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Cami kapısına
“Türkler Dışarı”
Gümülcine’de kimliği belirsiz kişi
veya kişeler, Yeni Camii’nin kapısına
sprey boya ile Yunanca “Türkler
dışarı” (Ekso i Turki) yazdılar.   »15

DEB Partisi’nden yapılan yazılı
açıklamada, “Stilyanidis, azınlıktan
oy aldığı günleri unutmuş ve bu
seçimlerde milletvekili seçilemeyişinin
faturasını en kolaycı yolu seçerek
azınlığa ve DEB Partisi’ne kesmeye
çalışırken, asılsız söylemlerle DEB
Partisi’ni ve azınlığı töhmet altında
bırakmasını ve kamuoyunu
yanıltmasını esefle kınıyoruz.”
ifadeleri yer aldı. »9

“Stilyanidis’in
akıl tutulması”

Yunanistan’ın
AİHM 
sicili bozuk
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlarını uygulamama oranının en
yüksek olduğu dokuz ülkeden biri
Yunanistan.  »4

AZINLIK kuruluşları ve
temsilcileri basın açıklamalarıyla
ve sosyal medyada yayınladıkları
mesajlarla Türkiye’ye ve Türk
halkına taziyelerini bildirdiler. 

Terör saldırısında hayatını
kaybedenler için Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
taziye defteri açıldı. 

Başbakan Aleksis Çipras
twitter hesabından, “Ankara’daki
kurbanların ailelerine en derin
taziyelerimi sunarım. Demokrasi
ve barış için komşularımızla
dayanışma içerisindeyiz.”
mesajını paylaştı.

Dışişleri Başkanı Nikos Kocias
ve Meclis Başkanı Nikos Vuçis,
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni
ziyaret ederek taziye dileklerini
Büyükelçi Kerim Uras’a ilettiler. 

»6, 7

Yüreğimiz
yanıyor...

Anavatan Türkiye’nin başkenti Ankara’da meydana gelen terör
saldırısı, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı arasında büyük
üzüntü yarattı. Azınlık temsilcileri ve kuruluşları saldırıyı kınadı.

23’te 23’te

ekonomi spor

“Göçmen krizi
Türkiye olmadan

çözülemez”

Oyunculara 
özel 

notebook 23’te

Dünyanın serveti 
136 trilyon 

euro 23’te

Soydaşlar 
Hamza Hoca’yı
bağrına bastı!

İSKEÇE Belediyesi, şehir
meydanında yardım amaçlı
kermes düzenlemek amacıyla
başvuruda bulunan Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) dilekçesine onay
vermedi. 

BTAYTD’nin 29 Eylül tarihli
dilekçesi, 12 Ekim Pazartesi
günü İskeçe Belediyesi Yaşam
Kalitesi Komisyonu’nda ele
alındı. Komisyon toplantısında
ilk gündem maddesi olarak
görüşülen kermes için izin
çıkmadı.  »5

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu,  SİRİZA
milletvekilleri Mustafa
Mustafa ile Ayhan
Karayusuf’un, Gümülcine’de
“Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne
katılmalarını kınadı.
BTAYTD, İTB, GTGB, BAKEŞ
ve BTTÖB de ortak bir
açıklama yayımladı. »2, 3

Danışma
Kurulu ve
azınlık
derneklerinden
tepki

İskeçe meydanı azınlığa KAPALI!

bilimdünya

»12-13
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BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK),
Rodop ili SİRİZA milletvekilleri
Mustafa Mustafa ile Ayhan
Karayusuf’un, Gümülcine’de
düzenlenen “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma
Töreni”ne katılmalarıyla ilgili
olarak bir açıklama yayınladı.

“Sayın vekillerin Türk
tarihini derinden inceleyerek,
hiçbir dönemde milletimizi
mahçup edecek bir sayfa
olmadığını görmelerini arzu
ederiz” ifadelerine yer verilen
açıklamada; insanların
geçmişine hakaret etmeye
kimsenin, özellikle de kendi
oylarıyla seçilmiş vekillerin
hakkı olmadığının altı çizildi.

Danışma Kurulu’nun 13
Ekim  tarihli yazılı açıklaması
şöyle:

“Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
olarak 20 Eylül 2015 tarihinde
yapılan erken genel
milletvekili seçimlerinde
azınlığın gösterdiği birlik
beraberlik ve 4 milletvekili
seçmek gibi başarıyı takdirle
karşılamaktadır. Ancak
ardından gelişen olaylar
azınlığı ve dolayısıyla Danışma
Kurulu’nu üzmüş ve tedirgin
etmiştir.

Hiçbir kimsenin tarihi geriye
doğru yeniden inşa ederek,
geçmişin tecrübelerinden ve
acıları üzerinden siyaset
yapmaya hakkı olmadığını
kamuoyuna duyururuz. 93
Harbi, Balkan Savaşları ve
Birinci Dünya Savaşı’nın
gerçek mağduru olan Türk
milletinin nasıl bir tertiple
karşı karşıya olduğu
konusunda uyanık olması
gerektiğini vurgularız.

Sayın vekillerin Türk tarihini
derinden inceleyerek, hiçbir
dönemde milletimizi mahçup
edecek bir sayfa olmadığını
görmelerini arzu ederiz.
Özellikle de, Türk milletinin
tarih boyunca nasıl
mazlumların sığınağı
olduğunu, sözkonusu
törendeki ithamlara konu olan
İstiklal Savaşı’nın, Afrika’da ve
Asya’daki ezilmiş milletlerin
anti-emperyalist mücadelesine
nasıl ilham kaynağı teşkil
ettiğini bilmelerini isteriz. Bu
şuur kendilerinin ideolojik
formasyonlarına da uygun
düşecek bir gurur kaynağı
olacaktır. Son seçimde, Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığının Rodop’taki üç
vekilliğin tümünü almasının
bir kusur olmadığını, seçim
sisteminden kaynaklanan
nedenlerin bu toplumun
kurgusu olmadığını
görmelerini ve ortada telafi

edilmesi gereken bir hata
varmış psikolojisine
kapılmamalarını tavsiye
ederiz.”

“AZINLIĞIN PARÇASI
OLDUĞU İÇİN MESLİTE
BULUNUYORLAR”

Milletvekillerinin azınlığın
bir parçası olduğu için mecliste
oldukları kaydedilen Danışma
Kurulu açıklaması şöyle devam
ediyor: “Hangi seçimde kime,
nereden kaç oy çıkmış olursa
olsun, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının bir parçası
oldukları için bugün Meclis’te
bulunduklarını daima akılda
tutmalarının gereğine
inanıyoruz. Bugün bu toplum,
diri ve zinde olmasaydı, hiçbir
siyasi hareketin tek tek
bireyleri önemsemeyeceğini
hatırlatmak isteriz. Tüm azınlık
mensuplarının ancak birlik ve
tek nefes hareket etmesi
durumunda haklarını
koruyacaklarını dikkatlere
getirmek isteriz.

Dünyanın en barışçı ve
medeni azınlığı olan Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığının tek talebinin, Lozan
Anlaşması, uluslararası hukuk
ve insanlığın ulaştığı
medeniyet seviyesinden
kaynaklanan haklarını aramak
olduğunu, tek derdi insanca
yaşamak ve evladını kendi
kimliği ve maneviyatı
doğrultusunda yetiştirmek
olan bu topluma hepimizin
borçlu olduğunu sayın
vekillerin de unutmamasını
temenni ederiz. Tarlasında,
bahçesinde rızkını temin
etmek için gece gündüz ter
döken bu insanların geçmişine
hakaret etmeye kimsenin,
özellikle de kendi oylarıyla
seçilmiş vekillerin hakkı
olmadığının altını çizeriz.

Kendi toprağında neredeyse
yarı köle hale gelen, iş bulmak
için Avrupa’nın yollarına
düşen, kimlik ve kültür hakları
her geçen gün gaspedilen Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığına hizmet etmek için,
hangi ideolojik kanada
mensup olursa olsun tüm
soydaşların yeterince makul
gerekçesi ve zorunluluğu
olduğunu, bilhassa
sol/evrensel düşüncenin
yükümlülükleri bulunduğunu,
SİRİZA’nın da iktidara
gelmeden önce dile getirdiği
vaatlerin bu çizgide olduğunu
sayın vekillere hatırlatır,
partilerinin seçimden önce oy
almak için vaadettiği
hususların takipçisi olmalarını
öneririz.

Batı Trakya Türk toplumuna
saygıyla duyurulur.”

BTTADK: “İnsanların geçmişine hakaret
etmeye vekillerin hakkı yok”

Yüksek Tahsilliler 
Derneği “Proje Yarışması”
düzenliyor...

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) proje yarışması düzenliyor.

BTAYTD tarafından yapılan açıklamada,
yarışmanın amacı, “azınlığın girişimci, fark
yaratan ve topluma katkı verecek bireylerini
ortaya çıkarmak ve onları ödüllendirerek azınlığa
hizmet edecek projelerini uygulamalarında
destek çıkmak” olarak tanımlandı. 

Yarışmada birincilik ödülü 500, ikincilik ödülü
300, üçüncülük ödülü de 200 euro olarak
belirlendi.

Yarışmaya katılım koşulları:
1. Yarışmaya bütün Batı Trakya Türk

azınlığı bireyleri katılabilir.
2. Her kişi en fazla iki projeyle yarışmaya

katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak projelerin BTAYTD’e

veya Batı Trakya Türk azınlığı toplumuna hizmet
edecek, katkı verecek veya menfaat sağlayacak
projeler olması gerekmektedir.

4. Yarışmaya katılacak projelerin daha
önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve
uygulanmamış olması gerekmektedir.
Kısmen ya da tamamen alıntı,
kopya edildiği tespit edilen
projeler yarışmadan elenir.

5. Projelerin Microsoft
Word dosyasında yazılı olması
gerekmektedir. Projelerin son
bölümünde, eser sahibinin adı -
soyadı, açık adresi, e-mail
adresi ve telefon numarası ile
kısa özgeçmişinin belirtilmesi
gerekmektedir. Bu bilgilere sahip
olmayan projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

6. Başvurular için, projelerin

btaytd@otenet.gr adresine gönderilmesi
gerekmektedir.

7. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2015
Pazartesi günü. 

8. Başvurular, projelerin uygulanabilirliği
ve topluma katkısı göz önünde bulundurularak,
yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek,
sonuçları açıklamak ve ödülleri vermek üzere de
bir etkinlik düzenlenecek.

9. Sunulacak olan projeler gizlilik esasıyla
değerlendirmeye tabi tutulup içeriği ile ilgili her
türlü güvence Dernek tarafından temin
edilecektir.

İlgilenenler, derneğin Gümülcine’deki merkez
binasına (Egnatias 75 – Kesikbaş Camii yanı)
başvurabilirler ya da 25310 29705 numaralı
telefondan bilgi alabilirler.

Yarışmada birincilik ödülü 500, ikincilik ödülü
300, üçüncülük ödülü de 200 euro olarak belirlendi.
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BATI Trakya Türk azınlık
dernekleri, Rodop SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf’un
Gümülcine’de “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma
Töreni”ne katılmalarına tepki
gösterdi. 

Ortak açıklamayı; Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine Türk Gençler Birliği,
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi ile Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
imzaladı. 

Azınlık derneklerinin
açıklamasında; “Bugüne kadar
kendilerinin konuya ilişkin,
vaat ettikleri açıklamayı
yapmaları beklenmiştir. Bu
açıklamanın gelmemesi Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığını ayrıca hayal

kırıklığına uğratmıştır.” ifadesi
dikkat çekti. 

10 Ekim  Cumatesi tarihli
açıklama şöyle: “SİRİZA Partisi
milletvekilleri Sayın Mustafa
Mustafa ve Sayın Ayhan
Karayusuf’un 27 Eylül 2015
Pazar günü Gümülcine’de kısıtlı
katılımla düzenlenen Küçük
Asya Yunanlıları “Soykırımı”
anma törenine katılmaları Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığını derinden yaralamıştır.

Esasen mensubu
bulundukları partinin siyasi
çizgisiyle de bağdaşmayan bu
hareket tarzıyla sayın vekiller
vahim bir hata yaparak Batı
Trakya tarihine geçmişlerdir.

Bugüne kadar kendilerinin
konuya ilişkin, vaad ettikleri
açıklamayı yapmaları
beklenmiştir. Bu açıklamanın
gelmemesi Batı Trakya

Müslüman Türk azınlığını ayrıca
hayal kırıklığına uğratmıştır.

Sayın vekillerin azınlığın
temel insan hakları, ekonomik
sorunları (tütün üreticileri,
hayvancılık, diğer tarım
alanlarında çalışan emekçilerin
sorunları), eğitim alanında
yaşadığı sıkıntılarını meclise
taşıyarak, bunlara çözüm
üretmek yerine, tarihi gerçekleri
yanlış yorumlayarak hareket
etmeleri Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı tarafından asla
unutulmayacaktır.

Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı, oylarıyla meclise
taşıdığı ve azınlık sorunlarının
çözümünde büyük umutlar
bağladığı vekillerin
seçmenlerinin hassasiyetleri
konusunda daha dikkatli
olmalarını beklemektedir.”

Azınlık
derneklerinden 
ortak tepki
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Böyle acıya yürek dayanmaz!

V
atan ve anavatan…
Batı Trakya Türkleri
için birbirinden

ayrılmayan iki kavram. 
Biri doğduğu, büyüdüğü,

yaşadığı yer; memleketi.
Göçüp gitse de, uzaklarda olsa
bile unutmadığı, unutamadığı
toprak parçası. Bizzat
yaşadığı, ya da anılarında
yaşattığı, sorunlarıyla
üzüldüğü, uzağındaysa özlem
duyduğu yer. 

Diğeri anavatan… Hissi
duygularla bağlı olduğu,
ırkdaşlarının yaşadığı, anadili,
gelenek ve görenekleriyle
bağlı olduğu toprak parçası.
Başı dara düştüğünde umut
kapısı, kaçış noktası olarak
gördüğü, sığındığı yer.
Mutluluklarıyla mutlu olan,
sıkıntılarını kendisi için de
sıkıntı yapan, bir ayağı onda
olan, aklının gönlünün
köşesinden çıkarmadığı,
sevdiklerini uğurladığı,
özlemlerini duyduğu ana,
baba, ced bağlarıyla bağlı
olduğu toprak. 

Anne, baba, çocuk ilişkisi
gibi aslında. İnsan ne
anasından, ne babasından
vazgeçebilir ya… İşte onun gibi
birşey. Ne biri, ne diğeri
kıyılmaz. Her ikisinin de yeri
ayrıdır. 

Anavatan’da geçen hafta
meydana gelen terör
saldırısıyla, Batı Trakya
Türklerinin de yüreklerine ateş
düştü. Onlarca kişinin hayatını
kaybettiği, onlarcasının
yaralandığı, binlerce yüreğin
düzelmeyecek travmalar aldığı
bu saldırı ne aklamızdan, ne
de yüreklerimizden
silinebiliyor. 

Öyle bir acı ki bu,
tanımlamak mümkün değil.
Kelimelerin yetersiz,
cümlelerin kifayetsiz kaldığı
anlar bunlar. Oluk oluk kanın,

oluk oluk göz yaşıyla birleştiği
an. Çığlıkların öfkeyi dışa
vuramadığı, kor gibi yanan
yüreklerdeki acının
söndürülemediği günler
bunlar.

Nasıl, nasıl olur da insan
insana bunu yapabilir? Nasıl
olur da Yaradan’ın bahşettiği
hayat, pimin ucunu tutan iki
kendini bilmezin elinde olur? 

İnsan insan olduğuna
utanıyor, değil mi? 

“Anne ne olmuş?” diye
soran çocuğuna söyleyecek
söz bulamıyor değil mi? 

Ne mantık, ne duygu “bu
kadar masum insana nasıl
kıyılır” sorusuna cevap
veremiyor değil mi? 

Hele hele insan kendini;
canını, cananını, en
kıymetlisini yitirenlerin yerine
hiç koyamıyor değil mi?

Nasıl ürkütücü bir şey bu
Allah’ım. Feryad etsen, çığlık
atsan için ferahlamıyor,
ağlasan acın dinmiyor. Ya
ateşin düştüğü yerde,
ocaklarda nasıl bir acı hakim
sürüyor?  

Çiğerimiz yanıyor… İçimiz
kan ağlıyor… İnsanlığa, insan
olma hasletine vurulan darbe
için üzülüyoruz.

Çiçeği burnunda yitip giden,
henüz yaşanmamış hayatlara,
hayatı boyunca vücudunda ya
da gönlünde o günün izlerini
silemeyecek olanlara
üzülüyoruz. 

İnsan olduğumuz için,
insanca duygularımızı henüz
yitirmediğimiz için
şükrediyoruz…

Lanetliyoruz, insana bunu
yapanları… Cana kıyanları…
Kendilerinde, can alma hakkı
bulanları lanetliyoruz. 

Barış isteyenlere, sinsice
yanıt veren eller kırılsın.

Nasıl bir acıdır bu... Sabır…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

“Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf azınlığı hayal kırıklığına uğrattı”

Türkiye’de yabancı araçlara ek süre
TÜRKİYE dışından getirilen

araçların Türkiye’de kalış süresi
6 aydan 24 aya çıkarıldı. Süre
uzatımına ilişkin Bakanlar
Kurulu kararı yürürlüğe girdi.

Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nun, yeni uygulamayı
7 Haziran seçimlerinden önce
açıkladığı ve mevzuat
değişikliğinin 1 Kasım
seçimlerinden önce uygulamaya
girdiği belirtildi. Bakanlar
Kurulu kararının, 13 Ekim Salı
günkü Resmi Gazete’de
yayımlandığı ifade edildi. Buna
göre, yurt dışından Türkiye’ye
getirilen araçlar 24 ay süreyle
ülkede kalış izni alabilecek.
Değişiklik öncesinde bu süre 6

ay idi. 
Türkiye Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı yetkilileri, yeni
uygulamanın 13 Ekim itibariyle
başladığını vurguladılar. 
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Ahmet AYDIN

Güneş ve Gül adası: Rodos (3)

K
atamaranla Marmaris limanından ayrılıp,
güneş ve gül adası Rodos’a doğru yola
çıkıyoruz ve yol boyunca üç yıl önce

yaptığımız ziyaretle şimdi yapacağımız ziyaret
arasında, Rodos’ta yaşayan kardeşlerimizin
yaşamında ne denli gelişmeler olduğunu merak
ederek, yol alıyoruz. 

Katamaranın bir saatlik hırçın dalgalarla
boğuşmasından sonra, güneşin dünyamıza sırtını
dönerken, son ışıklarıyla mavi sular üzerinde
sevimli şekiller yaptığı bir saatte güzel adaya
varıyoruz. Gün batımı ve deniz, çok hoş bir
manzarayla karşılıyor bizi Rodos. Havanın
bozulacağını, şiddetini artıran rüzgarın üzerimize
doğru taşıdığı kara bulutlardan anlıyoruz. Acilen
bir taksi yardımıyla otelimize ulaşıyoruz ve
yerleşiyoruz. 

Ertesi gün bir bayram sabahına uyanıyoruz.
Gurbetteyiz belki ama gurbet gibi değil, çehreleri
güleç, dilleri bizden yüzlerce insanla
bayramlaşıyoruz Süleymaniye Camii karşısındaki
Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi’nde. Her elimizi
sıkan, bizimle bayramlaşan, güleçliğini eksik
etmeden, bağrına basarcasına hoşbeş ediyor
bizimle. Kendimizi tanıtınca, bir o kadar daha
artıyor samimiyet. Kucaklaşıyoruz onca ayrılıktan
hınç çıkarırcasına. Ancak biraz sonra kütüphane
kapısında, yüzümüzün dönük olduğu ecdat
yadigarı Süleymaniye’nin zincirlenmesine ve koca
bir kilitle bir sonraki bayram sabahına kadar
cemaatsiz bırakılışına şahitlik ediyoruz. Bu
manzara karşısında etkilenmemek ve derinden
sarsılmamak mümkün değil. Senin olanın
zorbalıkla elinden alınmasına sadece bakakalmak,
bir şey yapamamak ve çaresiz olmak çok, ama çok
acı. 

