi,
onlardan hemen sonra diğer
insanlar, hatta Allah’ın yarattığı
diğer varlıklar, hayvanlar, bitkiler
vardır. Ozon tabakasının
korunması da bu görevlerden
biridir. Ahlâkı Allah’ın emirlerine
saygı, yarattıklarına şefkat ve sevgi
diye tarif eden İslâm büyükleri
meseleyi işte böylesine kapsamlı
düşünmüşlerdir.

Ahlâk sadece davranışların
değil, davranışlara yön veren
duyguların ve insanın iç dünyasının
eğitimidir. İnsanlara “Rabbimin
kulları” diye bakabilmek,
Müslümanları “benim
kardeşlerim” diye görebilmek
insanın davranış mekanizmalarını
buna göre programlamaya
bağlıdır. Bu program çalıştığı
zaman insan birine bakarken
bakışına bir tutam sevgi, bir ölçek
şefkat katacaktır. Kimseye üstten
bakmayacaktır. Konuşurken
karşısındakine değer verecek, ona
başını çevirerek bakmayacak,
bütün vücuduyla dönerek
konuşacaktır. 

Ayrıca yaşadığı çevrenin maddi
ve manevi yönden korunması;
insanları rahatsız edecek pislikleri,
kötülükleri bertaraf etmeye
çalışması, her kesin mutluluğunu
istemesi, kısaca insanca bir hayatı
yaşaması dinimizin koyduğu
prensiplere uymasına bağlıdır. 

İnsanın ve toplumun huzura,
sükûna, mutluluğa ihtiyacı vardır.
Bunlar onun en tabiî hakkıdır.
Görevlerini yapabilmesi için bu
şartlar gereklidir. En üstün
meziyetlerle donatılan insanoğlu
birbiriyle didişmekten,
çekişmekten, kavga etmekten
rahatsız olmalıdır. Eğer birilerini
ezmek, tedirgin etmek, ağlatmak
onu rahatsız etmiyorsa insanî
özelliklerini yitirmiş demektir.
Günümüz insanlığının en büyük
problemi işte bu noktadadır. 

Çağımızda belki ilim ve teknoloji
gün geçtikçe ilerlemektedir, ama
imanın beslediği ahlâki

değerlerden uzak kalındığı için bu
güzelim dünyamızda kavgasız,
gürültüsüz, cinayetsiz gün
geçmemektedir. Televizyon
haberlerini izlerken, haberin
kalitesi kötü haberlerle ölçülür
duruma gelindi. İyi haber, haber
sayılmamaktadır artık. Meselâ;
savaşlar, ekonomik krizler, sel
felâketleri, depremde heba olan
can ve mallar, trafik kazalarında
ölü sayısı vs. Alın size “kaliteli”
haberler!.. Bu manzaralar cahiliye
devrindeki zulmü ve ortaçağ
vahşetini aratmamaktadır.

Bu durumdan insanlık nasıl
kurtulur? Bunları acilen
düşünülmesi ve kurtuluşun gerçek
adresini bulunması gerekir. Aksi
takdirde; insan ilâhi mesajdan
uzak kaldığı, onunla bağını
zayıflattığı, yahut ona sırt çevirdiği
sürece, Kur’an’da bildirilen;
ahlâksızlık batağında yüzdükleri
için batıp giden nice milletler gibi
yok olup gidecekleri muhakkaktır.

İnsanı terbiye etmenin yani iç
güdülerinin tutsaklığından kurtarıp
üstün değerlere yükseltmenin en
mükemmel yolu imandır. Gönül
rızasıyla içten benimseyerek
gerçekleştirilecek en sağlam itaat
ve disiplinin imana dayanması
gerekir. Din, insanın hareketleri
devamlı surette gözetleyen
denetleyiciyi onun kalbine
yerleştirmiştir. İşte bu sebeple
insanın kanun adamlarının ve diğer
insanların kontrolünden uzak, ıssız
bir yerde yapacağı ahlâka
uymayan bir davranışı onun
içindeki denetleyicinin gözünden
kaçmaz. Böylece insan, Allah'ın
her şeyi gördüğünü ve hiçbir
kötülüğü cezasız bırakmayacağını
hesap ederek ona göre adım atar. 

Dünyamızı yaşanır hale
getirmek için gelin hepimiz el ve
gönül birliği içine girelim. İyilik
yönünde atacağımız en ufak bir
adım aydınlık yarınlara büyük bir
hedeftir. Hepimiz böyle bir hedefe
yönelmeliyiz. Unutmayalım,
Kur’an’da “bir zerre miktarı yapılan
iyiliğin karşılığı olacağını, bir zerre
miktarı kötülüğün de cezasız
kalmayacağını” Rabbimiz bize
haber vermektedir. Ateşi
tutuşturan küçük bir kıvılcımdır.
İnsanı harekete geçiren de içindeki
adeta bir kıvılcım gibi olan
imanıdır. Bu nedenle yaptıklarımızı
küçümsemeyelim. İnanarak
yapacağımız küçük bir iş,
inanmadan yapacağımız büyük bir
işten daha büyüktür. İnanarak her
ne yaparsak toprağa atılan bir
tohum misali gelecekte onun
semeresi çıkacaktır. Yazıma şu
güzel söz ile bitirmek istiyorum:

“Başaranlar, önce inandılar,
sonra yaptılar. Başaramayanlar
ise, önce yapıp sonra inanmayı
deniyorlar.” M. Bozdağ

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İnsanın ve toplumun huzuru için

HASENE Derneği’nden
mülteci çocuklara yardım

ULUSLARARASI yardım
kuruluşu HASENE,
Yunanistan’daki sığınmacılara
yardım malzemesi dağıtmak
üzere Göç Politikası Bakanlığı
ile görüştü. Atina’da yapılan
görüşmede HASENE derneği,
Göç Politikası Bakanlığı ile
mülteci ve göçmenlere yardım
malzemesi dağıtmak üzere
anlaştı. HASENE ile bakanlık
arasında yapılan görüşmede
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek de hazır
bulundu. 

HASENE Derneği Batı Trakya
Sorumlusu Gürhan Ömeroğlu
konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada; merkezi
Almanya’nın Köln şehrinde
bulunan ve son yıllarda Batı

Trakya’da da yardıma muhtaç
kişilere el uzatan HASENE
Derneği olarak 22 Şubat
Çarşamba günü Atina’da Göç
Politikası Bakanı Yannis
Muzalas’la görüştüklerini
belirtti. 

Açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Yunanistan Göçmen
Bakanlığı’nın aracılığı ile
‘Sığınmacı Çocuklara Yardım’
faaliyeti çerçevesinde HASENE
Derneği Başkanı Mesut
Gülbahar, HASENE Balkanlar
Sorumlusu Eddin Salkovic,
HASENE Yunanistan
Sorumlusu Mehmet Ali
Süleyman ve HASENE Batı
Trakya Sorumlusu Gürhan
Ömeroğlu, bakanlıkta Bakan
Yannis Muzalas ve bakanlık

yetkililerinin yanı sıra,
organizasyonun
gerçekleşmesinde büyük katkısı
olan İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek'in de katıldığı
görüşmeler yapılmıştır.
Sığınmacılara gelecekte
yapılması düşünülen yardım
kampanyaları hakkında görüş
alışverişinde bulunan yetkililer
daha sonra çocuk bezi, çocuk
maması ve sütten oluşan acil
yardım malzemelerini mülteci
çocuklarına ulaştırmak üzere
bakanlık yetkililerine teslim
ettiler. HASENE yetkilileri daha
sonra Eleona sığınmacı
kampını ziyaret ederek yapılan
yardımların bir bölümünü
kampta çocuklara
dağıtmışlardır."