Rodoslu kardeşlerimize güç ve moral vermek
için, bayram sabahı neşesine böylesi ağır bir hüznü
katarak, hiçbir şey olmamış gibi davranmak,
oldukça insanın nefsi ile bir mücadelesini
gerektiriyor. Anlıyoruz ki mabetler yönünden
Rodoslu kardeşlerimizin hürriyetinde pek bir
değişiklik yok. Düşünsenize cemaati olduğunuz ve
size ait olduğunu bildiğiniz bir mabedin zorla
kilitlendiğini, size yasak edildiğini. Çok ağır geliyor
insana. 

Daha sonra orada bulunanlarla, hep birlikte
Rodos Müslümanları Kardeşlik ve Kültür
Derneği’ne ikinci bir bayramlaşma merasimi için
geçiyoruz. Hem dernek başkanı, hem de üyelerle
laflıyoruz, Rodoslu Türklerin yaşamına dair.
Hayatlarında beklentilerinin karşılanmasına dönük
hiç ama hiçbir iyileşme yok. Üzgünler. Bir
dokunuyorsun bin ah işitiyorsun. Asimilasyonun
ağır koşularını yaşayan bu insanların kaybolan
kültürlerinin ve kimliklerinin son bulacağı günü
çaresizlik içinde beklemeleri, yüzlerine düşen o
çaresizlik ifadesini görmek ve onları teselli edip,
güzel günlerin geleceğini söylemek pek de kolay
olmuyor. 1972’de Türkçe eğitim veren okulun
kapatılması, Türk kimliğinin yok olmasının fitilini
yakmış. Üç yıl önce Cahit öğretmenin dernek
bünyesinde Türkçe adına yaktığı bir kandil vardı.
Onun vefatı ile bu kandilin de söndüğüne tanıklık
ediyoruz. Anlaşılan o ki bir önceki ziyaretimizde
daha olumlu işler görmüşüz. İnsanlarda hem Cahit
öğretmenin, hem de din bilgisi açısından İlter
hocanın özlemini gördük. Çocuklar İlter hocanın
adadan uzaklaştırılmasından sonra din bilgisinden
de mahrum kalmışlar. Kültürlerinin yaşamasını
arzu eden bu insanların elinden tutulması şart. 

1876 yılında yapılan Süleymaniye Medresesi
uzun yıllar ilköğretim okulu işlevini görmüş ve
1972 yılına dek Türkçe eğitim vermeyi sürdürmüş.
1972 yılında Yunan hükümetince gerekçesiz

kapatılan Süleymaniye Medresesi, önce yıkılmak
istenmiş. Yunan hükümeti Süleymaniye
Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean
Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını amaç göstererek,
medresenin temelini kazmaya başlamış. 2009
yılında Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği, Süleymaniye
Medresesi’nin yıkılmasının acilen önlenmesi için
girişimlerde bulunmuş,  uyarılar neticesinde yıkım
durdurulmuş. Şimdi de başka bir kuruma
devredilmiş. 

1947’de adayı devralan Yunanistan, ben sizi
İtalyanlardan ve İngilizlerden aldım diye buradaki
Türkleri Lozan’ın dışında tutarak, onlara ana dilleri
Türkçede eğitim alma hakkı tanımıyor. Ana dilini
öğrenme hakkı sadece Lozan’la sınırlı bir hak
değildir. Bu hak bir insanlık hakkıdır. AB ülkesi
olan Yunanistan’ın bu durumu bir kez daha gözden
geçirmesini ve bu hakkı iade etmesini dilerim.
Çünkü bu hak genel bir kabulle insanlığa verilmiş
ve birçok antlaşma ile de garanti altına alınmıştır.
İnsanlık er veya geç bu hakkın hesabını soracaktır. 

Bayramlaşmanın ardından ecdat yadigarı
eserleri geziyoruz. Murat Reis Türbesi’ni ve
mezarlığını ziyaret ediyoruz. Üç yıl öncesine göre
biraz daha harabeye dönmüş. Mezar taşları kırık,
ne ölülere ne tarihe hiç saygı gösterilmemiş. İnsan,
insanlık bu mu deyip insanlığından utanıyor. Uzun
lafın kısası Rodoslu kardeşlerimiz ve Osmanlı
eserleri adına hiç ama hiçbir olumlu gelişmeye
tanıklık etmiyoruz. Dönüyoruz, Rodoslu
kardeşlerimizi hazin halleriyle baş başa bırakarak.
Döndüğümden iki hafta sonra şu haberi okuyorum
ibretle. “Yaklaşık yarım asır sonra tekrar faaliyete
geçen ve geçen günlerde yeni eğitim yılına
başlayan Özel Gökçeada Rum Ortaokul ve Lisesi
için, bugün Fener Rum Patriği Vartholomeos
tarafından açılışı bir kez daha yapıldı.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Tepeköy’de
bulunan ve binası restore edilen okul, 40 yıl aradan
sonra 28 Eylül 2015 günü törenle eğitim öğretime
açılmıştı. Ortaokul bölümünde beş, lise bölümünde
altı öğrencinin bulunduğu okulda, bugün ikinci bir
açılış töreni düzenlendi. Bu törene Gökçeada
Kaymakamı Muhittin Gürel, Patrik Bartholomeos,
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis,
Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi Müdürü
İoakim Makis Kamburopulos, İmroz Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Lakis Vingas,
Yunanistan’dan ve İstanbul’dan gelen çok sayıda
yabancı misafir katıldı… Okulun 40 yıl önceki
mezunları, hatıralarını ve duygularını anlattı.
Bartholomeos ise İncil’den bölümler okuyup, okulu
kutsadı. Daha sonra da okulu gezip, öğrencilerle
görüştü.” 

Yorumu gayri size bırakıyorum. Şimdi ne
düşünmeliyim bilemiyorum. Öğrenci azlığı bahane
edilerek kapatılan okullarımızı mı? Okullarımız
kapatılıyor diye feryat figan ederek, çözüm arayan
anne babaların çaresizliğini mi? Bayram namazı
sonrası Rodos’ta zincirlenen mabedi mi? Murat
Reis mezarlığında kırılmış mezar taşlarını mı?
Rodoslu kardeşlerimin anadillerini unutmamak için
korkudan fısıldayarak söyledikleri taleplerini ve
buradaki Türklerin sessiz çığlığını mı? Gümülcine
Yeni Camii kapısına yazılan “Ekso i Turki” (Türkler
dışarı) yazısını mı? 

İyisi mi güzeli düşünelim. Gökçeada’da açılan
okul olumlu bir iştir. Rum azınlığına vakıfların
iadesi olumlu bir iştir. Çocukların kendi liselerinde
kendi dillerinde eğitim almaları olumlu bir iştir.
Türkün engin tarihsel hoşgörüsünü ve özgürlükçü
anlayışını yaşatması hem güzeldir, hem de
olumludur. Tanrı ne yazık ki, bu güzel ve önemli
vasfı her ulusa bahşetmiyor. Kalın sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

Yunanistan’ın
AİHM sicili bozuk

AVRUPA Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin kabul ettiği rapor ve ilgili
karar, Avrupa Konseyi üyesi
Yunanistan dahil dokuz devletin,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarını eksiksiz ve ivedi
uygulamak konusundaki siyasi irade
eksikliği olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) 30 Eylül tarihli
oturumunda, AİHM kararlarının
uygulanmasına ilişkin kapsamlı
raporu ve buna bağlı kararı kabul etti.
AKPM üyesi Hollandalı parlamenter
Klaas de Vries tarafından kaleme
alınan raporda, 2014 yılı sonu
itibariyle AİHM’in 11 bine yakın
kararının Avrupa Konseyi üyesi ilgili
devletler tarafından halen
uygulanmayı beklediği, söz konusu
kararların yaklaşık yüzde 80’inin
Yunanistan’ın da aralarında
bulunduğu dokuz üye devleti
ilgilendirdiği belirtildi. 

Raporda, Yunan makamlarının
uygulamadığı dava karar sayısının
toplam 558 olduğu not ediliyor.

Ulusal seviyedeki yapısal
sorunların, AİHM kararlarını
uygulamada sorun yaşayan dokuz
devletin ortak paydası olduğu altı
çizelen raporda, en önemli sorunlar
olarak uzun yargı süreci, adil
yargılanma, kötü ve uzun tutukluluk
koşulları ile ulusal kolluk kuvvetleri
tarafından kötü muamele gösterildi.

De Vries raporunda, üye devletler
tarafından uygulanmayan AİHM
kararlarının 1996 yılından beri sürekli
artış göstermesi nedeniyle, uygulama
sürecini denetleyen Avrupa
Konseyi’nin karar organı
konumundaki Bakanlar Komitesi’nin
görev ve sorumluluklarını yerine
getirmesinin gittikçe zorlaştığını
kaydetti. 

Buna karşılık AKPM’nin kabul
ettiği tavsiye kararda, Bakanlar
Komitesi’ne AİHM kararlarını ısrarla
uygulamayan üye devletlere karşı
daha sıkı tedbirler alması ve 2010

yılında hayata geçirilen ve Bakanlar
Komitesi’ne AİHM kararlarını
uygulamayan bir devlete karşı
AİHM’ye başvurma hakkı tanıyan
“ihlal yöntemi”ni kullanması için
çağrıda bulunuldu.