Başkonsolos Akıncı  
Balabanlı köyünü ziyareti etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 24 Şubat Cuma günü İskeçe ilinin
Balabanlı köyünü ziyaret ederek soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek ile İlhanlı (Topiros)
Belediye Başkan Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu
eşlik etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek,
soydaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkonsolos Akıncı sosyal medya
hesabından, “Kendine has ahşap tavanı ve cam
mihrabıyla dikkat çeken Balabanlı Camii ve
değerli soydaşlarımız” şeklinde paylaşımda
bulundu.
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Η συζήτηση για την ανάπτυξη της Θράκης 

H
Θράκη ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990 έπαψε να
αντιμετωπίζεται από το κράτος

ως περιοχή με ειδικές συνθήκες που
καθιστούν την εξαιρετική της
αντιμετώπιση ως προϋπόθεση για την
αναπτυξιακή της ενδυνάμωση. Αφετέρου
δε, συνολικά οι πολιτικές που ασκούνται
στην χώρα δεν ενθαρρύνουν την τόνωση
στους τομείς της γεωργίας και της
παραγωγής, που αποτελούν
προνομιακούς τομείς ανάπτυξης για
περιοχές με πλούσιες
πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι η
Θράκη.    

Ό,τι δόθηκε ως αναπτυξιακό κίνητρο
για την Θράκη από το 1980 έως το 2000
πάρθηκε και παίρνεται πίσω με
ταχύτατους ρυθμούς και με μία δόση
ρεβανσισμού από το κεντρικό κράτος,
λες και η ανάπτυξη της Θράκης αφορά
μόνο τους γηγενείς κατοίκους και όχι
συνολικά τη χώρα ολόκληρη. 

Οι αναπτυξιακοί και επενδυτικοί
νόμοι με τα κίνητρά τους εξαϋλώθηκαν,
οι επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή βεβηλώθηκαν από το
τραπεζικό σύστημα και έκλεισαν, οι
(πραγματικοί) επενδυτές σύρθηκαν στα
δικαστήρια με την ρετσινιά του
απατεώνα και ταπεινώθηκαν, όσοι

απέμειναν, έμαθαν εκ των υστέρων ότι
μέτρα που αποφασίσθηκαν ως προνόμια
για την παραμονή τους στην Θράκη,
όπως η επιδότηση του κόστους εργασίας
του 12% ή οι εγγυήσεις του ελληνικού
δημοσίου επί των δανείων που δόθηκαν
από τις τράπεζες, αντιβαίνουν στην
κοινοτική νομοθεσία και καταργήθηκαν,
ενώ υποβόσκει πάντα ο κίνδυνος της
ανάκτησης και επιστροφής τους! 

Υποδομές που υποτίθεται ότι θα
διαμόρφωναν ένα νέο πλαίσιο στην
ανάπτυξη και υπεραπόδοση του
αγροτικού τομέα, είτε δεν
ολοκληρώθηκαν είτε δεν έγιναν ποτέ,
όπως στην περίπτωση των ευρείας
κλίμακας αναδασμών και των μεγάλων
φραγμάτων που θα άλλαζαν το
παραγωγικό στάτους της περιοχής.

Ακόμα και μεγάλες επενδυτικές
πρωτοβουλίες όπως η μονάδα φυσικού
αερίου της ΔΕΗ ή το εργοστάσιο των
ΕΛΠΕ στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής παρέμειναν
ημιτελείς, ενώ άλλες προσπάθειες
αναβίωσης παλαιών μονάδων με
εκατοντάδες πρώην εργαζομένους, όπως
η ΕΝΚΛΩ, μπλεγμένες στα γρανάζια των
τραπεζών, των εκκαθαριστών και κάθε
λογής φανερών και ανομολόγητων
συμφερόντων, χάσκουν έρημες και

πλιατσικολογημένες από το αρπακτικά
όρνεα που καλοβλέπουν ό,τι απέμεινε
από την ακίνητη περιουσία τους. 

Φορολογικά κίνητρα για την Θράκη,
ως αντίμετρο στην φυγή επιχειρήσεων
στην Βουλγαρία και άλλες γειτονικές
βαλκανικές χώρες, δεν εξετάστηκαν
ποτέ στα σοβαρά, ενώ ευνοϊκό
επιχειρηματικό περιβάλλον για να την
αντίστροφη πορεία επενδυτών από την
Τουρκία και τα Βαλκάνια στην Θράκη,
δεν μπήκε ούτε καν ως θεωρητικό θέμα
συζήτησης.   

Όσο για τον πρόσφατο αναπτυξιακό
νόμο, που υποτίθεται κάλυπτε και τον
πρωτογενή τομέα της παραγωγής (π.χ.
ίδρυση και εκσυγχρονισμός
κτηνοτροφικών μονάδων), στην πράξη,
τόσο οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις και
τα παράβολα όσο και τα παρεχόμενα
κίνητρα αποθάρρυναν τους μικρούς και
μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους
επενδυτές από τη διαδικασία.

Ακόμα και τον μπασμά της Ροδόπης
και της Ξάνθης που αφορά σε 35.000
ανθρώπους και καλλιεργείται ως
μοναδική εξαιρετική ποικιλία
παγκοσμίως, δεν στάθηκαν ικανοί να
βοηθήσουν έμπρακτα και να βγάλουν
από την φτώχεια και την υστέρηση ένα
σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού.        

Ασφαλώς υπάρχουν και τα καλά
παραδείγματα, οι επιτυχημένες
επιχειρήσεις που δίνουν δουλειά ακόμα
σε εργαζομένους παρά το βάρος της
οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η
χώρα από τις κλειστές τράπεζες και το
αβέβαιο επενδυτικό περιβάλλον, ενώ
όσο υπάρχουν ακόμα τα βαμβάκια που
αποδίδουν εισόδημα, τα ενοίκια και οι
δαπάνες των φοιτητών που τονώνουν
την τοπική αγορά και συγκρατούν
μερικώς τις ολοένα αυξανόμενες τάσεις
φυγής των νέων, θα μπορούμε να

μιλάμε ακόμα για «ελεγχόμενη
φτωχοποίηση».

Η Θράκη όμως σήμερα πάσχει και
από κάτι άλλο που θα μπορούσε να
περιγραφεί ως   «η επιστροφή της
γκρίζας εικόνας του εθνικισμού και της
μισαλλοδοξίας». Εκεί όπου η ανάπτυξη
και η ευημερία υποχωρούν, ευημερούν
οι κίβδηλες αερολογίες διαφόρων
υπερπατριωτών παλιάς κοπής, που
ταΐζουν τους πεινασμένους και
οργισμένους με απλουστευτικές
αναλύσεις περί εθνικής καθαρότητας
και κινδύνων που έρχονται από έξω. 