Raporda, Yunanistan’ın Batı Trakya
Türk azınlığının örgütlenme
özgürlüğüne yönelik ihlalleri
nedeniyle AİHM’nin aleyhinde verdiği
üç kararı uygulamadığı ifade edildi.
AİHM, “Bekir Usta ve diğerleri”
(35151/05), “Emin ve diğerleri”
(34144/05) ve “İskeçe Türk Birliği ve
diğerleri” (26698/05) davalarında,
Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğü
ile ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine
hükmetmişti. Buna göre, isminde
“Türk” kelimesi geçtiği için kapatılan
İskeçe Türk Birliği ile kurulmasına
izin verilmeyen Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ve ismindeki
“azınlık” kelimesinin muğlak bir
anlam ifade ettiği gerekçesi ile kayıt
edilmeyen Meriç İli Azınlık Gençlik
Derneği ile ilgili AİHM’nin 2007 ve
2008 tarihli üç mahkeme kararı
Yunanistan tarafından halen
uygulanmıyor.  AİHM, 5 Ocak 2015
tarihinde yaptığı açıklamayla, “Bekir
Usta Grubu” adı altında incelediği üç
davayı yeniden görüşeceğini
bildirmişti. 

Avrupa Batı Trakya Federasyonu
(ABTTF), AİHM kararlarının
uygulanmasına ilişkin raporun
hazırlanma sürecinde Strazburg’da
AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları
Komisyonu üyesi raportör Klaas de
Vries ile görüşmüş, Batı Trakya Türk
azınlığının örgütlenme özgürlüğü
alanında yaşadığı sorunları kendisine
aktarmıştı. ABTTF ayrıca, 25 Nisan
2013 tarihinde Strazburg’daki Avrupa
Konseyi binasında, “Batı Trakya Türk
azınlığının örgütlenme özgürlüğü ve
AİHM kararlarının Yunanistan
tarafından uygulanmaması” konulu
bir yan etkinlik düzenlemişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlarını uygulamama oranının en
yüksek olduğu dokuz ülkeden biri
Yunanistan.
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Y
ardım kermesleri Batı Trakya
Türklerinin son on yılda
gerçekleştirdiği en güzel, anlamlı

ve başarılı organizasyonlardan biri oldu.
Özünde “paylaşma” ve “yardım etmeyi”
barındıran kermesler, ekonomik krizle
birlikte daha da gerekli olmaya başladı.
Öyle ki bu kermeslerde elde edilen gelir
sayesinde onlarca öğrenciye burs
veriliyor. Aileleri yetersiz kalan gençlerin
eğitimlerini tamamlaması için yardım
yapılıyor. 

Bugüne kadar neredeyse tüm azınlık
dernekleri yardım kermesleri düzenledi,
düzenliyor ve bundan sonra da
düzenleyecek. Bu işin başını da kadınlar
çekiyor. Azınlık derneklerideki kadın
kollarını “elinin kınası” olduğu artık bu
kermesler. Bu yardım etkinliklerinin
“yardım” boyutu olduğu gibi bir de
“sosyal” boyutu var tabii ki. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, geçtiğimiz günlerde biri
Gümülcine’de diğeri de İskeçe’de olmak
üzere iki kermes düzenlemek için

Gümülcine ve İskeçe belediyelerine
başvurdu. Gümülcine’de meydana yakın
belediye parkında, İskeçe’de ise şehir
meydanının hemen yanındaki valilik
önündeki park alanında yapılacaktı
kermesler. “Yapılacaktı” dememin nedeni
İskeçe Belediyesi’nin “anlamsız” ,
“ayırımcı” ve “dışlayıcı” kararı!

Duyduğum zaman inanmakta
zorlandım. İskeçe Belediyesi, şehir
meydanında kermes düzenleme talebini
reddetmiş! Haberini gazetemizde
okuyabilirsiniz. “Bu dernek nasıl bir
dernek” , “amaçları nedir”den tutun da
“bu kermes çok büyük olacak, çok
kalabalık olacak”a kadar eften – püften
bahanelerle azınlık derneğinin kermes
düzenleme talebi reddedildi. 

Bu kararın hiç bir ama hiç bir haklı
gerekçesi olamaz. Teknik bazı sorunlar
varsa (ki olmasına imkan ve ihtimal yok)
o zaman başka bir yer tahsis edilmesi için
çare aranması gerekirdi. O da yapılmadı. 

Belediye komisyonunda 7 kişi oy
kullandı. Bunlardan altısı “hayır” diyor.

sadece bir kişi “evet” diyor. O da
Koyunköylü Levent Karaosman. 

İskeçe Belediyesi’nin bu kararını son
derece antidemokratik, dışlayıcı ve
ayrımcıdır. Bunun ötesi yok. İskeçe
Belediyesi bu tutumuyla azınlık
toplumunu, azınlık kurumunu şehir
meydanında organize bir etkinlikte
görmek istemediğini, bunu içine
sindiremediğini göstermiştir! Bunun ötesi
berisi yok. İskeçe’de yaşayan Türkler
vergi vermiyor mu? Elbette ki veriyor.
Peki diğer vatandaşlar gibi azınlığın da
şehir meydanından yararlanma hakkı yok
mu? Bu şehirde kültürel etkinlik yapma
hakkı yok mu? İskeçe şehir meydanı
neredeyse her gün kültür – sanat
etkinliklerine sahne olurken, ilk kez
burasını bir etkinlik için isteyen azınlığa
“HAYIR sen burasını kullanamazsın”
demek ırkçılık değilse nedir? İskeçe
Belediyesi’nin Kermes düzenlemek üzere
şehir meydanını azınlığa tahsis etmeme
kararı azınlığa “Seni şehir meydanında
görmek istemiyorum. Bunu
hazmedemiyorum” demekten başka bir
şey değildir! Azınlık insanına ikinci sınıf
vatandaş muamelesi 2015 yılında dahi
tüm görkemiyle karşımızda duruyor!

Anlıyoruz ki, azınlığın “merkeze”
gelmesine birilerinin tahammülü yok.
Belediyenin, yani yerel yönetimin de bu
düşüncede olması çok üzücü. Sadece
üzücü değil, endişe verici. Azınlığın
“Getto” halinde yaşanmasından “sözde”
rahatsız olanlar, aslında bundan
hoşnutmuş da “takiyye” yapıyorlarmış.
Demek ki “mahallenin kenarında veya en

iyi ihtimalle Azınlık Lisesi’nin spor
sitesinde kermes yapsın da şehir
meydanına gelmesin” düşüncesi hakim. 

Bu olayın azınlığa yapılmış bir
haksızlık olduğunu, hatta haksızlıktan öte
bir hakaret olduğunun çok iyi anlatılması
lazım. Bunun için belediye meclisine
seçilen 10 azınlık üyesine çok büyük
görev düştüğünü söylemeye sanırım
gerek yok. 

Bundan 10 yıl önce 2005 yılında
İskeçe’deki azınlık mensupları biraraya
gelerek bir yıl sonra (2006) yapılacak
belediye seçimlerinde ne yapacağını
tartışmaya başlamıştı. Üst üste yapılan
toplantılardan sonra İskeçe
Belediyesi’nde azınlığın bağımsız bir
listeyle seçimlere katılması kararı
çıkmıştı. Bu görüşü destekleyenlerden ve
bu hareketin azınlığın hak arama
mücadelesinde mihenk taşlarından biri
olduğuna inananlardanım. 

İskeçe’de yaşayan Müslüman Türk
azınlık o kareketi sadece belediyede
temsilcisiz kaldığı için, hiç belediye
meclisi seçemediği için yapmadı. İskeçeli
Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel
hayattan izole edilmesine, dışlanmasına,
kültürünün adeta reddedilmesine,
görmezden gelinmesine ve kenara
itilmesine karşı yaptı. Demokratik bir
reaksiyondu. “Ben de varım” demek için
yaptı. 

Şimdi kermes olayına bakınca 10 yıl
sonra şartların değiştiğini, azınlığa bakış
açısında iyiye doğru değişikliğin
olduğunu söyleyebilen varsa beri
gelsin!... 

Ozan AHMETOĞLU

MEYDAN ve KERMES

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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İSKEÇE Belediyesi, şehir meydanında
yardım amaçlı kermes düzenlemek
amacıyla başvuruda bulunan Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
(BTAYTD) dilekçesine onay vermedi. 

BTAYTD’nin, şehir meydanında
kermes düzenlemek için sunduğu 29
Eylül tarihli dilekçe, 12 Ekim Pazartesi
günü İskeçe Belediyesi Yaşam Kalitesi
Komisyonu’nda ele alındı. Komisyon
toplantısında ilk gündem maddesi olarak
görüşülen kermese izin çıkmadı. 

Dokuz kişilik Yaşam Kalitesi
Komisyonu’nda Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos’un
listesinden 6, muhalefet listelerinden ise
3 üye bulunuyor. Komisyonun
başkanlığını ise İskeçe Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos yapıyor.

Anamuhalefet listesinden belediye
meclis üyesi seçilen ve aynı zamanda Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı olan Ahmet Kara da, adı geçen
komisyonda üye olarak görev alıyor.
Ancak Kara, kermes talebinin
görüşüldüğü komisyon toplantısında,
dilekçe sahibi olduğu için oy kullanmadı. 

İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı
Feridun Hasanoğlu ise kermes izni
konusunun görüşüldüğü sırada
toplantıya katılmadı. 

6 HAYIR, 1 EVET!....
Bir azınlık derneğinin ilk kez İskeçe şehir

meydanında kermes düzenlemek için
başvuruda bulunduğu komisyonda yedi
meclis üyesi oy kullandı. İktidar ve
muhalefet listelerindeki üyelerin 6’sı
kermes talebi için “ret” oyu kullanırken,
belediyedeki iktidar listesinden seçilen
Levent Karaosman “evet” oyu kullandı.
Azınlığın şehir meydanında
gerçekleştirmek istediği etkinlik 1’e karşı,
6 oyla reddedildi.

GÜMÜLCİNE İÇİN İZİN ÇIKTI
Öte yandan, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin Gümülcine’deki
belediye parkında gerçekleştirmek
istediği yardım kermesi için belediyeden
gerekli iznin verildiği öğrenildi. 

“ÇEŞİTLİ BAHANELER 
İLERİ SÜRDÜLER”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara, gelişmeden son derece
üzüntü duyduklarını söyledi. Dernek
olarak yardıma muhtaç öğrencilerin
yararına Gümülcine ve İskeçe’de birer
kermes yapmak için 29 Eylül tarihinde
her iki belediyeye de dilekçe sunduklarını
anlatan Kara, “Kermes için İskeçe’de
OTE’nin karşısındaki, valilik binasının
önündeki parkı, Gümülcine’de ise şehir
meydanına yakın belediye parkını talep
ettik. Konu 12 Ekim Pazartesi günü İskeçe

Belediyesi’nin Yaşam Kalitesi
Komisyonu’nda görüşüldü. Belediye
meclis üyesi olduğum ve sözkonusu
komisyonda da yer aldığım için
komisyonun toplantısına katıldım. Biz
kermesi 17 Ekim Cumartesi günü yapmak
istedik. Toplantıda çok ısrarlı sorularla
karşılaştık. Neden burasını, yani şehir
meydanını istediğimiz soruldu; çok
büyük bir pazar olacağı, çok kalabalık
olacağı, aynı gün İskeçe’de halk
pazarının da olduğu, pazarcıların buna
kızacağı falan söylendi. Çok çeşitli
bahaneler ileri sürüldü. Azınlık
kurumlarının düzenleyeceği kermes için
izin verilmemek için neden arandı
adeta.” dedi. 

“DERNEĞİMİZ HAKKINDA
SORULARA MUHATAP OLDUK”
Derneğin amaçları hakkında da sorular

sorulduğunu ifade eden Ahmet Kara, “Bu
tür toplantılara belediyenin avukatı
katılmaz. Bu toplantıya belediyenin
avukatı da davet edilmiş. Derneğimiz
hakkında, derneğin amaçları hakkında,
derneğimizin tüzüğünde bu tür
faaliyetlere yer olup olmamasıyla ilgili
sorular soruldu. Halbuki biz tüzüğümüzü
de dilekçeyle birlikte vermiştik. Bu
etkinliğin çok büyük bir etkinlik
olacağını da ileri sürerek ret oyu verdiler.
Hatta bazı üyeler ‘bu talep sizin
derneğinizden değil de başka bir
dernekten gelseydi hiç görüşmeden ret
oyu verecektik’ gibi sözler sarfetti. Hatta
Gümülcine’deki kermese izin çıktığını
söyledim. Ancak kabul edilmedi. Çok
üzgünüz.” diye konuştu.

İskeçe Belediyesi’nin bu tutumu, Batı
Trakya Türk azınlığı arasında tepkiyle
karşılandı. 

İskeçe meydanı azınlığa KAPALI!
İskeçe Belediyesi, şehir meydanında kermes
düzenlemek isteyen Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ne izin vermedi. 

gundem_950_Layout 1  19.10.2015  12:13  Page 5



GÜNDEMhaber 16 Ekim 20156

Anavatan Türkiye’nin başkenti Ankara’da meydanan gelen terör saldırısı, Batı Trakya
Türkerinin de yüreğini dağladı. 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da yapılan ve 97 kişinin
ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı arasında büyük üzüntü yarattı. 

TÜRKİYE’nin başkenti Ankara’da yaşanan bombalı terör
saldırısında hayatını kaybedenler için Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda taziye defteri açıldı. 

Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı sosyal medya hesabından şu açıklamayı
yaptı: “Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle
Başkonsolosluğumuzda bir taziye defteri açılmıştır. Tüm
soydaşlarımıza duyurulur.”

Bu arada, terör saldırısı nedeniyle Türkiye’de ilan edilen
üç günlük milli yas nedeniyle Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Aynı şekilde Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, Pire
Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu ve Selanik
Başkonsolosluğu’nda da bayraklar yarıya indirildi ve taziye
defterleri açıldı. 

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Hamzabeyli
sınır kapıları yanısıra Yunanistan’a geçişleri sağlayan
Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da Türk bayrakları 3
günlük yas için yarıya indirildi.

Gümülcine Başkonsolosluğu’nda taziye defteri açıldı, bayrak yarıya indirildi

Anavatan’da patlayan bomba
yüreğimizi dağladı!

TÜRKİYE’nin başkenti
Ankara’da meydana gelen terör
saldırısı sonra azınlık
kuruluşları ve temsilcileri basın
açıklamalarıyla ve sosyal
medyada yayınladıkları
mesajlarla Türkiye’ye ve Türk
halkına taziyelerini bildirdi. Batı
Trakya’daki azınlık temsilcileri,
saldırıyı lanetleyerek,
“Türkiye’nin acısı Batı
Trakya’nın da acısıdır” mesajı
verdi. 

Ankara’daki saldırının
ardından; Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu, DEB
Partisi, milletvekilleri İlhan
Ahmet, Hüseyin Zeybek, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ve İskeçe ili SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği açıklama
yayınlayarak Türkiye’nin iç
huzurunu hedef alan terör
saldırısını kınadı ve taziyelerini
bildirdi. 

DANIŞMA KURULU:
“ANKARA’DAKİ SALDIRI
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ
DERİNDEN YARALADI”
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK)
Türkiye’nin başkenti Ankara’da
yaşanan terör saldırısını kınadı.

Konuyla ilgili olarak BTTADK
tarafından yapılan açıklamada
Ankara’daki saldırının, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın

derinden yaraladığı vurgulandı. 
Batı Trakya Türk Azınlığı

Danışma Kurulu’nun konuyla
ilgili açıklaması şöyle: 

“Anavatan Türkiye
Cumhuriyetinde 10 Ekim 2015
tarihinde vuku bulan elim
patlama sonucunda hayatlarını
kaybeden onlarca masum
insana Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine başsağlığı ve
yaralılara acil şifa diliyoruz.

Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığını derinden yaralayan
bu hain saldırıyı lanetliyor, her
türlü terör olayını şiddetle
kınıyoruz.”

AZINLIK MİLLETVEKİLLERİ
ANKARA’DA YAŞANAN
TERÖR SALDIRISINI
KINADILAR
Azınlık milletvekilleri Hüseyin
Zeybek, Mustafa Mustafa,
Ayhan Karayusuf ve İlhan
Ahmet, Ankara’da yaşanan
terör saldırılarını kınadılar. 

Milletvekilleri saldırıyla ilgili
tepkilerini, sosyal medya
hesaplarından yayımladıkları
mesajlarla dile getirdiler.

MUSTAFA MUSTAFA
“Türkiye’nin başı sağolsun.
İnsanlığın başı sağolsun.
Yaşamın başı sağolsun. Sözün
anlamını yitirdiği, sözün bittiği
noktadayız. Derin bir teessürle,
dipsiz bir hüzünle, herşeye
rağmen yaşamın, umudun,
kardeşliğin galebe çalacağına
olan inancımla yaşamını

yitirenlere gani gani rahmet,
yaralılara acil şifalar,
yakınlarına sabır, cesaret,
metanet dilerim.”

HÜSEYİN ZEYBEK
“Ankara Tren Garı kavşağında
Barış mitingi öncesi yaşanan
terör saldırısını şiddetle
kınıyorum. Hayatını
kaybedenlere rahmet,
yakınlarına sabır ve yaralılara
acil şifa diliyorum. Hepimizin

başı sağolsun.”

İLHAN AHMET
“Bugün başkent Ankara’da
yaşanan elim terör saldırısının
ardından, olayda hayatlarını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar ve tüm
acılı ailelere de sabırlar
diliyorum.Toplanma
hürriyetinin olduğu bir
ortamda, demokratik çerçevede
barış için yapılan tüm çabaları

sekteye uğratmaya yönelik
böyle bir terör saldırısını
şiddetle kınıyor ve tüm Türk
milletine de başsağlığı
diliyorum.”

AYHAN KARAYUSUF
“Ankara’daki saldırıda yaşamını
yitiren Barış mücadelecilerine
Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil
şifa diliyorum. Barışa kurşun
sıkanlara lanet olsun!”
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DOSTLUK EŞİTLİK BARIŞ PARTİSİ:
“ACINIZ ACIMIZDIR”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, hafta
sonu Türkiye’nin başkenti Ankara’da
yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak bir
taziye mesajı yayımladı.

DEB Partisi tarafından “Acınız
acımızdır” başlığı altında yayımlanan
mesaj şöyle:

«10 Ekim 2015 tarihinde anavatanımız
Türkiye’nin başkenti Ankara’da, tren garı
önünde yapılacak miting öncesi vuku
bulan menfur terör saldırısını DEB Partisi
olarak şiddetle kınar, bu saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve Yüce Türk Milleti’ne
başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

DEB Partisi olarak terör nereden ve
kime gelirse gelsin, terörün ve şiddetin
her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez
daha kamuoyu ile paylaşırız.»

MÜFTÜLER ANKARA’DAKİ TERÖR
OLAYINI KINADILAR
Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri,
Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşanan
terör saldırılarıyla ilgili olarak sosyal
medya hesaplarından yazılı
paylaşımlarda bulunarak saldırıyı
kınadılar.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
konuyla ilgili olarak sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada şöyle
dedi: “Anavatanımız Türkiye’de 10 Ekim
2015 Cumartesi günü sabah saatlerinde
Ankara’da meydana gelen menfur terör
saldırısında hayatlarını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz.

İnsan hayatına kasteden bu tür terör
saldırılarını hedefine ve sahibine
bakmaksızın şiddetle ve nefretle
kınıyoruz.

Yüce Allah’tan tüm insanlığı bu ve
benzeri terör eylemlerinden koruması
duasıyla Türk Milleti’nin başı sağolsun.”

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de Ankara’da
yaşanan terör saldırısını kınadı. Müftü
Mete, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, 100’e yakın insanın
ölümüne neden olan terör kurbanlarına
rahmet diledi. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
paylaşımı şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti
anavatanda vuku bulan patlamaları
yapan insan müsveddelerini nefretle ve
lanetle Allah’a havale ediyoruz. Ölenlere
Allah’tan rahmet dileriz.”

ABTTF: “ANKARA’DAKİ 
MENFUR TERÖR SALDIRISINI
ŞİDDETLE KINIYORUZ!”
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Ankara’da yaşanan terör
saldırısıyla ilgili olarak yazılı bir
açıklama yayımladı.