Αν υπάρχει απάντηση για όλα αυτά,
αυτή βρίσκεται στη διαμόρφωση ενός
κοινού πλαισίου αναφοράς των
θεσμικών εκπροσωπήσεων και της
κοινωνίας της Θράκης προς τα
εσωτερικά και ευρωπαϊκά κέντρα όπου
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Χωρίς
κοινό πλαίσιο και πίεση στα κέντρα των
αποφάσεων δεν μπορεί να γίνει τίποτε
απολύτως και θα βολευόμαστε κάπου -
κάπου με μία καινούργια Σχολή στο
Δημοκρίτειο ή με την ίδρυση κάποιων
επιπλέον διευθύνσεων για να
υπηρετούν περισσότεροι δημόσιοι
υπάλληλοι. 

Η Θράκη από μόνη της είναι brand
name για την Ελλάδα. Φέρει την
υπογραφή μιας πλούσιας σε φυσικούς
πόρους περιοχή, με μοναδικό για τα
ελληνικά δεδομένα ανθρωπογενές
κεφάλαιο που συνθέτει αρμονικά
πολιτισμούς, καταγωγές και θρησκείες,
με γεωγραφική θέση εγγύτητας
μοναδικής στην Ευρώπη και τις
παρευξείνιες χώρες, με ιστορικό πλούτο
και παράδοση αξιοζήλευτο. Αν δεν τα
ακούνε, δεν τα βλέπουν και δεν τα
καταλαβαίνουν όλα αυτά στην Αθήνα
και τις Βρυξέλες, ας τους τα πούμε
επιτέλους εμείς!  

Küçükçekme şubesinin küçük ve sıcak
bir ortamı olduğunu söyleyen Genel
Başkan, “Bizler kendi aramızdaki kişisel
çekişmeleri, kırgınlıkları küskünlükleri
bu kurumların dışında tutarsak toplum
olarak güçleniriz. Küçükçekmece de
geçmişte yaşanan kopuşların olduğunu,
ancak son iki yıldır bu sürecin tersine
döndüğünü memnuniyetle görüyoruz.
Kenetletmeyi başaracağız.” diye
konuştu.

Necmettin Hüseyin, “Türkiye büyük
ve güçlü bir ülke, kendi isteği ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlara
verilen mavi kart sisteminin içine 150 bin
Batı Trakya Türkünün entegre edilmesi
ile bu sorun kökten çözülür. Biz
devletimize yük de olmayız, katma değer
yaratarak, istihdam yaratarak, vergi
ödeyerek, kendi sosyal güvencemizi
ödeyerek katkı da koyarız. 3,5 milyon
Suriyeli’ye kol kanat geren bu yüce
devlet kendi imkanları ile devletten hiç
bir beklentisi olmayan ve Lozan
Antlaşması’nda uç beyi olarak orada
mecburi iskana tabi tutulan, garantörü
olunan Batı Trakya Türklerine mi sahip
çıkmayacak.” dedi.

Konuşmasının devamında Hüseyin  şu
görüşlere yer verdi: “Birkaç kendini
bilmez, 70 yıldır dimdik, tek vücut
ayakta duran Batı Trakya camiasını
bölmek adına kendilerince faaliyet

yürüttüğü ile ilgili çalışmalar yaptığı
duyumları geliyor. Herkes ayağını denk
alacak. Günü geldiğinde de hepsini birer
birer bu topluma deşifre etmekten geri
durmayız. Batı Trakya Türkleri bugüne
kadar nasıl hem doğduğu topraklarda,
hem de anavatanda siyaset üstü, milli
davasına sahip çıkarak tek yumruk
olmuş ise, bugünden sonra da aynı
şartlarda tek çatı altında hareket etmeye
devam edecektir. Bu yapı hiçbirimizin
tekelinde değil, bu toplumun yapısıdır.
Bu tür bölücü faaliyetlere yeltenenlere
Türkiye geneline yayılmış 13 şube, 4
temsilcilik, 2 vakıf, 2 spor kulübü ve
kurulma aşamasında olan 2 - 3 yeni
temsilciliği ile dimdik ayakta duran ve
yüzbinleri temsil eden Batı Trakya
Türklerinin Genel Başkanı ve dönem
sözcüsü olarak bu tür girişimlerinin
sonuçsuz kalacağını ve Batı Trakya
Türklerinin bizzat kendisi tarafından
önüne geçileceğini hatırlatmak isterim.
Bu camianın içinde çalışmak isteyen
herkese yer var, yeter ki net olsunlar,
dürüst olsunlar, toplumu
kandırmasınlar.”

Tek liste ile gidilen seçimlerde, Hakkı
Vedat Meşeli başkanlığındaki aşağıdaki
liste oybirliği ile seçildi:

YÖNETİM KURULU ASİL
1- Galip Hacıosman
2- Ahmet Ali
3- Erkan Ali Osman
4- Aytaç Hasan Mustafa

5- İbrahim Ahmet
6- Özgür Egeli

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Taner Raşit
2- Ercan Ali Feiz
3- Ahmet Buracı
4- Özer Öztürk
5- Ersin Güngör
6- Alper Adalı

DENETİM KURULU ASİL
1- Erkan Hasanoğlu
2- Melih Bağdatlı
3- İlhan Hüseyin

DENETİM KURULU YEDEK
1- Gökmen Gençay
2- Can Bağdatlı
3- Mustafa Ali Çavuş

DİSİPLİN KURULU ASİL
1- Ahmet Ömer Uztetik,
2- Hüseyin Zeki
3- Nedim Atamer

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Secat Sabitoğlu
2- İsmail Hocaoğlu
3- İsmail Kalfalı

BTTDD şubelerinde genel kurullar devam ediyor
22. sayfanın devamı
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ESKİ Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat
- 1 Mart 1992'de yapılan referandumla
bağımsız bir devlet olan Bosna Hersek 25.
yaşını kutluyor.

Çeyrek asır önce yapılan ve ülkedeki
Sırpların büyük çoğunluğunun boykot
ettiği referanduma halkın yüzde 64,3'ü
katılmış, referandumda oy kullananların
yüzde 99,44'ünün bağımsızlık için "evet"
oyu kullanmasıyla Bosna Hersek
bağımsızlığını ilan etmişti.

Referandumun sonucu Bosna Hersek'i
bağımsız bir devlet yapmıştı, ancak aynı
zamanda yüzbinlerce kişinin hayatını
kaybettiği, bir milyondan fazla insanın
göç etmek zorunda kaldığı 3,5 yıl süren
kanlı savaşın da başlangıcı olmuştu.

Hırvatistan ve Slovenya'nın
bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından
dağılma sürecine giren Yugoslavya'da,
1991 yılında Hırvatistan'da devam eden
silahlı çatışmalar, Bosna Hersek'e de
sıçramış, Yugoslav ordusu Ravno köyüne
saldırmıştı.

Yine aynı dönemde, Bosna Hersek
içindeki Sırp ve Hırvatlar da paralel
yapılar oluşturmaya başlamıştı. Sırplar,
Saraybosna yakınındaki Pale'de 24 Ekim
1991'de Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni,
Hırvatlar ise Grude'de 18 Kasım 1991'de
Hersek-Bosna Hırvat Birliği'ni ilan etti.

REFERANDUM KARARI
1991 yılının sonlarında, hala Yugoslavya
bünyesinde olan Bosna Hersek
Cumhuriyeti Meclisinde bağımsızlık
referandumu kararı alınmadan önce
yaşanan tartışmalar sırasında, Sırplar
ülkedeki Müslüman halkı yok etme
tehditleri savurdu. 

Lahey'deki uluslararası mahkemenin,
savaş suçu işlediği gerekçesiyle geçen yıl
hakkında 40 yıl hapis cezası verdiği
dönemin Sırp lideri Radovan Karadzic, söz
konusu meclis oturumunda yaptığı
konuşmada, şu ifadelerle ülkedeki
Müslümanları açıkça tehdit etti: "Bu
yaptığınız iyi değil. Sizin Bosna Hersek'i
çıkarmak istediğiniz bu yol, Slovenya ve
Hırvatistan'ın da geçtiği cehennem ve acı
yoludur. Bosna Hersek'i cehenneme,
Müslümanları belki de yok oluşa
sürükleyeceksiniz. Burada savaş olursa
Müslüman halk kendini savunamaz."

Sırpların tüm tehdit ve engellemelerine
rağmen referandum yapılmış ve çıkan
sonuca göre Bosna Hersek,
Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan
etmişti. BM, 22 Mayıs 1992'de Bosna
Hersek'i üyeliğe kabul etti.

BOSNA SAVAŞI VE DAYTON 
BARIŞ ANTLAŞMASI  
Bağımsızlık referandumunun hemen

ardından, Yugoslavya'nın silahlandırdığı
Bosnalı Sırplar, ülkede etnik temizlik
başlattı. Boşnaklar, kurulan toplama
kamplarında katledildi, işkence ve
tecavüze maruz kaldı.

Avrupa'nın ortasında, uluslararası
toplumun gözü önünde 3,5 yıl süren ve
birçok katliamın yanı sıra Srebrenitsa'da
soykırım yapıldığı savaş, 14 Aralık 1995'te
Dayton Barış Antlaşması'nın
imzalanmasıyla sona erdi.

Savaş boyunca yüzbinlerce kişi
hayatını kaybetti, bir milyondan fazla
insan evini terk etti, on binlerce kadına
tecavüz edildi. Savaş öncesinde
nüfusunun büyük çoğunluğunu
Müslüman Boşnakların oluşturduğu
Srebrenitsa, Foça, Vişegrad, Zvornik gibi
birçok şehirde yapılan katliamlar
sonucunda neredeyse hiç Müslüman
kalmadı.

Dayton Barış Antlaşması, ülkede
silahları sustursa da karmaşık bir siyasi
yapının temellerini attı. Anlaşmaya göre,
3,5 yıl boyunca birbiriyle savaşan Boşnak,
Sırp ve Hırvatlar ülkenin "kurucu

unsurları" olarak belirlendi.
Ülkedeki "üç başlı" bu siyasi yapı,

Bosna Hersek'i dünyanın en karmaşık
yönetiminin hüküm sürdüğü ülkelerden
biri yaptı. Ülke, Sırp Cumhuriyeti (RS) ve
Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) olmak
üzere iki entiteye ve özerk bir yapıya sahip
Brçko bölgesine ayrıldı.

Anlaşmaya göre, Bosna Hersek
Federasyonu kendi içinde ayrıca 10
kantona bölündü. Devlet ve entiteler
düzeyinde ayrı başkan, başbakan ve
bakanları olan Bosna Hersek'te, her
kantonun da ayrı meclisi, hükümeti ve
başbakanı bulunuyor.

Öte yandan "Bağımsızlık Günü" Bosna
Hersek Federasyonu'nda milli bayram
olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun
yaşadığı Sırp Cumhuriyeti'nde yılın
"herhangi bir iş günü" olarak kabul
ediliyor.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık
başvurusu yapan Bosna Hersek, askeri
mal varlığının kayıt altına alınması
sorununu çözemediği için NATO üyeliği
için de hala bekliyor.

Bağımsız 
Bosna Hersek 
25 yaşında

AVRUPA Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin
hazırlanan 5 senaryoya, Avrupa Parlamentosu'ndaki
(AP) gruplar farklı tepkiler verdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,
AB'nin geleceğine ilişkin hazırladığı ve 5 senaryonun
yer aldığı "Beyaz Kitap"ı Avrupa
Parlamentosu (AP) üyelerine
sundu. Belgede, senaryolar,
"aynen devam", "sadece ortak
pazar", "daha fazlasını yapmak
isteyenler", "daha azını daha verimli
yapmak" ve "birlikte daha fazlasını
yapmak" başlıkları altında sıralandı.

Juncker konuşmasında, bunlardan
hangisini tercih ettiğini
söylemeyeceğini, bu konudaki kararın kendisine ait
olmadığını belirterek, AP, ulusal parlamentolar,
hükümetler ve vatandaşları tartışmaya katkıda
bulunmaya çağırdı. 

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi (EPP)
adına konuşan Esteban Gonzales Pons, Juncker'e
Beyaz Kitap için teşekkür ederek, beklentileri
gerçeğe uyumlu hale getirme konusunda AB
Komisyonu Başkanı ile aynı fikirde olduğunu
söyledi. Avrupa'nın, imkanı olmadığı için
yapamayacaklarından dolayı suçlanmasına son
verilmesini isteyen Pons, "Bu yanlış ve tehlikeli bir
oyun. Brexit de bunun sonuçlarından biri." ifadesini
kullandı. 

Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Başkanı Guy Verhofstadt ise konuşmasında, ilk üç

senaryonun gerçek birer seçenek olmadığını
belirterek, "İşleri daha etkin hale getirmek ve birlikte
daha fazlasını yapmayı öngören dördüncü veya
beşinci senaryoyla devam etmeliyiz. Göç krizi için

acilen bir Avrupa çözümü
bulmalıyız. İç pazarımızı, dijital ve
enerji sektörlerine de yaymalı,
etrafımızdaki bölgeleri istikrara
kavuşturmak ve Avrupa'nın
güvenliğini sağlamak için
kapasite oluşturmalıyız." diye
konuştu.

Avrupa Birleşik Solu (GUE)
grubundan Philippe Lamberts, eşitsizliğin

atmasını durdurmak için radikal bir yön değişikliği
önerisinde bulunarak, "Vatandaşların kalplerini ve
ruhlarını yeniden kazanmak için barışı sağlamalı ve
refahı paylaşmalı, mali ve sosyal rekabetten
vazgeçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Doğrudan Demokrasi ve Özgürlük Avrupası
(EFDD) grubu adına konuşan Gerard Batten, Beyaz
Kitap'ın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunları
gösterdiğini, ancak bunların çoğunu AB'nin kendisi
tarafından oluşturulduğunu anlamada başarsız
olduğunu savundu.

Aşırı sağ Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF)
grubundan Vicky Maeijer ise, Avrupa'nın çökmekte
olduğunu savunarak, "Biz Hollanda'da Avrupa
anayasasına hayır dedik, Ukrayna ile yapılacak
ticaret anlaşmasına da hayır dedik ve şimdi
Avrupa'ya hayır diyoruz." diye konuştu. 

AVRUPA Parlamentosu
(AP) üyelerinin çoğunluğu,
İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) ayrılıncaya
kadar birliğin serbest dolaşım
yasalarına uymak zorunda
olduğunu belirtti.