ABTTF’nin açıklaması şöyle:
“Anavatanımız Türkiye

Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da 10
Ekim 2015 tarihinde ‘Savaşa İnat Barış
Hemen Şimdi’ başlıklı mitingin
yapılacağı ana tren garı önünde
gerçekleştirilen bombalı saldırıda 97 kişi
yaşamını yitirirken 28’i ağır 186 kişi de
yaralandı. Üzerlerindeki bomba
düzeneklerini eş zamanlı patlatan iki
canlı bomba tarafından gerçekleştirilen
Cumhuriyet tarihinin bu en kanlı terör
saldırısının hedefinde miting için alana
gelen katılımcılar vardı.

ABTTF olarak Avrupa’da yaşayan tüm
Batı Trakya Türkleri adına anavatanımız
Türkiye’de doğrudan masum insanları
hedef alan menfur terör saldırısını
şiddetle kınıyor ve lanetliyor, saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
aile ve yakınlarına başsağlığı,
yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.
Anavatanımız Türkiye’nin acısını tüm
kalbimizle paylaşıyor, anavatanımız ve
soydaşlarımızın yanında olduğumuzu
ifade etmek istiyoruz.”

İSKEÇE İLİ AZINLIK OKULLARI
ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ
ANKARA’DAKİ TERÖR 
SALDIRISINI KINADI
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenleri Derneği, Türkiye’nin
başkenti Ankara’da yaşanan terör
saldırısıyla ilgili bir kınama yayınladı.

Dernek tarafından terör saldırısıyla
ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Başkent Ankara’da Tren Garı önünde,
10 Ekim Cumartesi sabahı meydana gelen
çirkin ve vahşi terör saldırısı bizleri
derinden üzmüştür. Bu saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah’tan gani gani rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Terörün ve şiddetin neresinden gelirse
gelsin ve nerede olursa olsun her türüne
karşı olduğumuzu ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin birlik, bütünlük ve
istikrarını bozmaya yönelik olan bu
çirkin terör saldırısını İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenleri
olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Yüce Türk
Milleti’ne sabırlar ve başsağlığı
diliyoruz.”

Milletvekili İlhan Ahmet’ten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Türkiye’nin başkenti
Ankara’da yaşanan terör saldırısıyla
ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mektubu
gönderdi.

Milletvekili İlhan Ahmet’in
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği
mektup şöyle:

“Başkent Ankara’da Tren Garı
önünde, 10 Ekim Cumartesi sabahı vuku
bulan menfur terör saldırısını şiddetle
kınıyor, bu saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar ve tüm acılı
ailelere de sabır ve metanet diliyorum.

Başta terör olmak üzere şiddetin her
türüne karşı olduğumun altını çizerek;
Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik,
bütünlük ve istikrarını bozmaya
yönelik, doğrudan demokrasiye,
vatandaşlık haklarına ve barışa karşı
yapılan bu terör saldırısını da şiddetle
kınıyorum.

Onlarca can kaybına ve yüzden fazla
yaralıya sebep olan terör saldırısının
ardından Türk milletine başsağlığı
diliyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
acısını derinden hisseden Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının bu acılı
günlerde tüm Türk milletinin yanında
olduğunu belirtmek istiyorum.”

Başbakan Çipras ve 
Dışişleri Bakanlığı
Türkiye’deki terör
saldırısını kınadı

TÜRKİYE’nin başkentinde yaşanan
kanlı terör saldırısına Atina’dan da
tepki ve başsağlığı mesajı geldi.
Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri
Bakanlığı, ana muhalefetteki YDP
saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, “Ankara’da meydana gelen
ve çok sayıda kişinin hayatını
kaybetmesine yol açan terör saldırılarını
şiddetle kınıyoruz. Masum kurbanların
ailelerine içten taziye dileklerimizi
sunuyoruz.” denildi.

Öte yandan, Başbakan Aleksis Çipras
da bir taziye açıklamasında bulundu.
Çipras Twitter hesabından,

“Ankara’daki kurbanların ailelerine en
derin taziyelerimi sunarım. Demokrasi
ve barış için komşularımızla dayanışma
içerisindeyiz.” Mesajını paylaştı.

Ana muhalefet partisi YDP de
Ankara’da yaşanan terör saldırısını
kınadı. YDP’nin açıklamasında,
“Ankara’da meydana gelen insanlık dışı
terör saldırısı, nefret ve saldırının
gerçek emel ve hedefleriyle ilgili büyük
endişe yaratmaktadır. Bütün gücümüzle
saldırıyı kınıyoruz. Onlarca kurbanın
ailelerine ve Türk hükümetine samimi
taziye dileklerimizi ve yüzlerce yaralıya
ise dayanışma dileklerimizi iletiriz.”
ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ Başkanı Nikos Kocias ve
Meclis Başkanı Nikos Vuçis Türkiye’nin
başkenti Ankara’da meydana gelen
terör saldırısı sonrası, Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiler. 

Ankara’daki terör saldırısında
hayatlarını kaybedenler için Büyükelçi
Uras’a taziyelerini ileten Dışişleri
Bakanı Kocias ve Meclis Başkanı Vuçis,
Büyükelçilik’te açılan taziye defterini
imzaladılar. 

SAKİS RUVAS’TAN 
TAZİYE ZİYARETİ
Bu arada, ünlü sanatçı Sakis Ruvas da

Büyükelçi Uras’ı ziyaret ederek
başsağlığı dileklerinde bulundu ve
taziye defterini imzaladı.

CUMHURBAŞKANI PAVLOPULOS
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I ARADI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla
arayarak başsağlığı dileklerinde
bulunduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias’ın da, Türkye Dışişleri
Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nu arayarak
yaşanan terör saldırısı nedeniyle
başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Türkiye Büyükelçiliği’ne
taziye ziyareti
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RODOP SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, hükümet programının açıklandığı
mecliste söz alarak konuşma yaptı. Karayusuf,
7 Ekim Çarşamba günü yaptığı konuşmada
azınlık eğitiminin ananokulundan, yüksek
öğretim seviyesine kadar modernize
edilmesini, 19. madde mağdurlarına Yunan
vatandaşlıklarının iade edilmesini, dağlık
bölgelerde yaşayan vatandaşların tapu
sorununa çözüm getirilmesini istedi. 

Konuşmasının ilk bölümünde seçmenin
SİRİZA ve Aleksis Çipras’a bir yıl içinde üç kez
destek verdiğini hatırlatan Karayusuf,
konuşmasının ikinci bölümünde ise azınlık
konularına değindi. Dağlık bölgedeki
sorunları ve Gümülcine Hastanesi’ni
gündeme getiren Karayusuf, “Hükümetin
önceliği dağlık bölgenin kronik sorunlarına
çözüm bulmaktır. Onarılmamış, kötü
durumdaki yollar ve yarı çalışan bir
Gümülcine hastenesi dağlık bölgedeki
vatandaşlarımızı hala temel gündelik
ihtiyaçlardan mahrum bırakmaktadır.” diye
konuştu. 

EĞİTİM SORUNU
Milletvekili Karayusuf azınlık eğitmindeki
sorunları da değinerek, “Eğitim alanında da
azınlık eğitiminin normalleştirilmesi
bakımından bazı pozitif adımlar atıldı. Ancak
hem ilköğretimde, hem de orta öğretimde

müfredatın güncellenmesi ve yeniden
biçimlendirilmesi zorunludur. Ayrıca,
anaokullarından üniversiteye kadar tüm
azınlık eğitimi, modern pedagojik kavramlar
ve uluslararası eğitim standartlarına uygun
olarak yükseltilmeli ve modernize
edilmelidir.” diye konuştu.

19. MADDE MAĞDURLARI
Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 19. Madde
mağdurlarına da atıfta bulunan Karayusuf,
“19. maddenin kaldırılmasından önce
vatandaşlıktan çıkarılan kişilere, nerede
yaşadığına bakılmaksızın, vatandaşlık
prosedürü dışında tutularak, Yunan
uyruğunun derhal geri verilmesi gerekir.”
dedi. 

DAĞLIK BÖLGELERDE TAPU SORUNU
Karayusuf tapu sorununa da değindi. SİRİZA
Milletvekili, “Dağlık bölgenin tapu sorununa
bir çözüm getirilmeli. Çünkü bu bölgelerde
yaşayan insanlar yıllarca ırkçı bariyerler
ardında kalmış ve kendileri için bir dizi
olumsuz sonuca yol açan, ev ve tarla
tapularına sahip olamamışlardır. Çiftçiler
tapu eksikliğinden, kamu arazisi veya orman
ihlali gerekçesiyle sanık sandalyesine
oturmaktadır ve kalkınma programlarına
dahil olamamaktadır.” ifadelerini kullandı.

RODOP – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, Eğitim
Bakanlığı’na gönderdiği
yazıda azınlık
okullarında hala boş
olan Türkçe
öğretmen
kadrosuna dikkat
çekti. Türkçe
derslerinin birçok
okulda boş
geçtiğine dikkat
çekilen yazıda,
okulların
açılmasının
üzerinden bir ay
geçmesine rağmen
soruna çözüm
getirilmediği vurgulandı. 

Dernek Başkanı Mehmet
Şerif ve Genel Sekreter Bilal Berbat
tarafından imzalanan yazı, Eğitim Bakanı
Nikos Filis, Bakan Vekili Athanasia
Anagnostopulu, Bakanlık Genel Sekreteri
Dimitris Hasapis, Eğitim Bakanlığı Din İşleri
Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, Rodop milletvekilleri
İlhan Ahmet, Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf’a gönderildi. 

Rodop, İskeçe ve Meriç illerinde 85 boş
kadronun olduğunu ifade eden dernek
yetkilileri, bu durumun öğrencilere eskik bir
eğitim verilmesine neden olduğunu, ayrıca
görev yapan öğretmenler için de yeni sorunlar
doğurduğunu kaydetti. Sözkonusu durumun
kötü planlama ve 2010 yılından bu yana

azınlık okullarına yeni öğretmen
tayininin yapılmamasından

kaynaklandığı vurgulandı. 