AP Genel Kurulunda,
İngiltere Başbakanı Theresa
May'in, gelecek ay AB'den
çıkış sürecinin
başlatılmasıyla aynı gün, AB
vatandaşlarının serbest
dolaşımına son vereceği
iddiası ele alındı.

AP üyeleri, AB
Komisyonundan, İngiltere'de
yaşayan AB vatandaşlarının
serbest dolaşım haklarına
saygı duyulmasını

sağlamasını istedi. Birçok
konuşmacı ayrıca, AB
vatandaşlarının Brexit
görüşmelerinde "pazarlık
kozu" olarak
kullanılmamaları gerektiğini
vurguladı.

İngiltere'de yaşayan 3,1
milyon AB vatandaşının
Haziran 2016'da yapılan
referandum sonrası belirsizlik
içinde bırakıldığını kaydeden
AP üyeleri, İngiltere'nin
üyeliği devam ettiği sürece bu
kişilerin serbest dolaşım
hakkını güvence altına alması
ve Brexit sonrası bile
kazanılmış haklara saygı
göstermesi uyarısında
bulundu.

AP'den İngiltere'ye 'serbest
dolaşım hakkı' uyarısı

AB'nin geleceğine ilişkin senaryolar
tartışmalara yol açtı
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Sentix’ten Euro Bölgesi

için yine tehlike çanları

PİYASA beklentilerine ilişkin araştırmalar yapan
Sentix’in anketine göre, Euro Bölgesi’nin 12 ay
içerisinde dağılma riski, Birleşik Krallık’ın Avrupa
Birliği’nden ayrılma kararı alması (Brexit)
dönemindeki seviyelere yükselirken, Fransa, İtalya
ve Yunanistan en muhtemel çıkış adayları olarak
belirlendi.

Frankfurt merkezli Sentix, şubat ayı Euro Bölgesi
Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını
yayımladı. Buna göre, iki yıl aradan sonra, euro krizi
tekrar gündeme geldi.

Ocak ayında 21,3 olan dağılma riski endeksi, şubat
ayında 25,2’ye yükseldi. Bu, ankete katılan
yatırımcıların yüzde 25,2’sinin Euro Bölgesi’nin 12 ay
içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini
düşündüğü anlamına geliyor.

Sentix’ten ankete ilişkin yapılan açıklamada, euro
krizinin bu günlerde daha da belirgin hale geldiği
ifade edildi.

Anket katılımcılarının yüzde 25’inden fazlasının
en az bir üye ülkenin para birliğinden ayrılacağına
inandığını belirtmesinden dolayı endeksin en son
Haziran 2016’daki Brexit zamanında görülen risk
seviyelerine yükseldiği aktarılan açıklamada, en
muhtemel çıkış adaylarının İtalya, Fransa ve
Yunanistan olarak belirlendiği kaydedildi.

Euro krizinin daha bulaşıcı hale geldiği
hatırlatılan açıklamada “Bulaşma riskini ölçen
endeks, krizin en yüksek olduğu 2012-2013
döneminde görülen seviyeleri aşıyor.” denildi.

Söz konusu endeks, 2012 yılının haziran ayından
bu yana aylık bazda yayımlanıyor.

Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde 73’le 2012
Temmuz’da, en düşük değer ise yüzde 7,6 ile 2014
Temmuz’da kaydedildi.

Bireysel ve kurumsal bin 51 yatırımcının katıldığı
son anket ise 23-25 Şubat’ta gerçekleştirildi.

Sentix Euro Bölgesi Dağılma Endeksi, şubat ayında Brexit dönemlerin-
deki seviyeye çıkarken, birlikten ayrılması en muhtemel ülkeler İtalya,
Fransa ve Yunanistan olarak belirlendi.

İndirimler ciroya yansımadı
28 Şubat Cuma günü kış indirim

sezonu sona erdi. Ancak indirim
dönemi de piyasada hareketlenmeye
yardımcı olamadı. Yunan Ticaret ve
Girişimcilik Konfederasyo’nun (ESEE)
yaptığı araştırmaya göre, indirim
döneminde cirosunda azalma olan
işletmelerin oranı yüzde 83’ü buluyor.

ESEE’nin yerel 63 ticaret
derneğinin verilerine dayanarak
yaptığı açıklamada, 2017 kış indirim
sezonunun ticari hareketlilik
açısından bir iniş dönemi olduğu ve
bunun yüzde 20,2 ila yüzde 83
arasında seyrettiği kaydedildi. 

Yapılan araştırmanın sonuçlarını
değerlendiren ESEE Başkanı Vasilis
Korkidis, mağaza sahiplerinin yüzde
83’ünün bu yıl elde edilen cironun
geçen yılın aynı dönemine oranla
daha düşük olduğunu beyan
ettiklerini ifade etti.
Araştırmaya göre,
elde edilen
cironon 

geçen yılkiyle aynı olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 13, arttı
diyenlerin oranı ise yüzde 4’le sınırlı
kaldı. 

İşletme sahiplerinin büyük bir
kısmına göre, 9 Ocak’ta başlayan
indirim sezonunun en hareketli
dönemini ilk 15 gün oluşturdu. İkinci
en iyi dönemin Ocak ayının son
haftası olduğunu söyleyen mağaza
sahipleri, Şubat ayında ilginin
tamamen azaldığına dikkat çektiler. 

15 Ocak Pazar günü dükkanların
açık kalmasının indirim sezonundaki
toplam ciroyu olumsuz etkilediğini
söyleyenlerin oranı yüzde 45 olarak
belirlendi. Yüzde 38’lik bir oran ise
mağazaların Pazar günü açık
olmasının ciroyu etkilemediğini,
yüzde 15’lik bir oran ise olumlu
etkilediği görüşünü savundu. 

İndirim dönemini kapsayan
araştırma, telefon aracılığıyla 300

denek üzerinde yapıldı. Ayrıca
federasyonların ve ESEE’ye

bağlı ticaret
derneklerinin
değerlendirmeleri
de dikkate alındı. 
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Haftanın Sohbeti
BİR SOHBETİN ARDINDAN-2

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizin başlığı

“Bir Sohbetin Ardından” idi. 
O sohbette 1923 – 1955 faslı için de o

günlerin yazılı azınlık basınından da
örnek vermiştik.

Ayrıca talihsiz ve üzücü tarihi
yanılgı için de “KALEM
MÜCAHİDİMİZ” Mehmet HİLMİ’nin
başına gelenleri hatırlatmıştık.

Bu haftaki sohbetimiz de onun
devamıdır.

Ümit ediyoruz, bütün Batı Trakya
Türkleri biraz zaman ayırıp okurlarsa
geçmişimizi biraz da olsa öğrenmiş

olurlar.
Bu haftaki yazımıza son vermeden

1923 – 1955 azınlık hayatı için bir kaç
başlık verelim.

1- Türk köylerine yakın kurulan
muhacir köy serüvenleri.

2- Çiftlik ve büyük arazilerin
istimlaki.

3- Zeynelli katliamı.
4- Yenice katliamı.
5- Mursallı katliamı.
6- Hemitli katliamı ve daha bir çok

acı olayları elimizdeki arşivlerden
sizlere aynen aktaracağız.

Kendimizden bir cümle dahi
katmayacağımızı da ayrıca hatırlatırız.

Yukarıda okuduğunuz “Açık mektup” “YENİ ZİYA” gazetesinin 27 Aralık 1924 tarihli ve 41 No lu sayısında o
süreçte “Kırmızı tütün amele kulübünün (Kırmızı tütün amelesi o dönemin sol dünya görüşüne sahip olan

tütün işçilerinin kulübü idi)  Hiç muhakeme edilmeden Limni adasına  “SÜRGÜNE” gönderilen 22
yaşındaki “KALEM MÜCAHİDİMİZ” Mehmet HİLMİ’nin uğradığı bu büyük haksızlığı savunan kırmızı tütün

amele kulübünün “FERYADI” dır.
1923’ten 1955 kadar hükümetin selanik ve atina ile ugraştıgı için azınlık ailesine pek dokunmamıştır diyen

malum kişiye ithaf ediyoruz.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuk eğitiminde disiplinin 
ölçüsü ne olmalıdır

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuk doğduğu andan
itibaren öğrenmeye
başlar. Bu öğrenme

sürecinde de sık sık hatalar
yapabilir. Ailenin görevi
çocuğun hatalarını kendisine
söyleyerek düzeltmeye
çalışmaktır. Bizler de
çocukluğumuzda bir çok hatalar
yapmış ve anne babalarımız
tarafından cezalandırılmışızdır.
Onların verdiği cezalar bizleri
üzmüş, iyi davranışları ise mutlu
etmiştir.

Çocuklarımıza katı kurallar
koyarsak onların benlik
gelişimine engel oluruz. Çünkü
aşırı disiplin, çocukta kaygı,
gerginlik ve huzursuzluğa yol
açar. Kendini yetersiz hisseder.
Yeteneklerini geliştiremez.
Korkak ve çekingen davranarak,
içine kapanır. Topluluklarda
konuşmaya, fikrini söylemeye
çekinir. Sınıfta, derslerini çok iyi
bilse de parmak kaldırma
cesareti yoktur. Çünkü güven
duygusu gelişmemiştir.
Kendisine uygulanan baskılar
sonucu pısırık ve başarısız olur.

Çocuğun hataları olduğunda,
elbette bunları görmezden
gelemeyiz. Çünkü görmezden
gelirsek, bu hatalar çocukta
pekişerek yerleşecektir. Ancak
önemli olan, çocuğun hatalarını
ona uygun bir şekilde,
korkutmadan, ezmeden
anlatabilmektir. Ona şiddet
kullanarak, aşağılayarak,
suçlayarak yaklaşmak çok
büyük hatadır. Uygun bir dille
yanlışlarını anlatıp, bunları
tekrarlamaması için doğruyu
anlatmaya çalışmalıyız. Bunu da
sabır ve soğukkanlılıkla
yapabilmek çok önemlidir.
Ayrıca onu sürekli takip ederek
davranışlarını kontrol etmek de
yanlıştır. Sürekli kontrol de,
çocukta gerginlik ve
huzursuzluk yaratır.

Aşırı hoşgörü de doğru
değildir. Aşırı hoşgörü, çocuğun
neyi doğru, neyinse yanlış
olduğunu anlamasını engeller.
Aşırı hoşgörüyle çocuğa
yaklaşan ailelerin çocukları da
fazlasıyla özgür ve sorumsuz
olurlar. Aşırı özgürlük, çocukta
yanlış davranışlara sebebiyet
verir. Çocuğun davranışlarına
arkadaşları da tahammül
edemez. Dolayısıyla da
istenmeyen, “şımarık” etiketi
almış bir çocuk haline gelir.

Bunun sonucunda da çocukta
ruhsal sorunlar ortaya çıkmaya
başlar. Saldırganlaşır,
arkadaşlarıyla kavga eder. Anne
babasına sert tepkiler gösterir.
Tatminsizlik yaşar. Elde
ettiklerinden daha fazlasını ister.
Mutsuz olur. Yanlış arkadaşlıklar
kurup, kötü alışkanlıklar
edinerek, okulla bağlarını
koparabilir.

Anne babanın disiplin
konusunda aynı fikirde
olabilmesi, son derece
önemlidir. Onlar farklı disiplin
şekilleri uyguladıklarında,
çocuk nasıl davranması
gerektiğine karar veremez ve
davranış bozuklukları
göstermeye başlar. Kendisinden
ne istendiğini, nasıl davranması
gerektiğini anlayamadığı için,
ruhsal bir takım dengesizlikler
gösterebilir. Uygun ve ortak
disiplin, çocuğun davranış
şekillerini belirlediği için, anne
babanın çocuğa ortak alınmış
kararlarla yaklışımı büyük önem
taşımaktadır. Anne baba
başbaşa vererek, çocukta
gördükleri hataları
düzeltebilmek için, ona ceza mı
vermeleri, yoksa onunla oturup
sakin sakin konuşmaları mı
gerektiğine karar verip, ona göre
hareket etmelidirler. Çoğu kez
anne, çocuğun davranışlarını
düzeltmeye çalıştığında, baba
“boşver” derse, ya da bunun
tersi olursa, iyi sonuç elde
edilemez. Dolaysıyla, çocuk ve
gencin eğitiminde ortak kararlar
alınması, onlara yanlışlarını ya
da doğrularını sohbet ortamında
anlatabilmek çok önemlidir.
Çocuğumuza kendisini bir
yetişkin gibi gördüğümüzü
hissettirebilmek, onun bize
güven duymasını ve sırlarını
paylaşmasını sağlayacaktır.
Doğru disiplin verilebilmesi için,
empati kurarak onun yaptığı
hataların nedenini anlamaya
çalışarak kendisine
yaklaşmalıyız. Çocuğa
bağırmadan, aşağılamadan
yaklaşabilirsek, o da bize güven
duyarak problemleri olduğunda
önce bize başvuracaktır.
Uygulanabilecek yanlış bir
disiplin, çocuğumuzun bizden
uzaklaşmasına neden olabilir.

Çocuklarınızı empatiyle
dinleyebileceğiniz bir hafta
geçirmenizi dilerim.

BAKIRKÖY ŞUBESİ
BTTDD Bakırköy Şubesi’nde düzenlenen genel
kurula BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Soma
Şube Başkanı Mehmet Akın ve çok sayıda üye
katıldı. Genel kurulun divan başkanlığına
Ahmet Ömer Uztetik, katip üyeliklere Rüstem
İsmailoğlu ve Zeynel Yaşar seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
ile başlayan kongrede ilk sözü BTTDD Genel
Başkan Necmettin Hüseyin aldı. Batı
Trakya’daki durumun günden güne kötüye
gittiğini söyleyen Hüseyin, “Batı Trakya
Türkleri olarak son dönemde hem doğduğumuz
topraklarda, hem de göçmek zorunda
kaldığımız topraklarda ciddi sıkıntılar
yaşıyoruz. Batı Trakya’daki durum günden
güne kötüye gitmekte. Oradaki DEB partimiz ve
diğer kuruluşlar ile koordinasyon içinde
Lozan’dan doğan kazanılmış haklarımız için
mücadelemizi sürdürmekteyiz. Yasal
kazanımlarımızı elde edene kadar da Batı
Trakya Türkleri hukuk çerçevesinde, legal
platformlarda bu hak arama mücadelesine
devam edecektir.” diye konuştu.

Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalıların
isteklerini de dile getiren Genel Başkan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yalnız benim her
platformda da dillendirdiğim gibi bizim Batı
Trakya Türkleri olarak anavatanda bu sorunları
bir daha yaşamamak adına tek bir talebimiz
var. Nedir bu talebimiz? Kendi isteği ve izinle
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından
çıkanlara verilen Mavi Kart sisteminin içine 150
bin Batı Trakya Türkünün entegre edilmesi.
Buna yasal zemin de var. Türkiye Cumhuriyeti,
Lozan Antlaşması’nda uluslararsı devletlerle
birlikte Batı Trakya Türkleri için garantör devlet
olarak imza atmıştır ve Batı Trakya Türkleri
etabli ile kayıt altına alınan öz ve öz Türk olan
bir toplumdur. Etabli belgesini getireni Mavı
Kart sisteminin içine entegre eder isek, ne
ikamet sorunu, ne çalışma izni sorunu ne de
üniversite harç sorunu, kısaca Batı Trakya
Türkleri’nin anavatanda hiç bir sorunu
kalmayacaktır.”

Daha sonra tek liste ile geçilen seçimlerde
Mümin Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim oy
birliği şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL
1- Nuri Karaman
2- Tuncer Dursun

3- Melih Erdem
4- Jale Mustafa
5- Serpil Taşkın Kutbay
6- Füsun Güngören

DENETİM KURULU ASİL
1- Ahmet Ömer Uztetik
2- Özlem Korkmaz
3- Ece Ceyhun

DİSİPLİN KURULU ASİL
1- İpek Güngören,
2- Ahmet Gamsızoğlu
3- Ata Kutbay

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Nuray Seçilmiş
2- Canan İmamoğlu
3- Kezban Arslan
4- Eralp Mustafa
5- Mehmet Mustafa
6- Aylin Yalçın

DENETİM KURULU YEDEK
1- Ali Üstüner
2- Nafiye Sadullah
3- İbrahim İmam

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Benil Dursun Baydur
2- Ece Mustafa Bildiren
3- Hüsamettin Saraçoğlu

KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ
Şube merkezinde gerçekleştirilen genel kurula
BTTDD Genel Başkani Necmettin Hüseyin,
Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih Hacıbedel,
eski Genel Başkan Ahmet Ömer Uztetik,
Zeytinburnu Şube eski Başkanı Besim
İsmailbaşa ve çok sayıda üye katıldı.

Divan başkanlığına Ahmet Ömer Uztetik,
katip üyeliklere Nedim Atamer ve Ayhan
Gürsoy oy birliği ile seçildi. Genel kurul, bir
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.

Genel Başkan Necmettin Hüseyin Mayıs ayı
içinde gerçekleştirilecek genel merkez kongresi
ile BTTDD’de yeni bir dönemin başlayacağını,
bu süreçte seçilen yönetimlerin ilk defa üç yıllık
görev süreleri olduğunu ve uzun soluklu bir
çalışma döneminin yaşanacağını belirtti.

BTTDD şubelerinde genel
kurullar devam ediyor

22

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bakırköy Şubesi’nin olağan genel kurulu 19 Şubat
Pazar günü gerçekleşti. Küçükçekmece Şubesi’nde
ise genel kurul 26 Şubat Pazar günü yapıldı.

Devamı 18. sayfada
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UEFA Avrupa Ligi'nde
Türkiye temsilcisi Beşiktaş ile
Yunanistan temsilcisi
Olimpiakos arasında yapılacak
son 16 turu mücadelesinde, her
iki takımın taraftarları
deplasman maçlarında yer
alamayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16
turunda Beşiktaş ile Olimpiakos
arasında oynanacak
mücadelelerde, her iki takımın
taraftarlarının deplasman
maçlarına gitmemeleri yönünde
karar alındı.

Beşiktaş Kulübünün internet
sitesinden yapılan açıklamada,
9 Mart Perşembe günü
Yunanistan'da oynanacak
karşılaşma öncesi Yunan resmi
makamlarınca, UEFA'ya
güvenlik gerekçesiyle maçın
deplasman takımı taraftarı
olmadan oynanması yönünde
talebin iletildiği ve UEFA
tarafından her iki kulübe bu
talebin lehinde tavsiyede
bulunulduğu belirtilerek,
"UEFA'dan gelen bu
değerlendirme üzerine Beşiktaş

ve Olimpiakos kulüpleri, iki
takım arasında gerçekleşecek
her iki karşılaşmanın da
deplasman taraftarları olmadan
yapılması üzerine mutabakata
varmıştır." denildi.

Alınan karar doğrultusunda,
9 Mart Perşembe günü başkent
Atina'da oynanacak
karşılaşmada siyah-beyazlı
taraftarlar, Georgios Karaiskakis
Stadı'nda yer almayacak. İki

takım arasında 16 Mart
Perşembe günü Vodafone
Arena'da yapılacak
karşılaşmada ise Olimpiakos
taraftarları bulunmayacak. 

Galatasaray'da
ayrılık resmen
açıklandı
Galatasaray, kulübün
internet sitesinden yaptığı
açıklamada Lukas Podolski
ile yollarının ayrıldığını
resmen duyurdu.
Galatasaray, kulübün
internet sitesinden yaptığı
açıklamada Lukas Podolski
ile yollarının ayrıldığını
resmen duyurdu.
Yapılan açıklama ise şöyle: 
"Profesyonel
futbolcularımızdan Lukas
Josef Podolski’nin transferi
konusunda Rakuten FC Inc.
(Vissel Kobe) kulübü ile
2016/17 sezonu sonu
itibariyle anlaşmaya
varılmıştır. Buna göre Vissel
Kobe kulübü Şirketimize
2.600.000 Euro net transfer
bedeli ödeyecektir.

Beşiktaş-Olimpiakos maçlarına doğru

Dünyanın 
en çok kazananı 
Carlos Tevez

Yunanistan Futbol
Federasyonu’ndan
TFF'ye ziyaret
Yunanistan Futbol
Federasyonu Başkanı
Ioannis Drosos, Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) 1.
Başkan Vekili Servet
Yardımcı'ya nezaket
ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada,
Riva'da bulunan TFF'nin
idari merkezinde
gerçekleşen ziyarete TFF
Genel Sekreteri Kadir
Kardaş ile Yunanistan Futbol
Federasyonu Yönetim
Kurulu üyesi Zizis Vrizas'ın
da katıldığı bildirildi.
Ziyaret sırasında Ioannis
Drosos'a TFF'nin idari
merkezinin gezdirildiği ve
karşılıklı forma ile hediye
takdiminde bulunulduğu
kaydedildi.

TFF 2024 için resmi
başvuruyu yaptı

TFF 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa

Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için resmi
adaylık başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi
başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore
Theodoridis'e, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki
idari merkezinde teslim etti.

EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında,
TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu
üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin
Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır
bulundu.

ÇİN Süper Ligi'ne transfer olan
Arjantinli futbolcu Carlos Tevez,
yıllık 38 milyon Euro ile dünyanın en
çok kazanan futbolcusu oldu.