TASARRUF
GEREKÇESİYLE

EĞİTİM
HAKKINDAN
MAHRUM ETMEK
ÇOK ANLAMSIZ
Rodop – Meriç illeri
SÖPA Mezunu
Öğretmenler
Derneği tarafından

gönderilen yazıda,
tasarruf gerekçesiyle

öğrencilerin en önemli
haklardan biri olan

eğitim hakkından mahrum
bırakılmalarının anlamsız

olduğu belirtildi. 

TÜRKÇE KİTAP SORUNU
Eğitim Bakanlığı ile bölge milletvekillerine
gönderilen yazıda, azınlık eğitiminde boş
kadro sorununun yanı sıra Türkçe ders
kitapları probleminin de devam ettiği
vurgulandı. Yetkililerin verdiği sözlere
rağmen, kitapların okullara ulaştırılmadığı
hatırlatıldı. Yazıda, “Bu kitapların nerede
olduğunu ve kimlerin bu kitapların
dağıtılmasını engellediğini ve
meslektaşlarımızı fotokopilerle çalışmaya
zorladığını merak ediyoruz.” denildi. 

Sözkonusu problemlerin Eğitim Bakanlığı
tarafından bir an önce çözüme
kavuşturulması istendi.

Karayusuf eğitim, 19. madde 
ve tapu sorununa çözüm istedi

Öğretmen ve kitap 
eksikliği dile getirildi

BATI Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği, kapatılan
okullar nedeniyle öğrencilerin
yaşadığı ulaşım sorununun çözüme
kavuşturulmasını istedi. 

Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet imzasıyla yetkililere
gönderilen yazıda, ulaşım sorunu
çözüme kavuşturulmayan köylerde
bazı derslerin boş geçtiği belirtildi. 

Sözkonusu yazı; Eğitim Bakanı
Nikos Filis, İçişleri Bakanı
Panayotis Kuruplis, Eğitim Bakan
Yardımcısı Athanasia
Anagnostopulu, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis, Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, SİRİZA Partisi Rodop
Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, POTAMİ Partisi
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’e
iletildi. Gönderilen yazıda okulları
birleştirilen Rodop ilinin dağlık
bölgesindeki Çalabı, Sarancına,
Kuzören köylerindeki ve Meriç
ilinde okulları birleştirilen Hotallar,
Görece, Musaköy’deki öğrencilerin
ve velilerin yaşadığı sorunlar
aktarıldı.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı
başlamış olmasına rağmen ulaşım
sorununun çözüme kavuşmaması
nedeniyle bazı köylerde
öğrencilerin okula başlayamadığı
kaydedilen mektupta, birçok
öğrencinin velilerin çabalarıyla
komşu köylerdeki okullara
taşındığı vurgulandı. 

Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet’in imzasıyla gönderilen
mektupta şöyle dendi: “Ülkede
yaşanan ekonomik krizin ardından
veliler özellikle bu yıl çocuklarını
taşıyamayacak duruma geldiler.
Taşıma sorunu özellikler Rodop
ilinde dağlık bölgede bazı köylerde
ve Meriç ilinde bağlı bazı köylerde
yaşanmaktadır.

Taşımada yaşanan sıkıntı
bugüne kadar veliler tarafından
yetkililere defalarca dile
getirilmesine rağmen yeni eğitim
yılı hep aynı sorunla
başlamaktadır. Yeni eğitim yılı
başlamış olmasına rağmen bazı
öğrenciler hala eğitime
başlayamadı.”

Encümenler Birliği 
ulaşım için çözüm arıyor
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Rodop YDP eski
Milletvekili Evripidis
Stilyanidis’in “Pontos
–news.gr” internet sitesine
yaptığı açıklamalara tepsi
gösterdi.

“Stilyanidis’in akıl
tutulması” başlığıyla DEB
Partisi’nden yapılan yazılı
açıklamada, “Stilyanidis,
azınlıktan oy aldığı günleri
unutmuş ve bu seçimlerde
milletvekili seçilemeyişinin
faturasını en kolaycı yolu
seçerek azınlığa ve DEB
Partisi’ne kesmeye çalışırken,
asılsız söylemlerle DEB
Partisi’ni ve azınlığı töhmet
altında bırakmasını ve
kamuoyunu yanıltmasını esefle
kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle:

“Seçim sisteminin azizliği ile
milletvekilliğini kaybeden
Evripidis Stilyanidis Pontos
–news.gr’a yaptığı akla,
mantığa hatta hayale
sığmayacak suçlamalarla
azınlığa ve DEB Partisi’ne
saldırıyor. ‘Vurun Abalıya’
mantığını düşünce
dağarcığından bir türlü
atamayan Stilyanidis, azınlıktan
oy aldığı günleri unutmuş ve bu
seçimlerde milletvekili
seçilemeyişinin faturasını en
kolaycı yolu seçerek azınlığa ve
DEB Partisi’ne kesmeye
çalışırken, asılsız söylemlerle
DEB Partisi’ni ve azınlığı töhmet
altında bırakmasını ve
kamuoyunu yanıltmasını esefle
kınıyoruz. 

Stilyanidis’e hatırlatmak
isteriz ki:

DEB Partisi, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
emanet edilen ülkesi tarafından
gasp edilen uluslararası
antlaşmalardan doğan
haklarını savunmak ve azınlık
üzerinde yıllardır uygulanan ne
insan hak ve hürriyetlerine ne
de demokrasiye yaraşan çağdışı
uygulamalara karşı mücadele
etmek için kurulmuş yasal bir
siyasi partidir. Her zaman ülke
bütünlüğünü, halklar arasında
barışı ve güçlü bir diyaloğu
savunmakla kalmamış,
Yunanistan ve Türkiye arasında
her alanda güçlü bir işbirliği
kurulmasını arzu ettiğini
defalarca ifade etmiş,
kardeşliği, barışı ve dostluğu
kendine siyasi şiar edinmiş
siyasi bir oluşumdur. Bir siyasi
parti olarak bir ülke partisi olma
yolunda adımlar atmak ve
seçime girmek en tabii hakkıdır.
DEB Partisi’nin AP seçimlerine
girmesini ve azınlığın teveccühü
ile Gümülcine ve İskeçe’de
birinci parti olmasını nasıl olur
da bu kadar tecrübeli bir

siyasetçi “bölücülükle”
açıklayabilir? Azınlığı ve DEB
Partisi’ni bölücü olarak
göstererek, kamuoyunu
yanıltmak azınlığa yapılan
hangi haksızlıkların üstünü
örtmek içindir? Azınlık ve
çoğunluk arasına nifak sokarak,
buradan siyasi rant elde etmeye
çalışmak, ülkemizin iç
huzuruna yapılmış en büyük
kötülüktür. Hele hele komşu
ülke Türkiye’nin azınlığı
kullanarak, bölgede emelleri
olduğunu söylemek, iki ülke
arasında kurulacak dostane
ilişkileri hançerlemek demektir.
Stilyanidis derhal bu akıl
tutulmasından kendini
kurtarmalıdır. Gelecekte üyesi
bulunduğu siyasi partinin
başkanı olma olasılığı yüksek
olan bir siyasetçinin, bu kadar
ırkçı yaklaşımlar içinde olması
bizleri ve azınlığı ciddi anlamda
kaygılandırmaktadır.

Stilyanidis, çevresini
suçlamak yerine, önce özeleştiri
yapmalıdır. Kendisi ve partisi
adına azınlık seçmenini
kazanmak için bir çaba
harcamadığı gerçeği ile
yüzleşmelidir. Milletvekili
olduğunda kronikleşmiş hangi
azınlık sorununun çözümü için
gayret sarf etmiştir? Üyesi
olduğu siyasi partinin azınlık
mensubu adaylarını da rencide
edecek bu yaklaşımlarıyla,
partisinden azınlık insanını
uzaklaştırmak için gösterdiği bu
gayreti anlamakta güçlük
çekiyoruz. Azınlığın haklı
olarak başta eğitim olmak üzere
müftülük, vakıflar, kimlik,
inanç ve din hürriyetleri gibi
haklarında her daim talepleri
olacaktır. Ne zamandan beri
hak aramak ırkçılık ve
bölücülük sayılmaktadır? Bizleri
bölücülükle itham eden
Stilyanidis bilmelidir ki, DEB
Partisi ülkemizin birliği ve
bütünlüğü, refahı, halklar arası
kardeşliği için her zaman çaba
harcayacak, ancak gasp edilen
azınlık haklarımızın iadesi için
sonuna kadar da mücadele
edecektir. Hiçbir karalama
kampanyası, DEB Partisi’ni bu
haklı mücadelesinden
vazgeçiremez. Eski günlerin
hayali ile yaşayan Stilyanidis,
azınlığın ulaştığı eğitim
seviyesini gözden kaçırıyor.
Azınlık artık günü gününe
bırakın Yunanistan’ı,  Dünya’yı
takip ediyor. Azınlık,
Yunanistan’ın azınlık üzerine
çıkarmış olduğu tüm haksız
yasaları sorguluyor, tartışıyor ve
haksızlıklara demokratik bir
tepki veriyor. AB’de diğer
azınlıkların ulaştığı özgürlük
sınırlarını,  refah seviyelerini ve
onların sahip olduğu haklarını
inceliyor, kendi hakları ile

mukayese ediyor ve yasal
çerçeve içinde gerekli tepkiyi
veriyor. Belki bu tepkiyi şimdilik
sokakta değil sandıkta veriyor.
Hiç şüphesiz demokratik bir
hakla kendisine haksızlık yapan
siyasi partileri ve siyasileri
cezalandırıyor. Almanya’da
eğitim almış olan Stilyanidis’e

bu konulara da eğilmesini,
özellikle Almanya’daki Dan
azınlığı ile Danimarka’daki
Alman azınlığının yaşam
kalitelerine ve sahip oldukları
haklara bir göz atmasını,
buradan hareketle Türkiye ile
Yunanistan arasında
parlamentolar arası dostluk

gruplarının kurulması ve
karşılıklı bırakılmış azınlıkların
refahı ve haklarının verilmesi
için çaba harcamasını salık
veririz. Bu hususta DEB Partisi
olarak kendisine her türlü
yardıma açık olduğumuzu da
tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

DEB Partisi: “Stilyanidis asılsız söylemlerle
azınlığı ve partimizi töhmet altında bırakıyor”

Azınlık milletvekilleri ilk kez 
Dış İlişkiler ve Savunma
Komisyonu’nda

DÖRT azınlık milletvekilinin görev yapacağı
meclis komisyonlar belli oldu. Savunma ve dış
ilişkiler komisyonunda ilk kez azınlık
milletvekillerine yer verildi. 