Transfer döneminin sona eren Çin
Süper Ligi’ne Arjantinli futbolcu
Carlos Tevez’in yanı sıra bir çok
yıldız daha geldi. 

Chelsea’den Oscar, Zenit’ten Axel
Witsel, Villereal’den Pato bonservis
bedelleriyle Çin Süper Ligi
ekiplerinin kadrosuna katıldı. Tevez,
yıllık 38 milyon Euro ile dünyanın en
çok kazanan futbolcusu olurken,
Brezilyalı Oscar da ara transfer

döneminin en pahalı oyuncusu
seçildi.

Avrupa’nın 5 büyük ligini geride
bırakan Çin Süper Ligi ekipleri, 388
milyon Euro transfer harcaması
yaptı. Avrupa’da 250 milyon Euro ile
en fazla transfer harcaması yapan
İngilizleri de geride bırakan Çin,
transfere en çok para harcayan ülke
oldu.

Çin Futbol Federasyonu, ülkede
transfere uçuk ödemeler yapılmasını
önlemek adına ilk 11’de oynayan
yabancı oyuncu sınırını 4’ten 3’e
düşürdü.
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1800’lü yıllarda Hacı Emin Ağa
tarafından inşa ettirilen İskeçe Saat
Kulesi’nin tarihi ve tanıtımı
hakkında yaptığı yorum ve
açıklamalarla tanınan
Bacakidis, kendi gayretleriyle
bir broşür bastırdı. Türkçe
olarak bastırılan broşürde
İskeçe’nin tarihi şehir meydanı,
saat kulesi ve yıllar öncesinde
şehir meydanındaki eserler
hakkında bilgi veriliyor. Yorgos
Bacakidis, dört sayfa ve siyah
beyaz olarak nostaljik bir çizimle
hazırlattığı broşürde, tarihi saat
kulesi ve meydanda bulunan ancak
daha sonraki yıllarda yıktırılan
çeşme, hamam ve medreseyle ilgili
açıklayıcı bilgilere yer veriyor. 

Bacakidis, “İskeçe; geçmiş, bugün
ve geleceğin kesiştiği noktada seyahat
ederken” sloganıyla hazırlattığı Türkçe
broşürü, karnaval etkinlikleri
öncesinde Türkiyeli turistlerin
yararlanması amacıyla tüm İskeçe’ye
dağıttı. 

“ŞEHRİMİZİN TARİHİNİ
TÜRKİYELİLERE DAHA 
İYİ ANLATABİLMEK 
İÇİN HAZIRLADIM”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
Yorgos Bacakidis şunları söyledi:

“İskeçemiz’in
tarihini ve tarihi yapılarını 

Türkiyeli komşularımıza ve dostlarımıza
daha iyi anlatabilmek amacıyla Türkçe
abir broşür hazırladım. Bu broşürden beş
bin adet basıp dağıttım. Yaşadığımız
şehrin çok güzel ve anlamlı bir tarihi var.
İskeçe şehrinin sembolü olan tarihi saat
kulesinin bile tanıtımını yapamıyoruz.
Şehrimize karnavallarda olsun, eski
şehir etkinliklerinde olsun binlerce 

misafir geliyor.
Çok sayıda Türkiyeli turist

geliyor. Bunlar saat kulemizin de, şehir
meydanının da tarihini, geçmişini
öğrenemeden gidiyor. Ben bu duruma
üzülüyorum. Bu nedenle de bu broşürü
hazırladım. Saat kulesiyle ilgili ve şu
anda şehir meydanında olmayan diğer
tarihi yapılar hakkındaki bilgileri,
İskeçe’yle ilgili hazırlanmış kitaplardan
aldım. Ümit ediyorum ki; şehrimizde
gelen Türk dostlarımıza biraz olsun
yardımcı olmuşumdur.” 

Karnaval etkinliklerinde çok sayıda

Türkiyeli
turisti konuk ettiğini
anlatan Yorgos Bacakidis, “Bu yılki
etkinliklere de çok kişi geldi. Birçoğunu
ağırladık. Dostlarımızla görüştük, hasret
giderdik. Dediğim gibi beş bin adet
bastırdığım broşürü de İskeçe’deki tüm
lokantalara, fırınlara, pastanelere ve
otellere dağıttım.” ifadelerine yer verdi. 

“TÜRKLERİ SEVİYORUM 
BANA KİM NE İSTERSE 
DESİN UMURUMDA DEĞİL”
İskeçe Belediyesi’nin bu konularda
yapması gerekenleri yapmadığını ifade
eden Bacakidis, “Ne yazık ki İskeçe
Belediyesi ve devlet kurumları
bölgemizin tarihini tanıtmada, turistleri
bu bölgeye çekme konusunda son derece
yetersiz kalıyor. Belediye benim
tavsiyelerimi dinleseydi veya benim
yapmaya çalıştıklarım belediye
tarafından ve belediyenin imkanlarıyla
yapılsaydı burası turist cenneti olacaktı.
İstanbul’dan gelen turistleri ağırlamaya
yer bulamayacaktık. Fakat yapılması
gerekenleri yapmıyorlar. Şunu da
söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıl çok
daha aktif olacağız. Önümüzdeki
günlerde İzmir’e gidiyorum. Ben Türkleri
seviyorum. Onlar da bizi seviyor. Ortak
bir kültürümüz var. Benim için kim ne
isterse desin, umurumda değil. İsterse de
suçlasınlar. Ben inandıklarımı
söylemeye devam edeceğim. İskeçe’nin
tarihi şehir meydanıyla ilgili
hazırladığım broşür çalışması, sembolik
bir çalışmadır. Ve önemli olduğuna
inanıyorum. Ben bu yolda devam
edeceğim. Ben buyum.” diye konuştu. 

Kozlukebir Kadınlar Derneği “Yemek Yarışması” düzenliyor

KOZLUKEBİR Kadınları
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği yemek yarışması
düzenliyor. 30 Nisan Pazar günü
gerçekleştirilecek yarışmanın 10
kategoride yapılacağı açıklandı. 

Yarışmacıların, 23 Nisan Pazar
gününe kadar katılmak istedikleri
kategoriyi dernek yöneticilerine
bildirmeleri gerekiyor. Yemek
yarışması; yöresel yemekler,
pilavlar, zeytinyağlılar,
kurabiyeler, tatlılar, etli yemekler,
hamur işleri, salatalar, turşular ve
pastalar olmak üzere on
kategoriden oluşuyor.

Yarışmada yer almak
isteyenlerin, birden fazla yiyecekle
katılabileceği belirtildi.
Değerlendirmeler ise önceden
belirlenen jüri tarafından
yapılacak. Her kategorinin birinci,
ikinci ve üçüncülerine sürpriz
hediyeler verilecek. Yarışma
sonunda yemekler
derecelendirildikten sonra, satışa
sunulacak.

Yarışmaya katılmak ve daha
detaylı bilgi almak isteyenlerin,
Gülşen Mehmet (6908231272) ile
Aliye Sali’ye (6977931177)
başvurabilecekleri ifade edildi. 

İskeçe Esnaf Federasyonu eski başkanı 
Yorgos Bacakidis, İskeçe şehir meydanı ve
şehrin sembolü olan saat kulesi hakkında
Türkçe broşür bastırdı. 

İskeçe şehir meydanı için
Türkçe broşür bastırdı
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