SİRİZA Rodop milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf iki komisyonda
görevlendirilirken, İlhan Ahmet ve Hüseyin
Zeybek’e bir komisyonda görev verildi. 

Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa
Dış İlişkiler ve Savunma ile Sosyal İşler ve Sağlık
komisyonlarında görevlendirilirken, Rodop
SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf, Dış
İlişkiler ve Savunma ile Eğitim komisyonlarında
yer aldı. 

Öte yandan, Rodop Potami Milletvekili İlhan
Ahmet, Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonu’nda,
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek de
Eğitim Komisyonu’nda görev yapacak. 

VEKİLLER TERCİH EDİYOR, PARTİ
GÖREVLENDİRİYOR
Meclisteki çalışma komisyonlarında yer alacak
milletvekilleri, yer almak istedikleri üç
komisyon tercih hakkına sahip.
Milletvekillerinin hangi komisyon veya
komisyonlarda yer alacağını ise partileri
belirliyor. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Sığırlardaki deri hastalığı
bölgemizi tehdit ediyor

E
konomik kriz bir yandan,
geçen yıllarda bölgemizi
sarsan koyun çiçeği ve

mavi dil hastalıkları sonucu zor
günler geçiren hayvan üreticileri
bu seferde yeni bir tehtidle karşı
karşıya... Hastalık artık Rodop
ilinde...

Komşumuz Anavatan
Türkiye’ye 2013 yılında giren ve
bütün illerinde hızlı bir yayılım
gösteren Lumpy Skin Disease
/LSD (Sığırların Nodüler
Ekzantemi) halk arasında ise
Afrika Hastalığı olarak bilinen bu
hastalık artık Rodop İlinde...
Rodop Veterinerlik Dairesinden
edinilen bilgiye göre; Dokos
(Domruköy) köyünde 18 hayvan
itlaf edilmiştir. Hastalığın
yayılımını önlemek için de diğer
sağlıklı hayvanların
aşılanmasına hız verilmesi
gerekliliğine değinildi. Bu
vesileyle üreticiler; bulaşma
olmadan özel veterinerlere gidip
aşıları sipariş etmeleri ve
hastalık bölgelerine ulaşmadan
sağlıklı hayvanlarını aşılatmaları
gerekiyor.

Tekrar bu hastalalığa
değinecek olursak;

LCD ülkemizde “ihbarı
mecburi hastalıklar” listesinde
yer alır. LSD sığırların viral bir
hastalığı olup, başta sinekler
olmak üzere hemen her şekilde
kolayca bulaşabiliyor. Hastalığın
kuluçka süresinin 28 gün gibi
uzun süreli olması filyasyon
(bulaşma-çıkış kaynağı
araştırması) tespitini ayrıca
zorlaştırıyor. Bu hastalığın
tedavisi olmayıp, mücadelesi;
aşılama, dezenfeksiyon, kordon-
karantina, tazminatlı itlaf/imha
ve vektörlerle (sinek vs.)
mücadele şeklinde yapılıyor.

Hastalık İngilizcesinden tam
tercüme ile yumrulu deri
hastalığıdır.  Etkeni koyun-keçi
çiçek virüsü ile aynı gruptan bir
virüs.  Virüs ailesi Capripoxvirus
olarak bilinir.  İlk olarak 1929
yılında Afrika’nın güney
ülkelerinde çıkan Lumpy Skin
Disease daha sonra Mısır ve
İsrail’de de salgınlar yapmış
bulunuyor.

Lumpy Skin Disease (LSD)
deri üzerinde şişliklerle
görülüyor.  Aynı şişlikler iç
organlarda da oluşuyor.  Sütün
birdenbire azalması, şiddetli
düşkünlük hali, gebelerde yavru
atma, hızla zayıflama, topallık ile
kendini gösteriyor.  Hastalık
sokucu sineklerle bulaştırılıyor.
Doğrudan temas da bulaşma

yolu.  Ağız ve burundan gelen
akıntılarla veya süt ile temas
bulaşma kaynağı olabilirse de
hastalığın sokucu, kan emici
sineklerle bulaşması başlıca
yayılma yolu.

Hastalığın yayılması yüzde 3-
85 olarak bildiriliyor.  Ölüm oranı
düşük.  LSD ( Lumpy Skin
Disease)’den ölüm oranı  yüzde
3 olarak bildirilse de ikincil
enfeksiyonlarla bu oran
yükselebiliyor.  Kuluçka dönemi
2-5 hafta.  Ergin sığırlar biraz
daha dayanıklı olup, buzağılar
hastalığa çok hassas.  Jersey ırkı
sığırların ise,  diğer ırklara göre
daha hassas olduğu biliniyor.
Baş, boyun, meme çevresi ve
ayaklarda sert şişlikler kendini
gösterir.  Ayrıca, karaciğer,
işkembe, dalak, akciğer ve
sindirim yolunda bu
şişkinliklerin aynısı oluşur.  LSD
böcek ısırması, kurdeşen, deri
tüberkülozu, nokra ve benzer
deri hastalıklarıyla karışabilir.
Tam olarak serolojik testler veya
virüs izolasyonu ile kesin teşhis
yapılıyor.

Hastalığın tedavisi yok.  İkincil
enfeksiyonlar için antibiyotik
kullanılabiliyor.  Uzun bir süre
içerisinde tedavi mümkün.

Hastalıktan korunma için iki
yöntem var.  Birincisi sineklerle
mücadele, ikincisi ise aşılama.
Afrika ülkelerinin birçoğunda,
Güney Afrika, Etiyopya, Mısır,
Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi
ülkelerde aşısı bulunuyor.

Hastalıktan korunmada
bilinen tüm biyogüvenlik
uygulamalarının tamamen yerine
getirilmesi gerekiyor.  Örneğin;
hayvan nakillerinin kontrol altına
alınması, karantina, temizlik,
dezenfeksiyon, hastalıktan
dolayı kesilen hayvanların
imhası gibi önlemlerin ihmal
edilmemesi gerekiyor.

LSD sığırlarda görülen bir viral
hastalık olarak bilinir.  Ama; aynı
zamanda zoonoz’dur.  Yani
insanlara da bulaşma ihtimali
var.  Bu yüzden gerek patlamış
şişliklerden gelen akıntılar,
gerekse ağız, burun ve göz
akıntılarından sakınmak,
antiseptik, dezenfektan, deterjan
kullanmayı ihmal etmemek
gerekiyor.  Virüsün yara
kabukları içerisinde canlı
kalabildiği gün sayısı ise 35-40
gün olarak saptanmış.

Gerekli önlemlerin alınması ve
hastalığın daha fazla bölgemizde
ilerlememesi dileklerimle…

VETERİNER BAKIŞI

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

YUNANİSTAN ve Batı Trakya
pamuğunun büyük bir
bölümünü Avrupa ve
dünya pazarına
ihraç eden işadamı
Levent Sadık Ahmet,
bu yıl da bölgeden
pamuk almaya devam
edeceğini açıkladı.

Leven Sadık Ahmek
yaptığı yazılı açıklamada,
en kaliteli pamuğun Batı
Trakya bölgesinin Rodop
ilinde bulunduğunu da
kaydetti.

Genç işadamı açıklamasında, “Bu yıl pamuk
toplama sezonu yağmur altında ve verim kaybı ile
başlamış olmasına rağmen, en kaliteli pamuk Batı
Trakya’nın Rodop vilayetinde bulunmaktadır.”
ifadelerine yer verdi.

Dünya emtia (ticarete konu olan tüm mallar ve
ürünler) fiyatlarındaki düşüş ve aşağı yönlü

baskıya rağmen Rodop ilinin
pamukları işadamı Levent
Sadık Ahmet tarafından her
yıl olduğu gibi bu yıl da yurt
dışına ihraç edilmeye
devam ediyor.

“YUNAN PAMUĞUNU
SATMAKTAN 

GURUR
DUYUYORUM”

140 yılı aşkın bir süredir pamuk ticareti
yapan dünya devi Japon firma yetkilileriyle
birlikte bölgeyi ziyaret eden Levent Sadık Ahmet,
Yunanistan’da pamuk alımlarına devam
ettiklerini kaydetti. Sadık Ahmet, Yunan
pamuğunu diğer pazarlara satmaktan gurur
duyduğunu dile getirdi.

İşadamı Levent Sadık Ahmet, Yunan
pamuğunu başta Türkiye olmak üzere, Japonya,
Vietnam, Endonezya’ya ve diğer talep eden
ülkelere ihraç ettiğini sözlerine ekledi.

“Yunan pamuğunu
satmaktan gurur
duyuyorum”

Kozlukebir Belediyesi 
“Halka Hizmet Ofisi”ni 
hayata geçirdi

KOZLUKEBİR Belediyesi, “Sosyal
Belediyecilik” anlayışı kapsamında halka daha iyi
hizmet edebilmek ve sorunlara daha hızlı çözüm
üretebilmek amacıyla “Halka Hizmet Ofisi”ni
hayata geçirdiğini açıkladı.

Kozlukebir Belediyesi’ne ait sosyal medya
hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Halka
Hizmet Ofisi, vatandaşların belediye hizmetleriyle
ilgili şikayet ve taleplerini almak, bunların en kısa
zamanda işlem görmesini sağlayıp vatandaşa geri
bildirimde bulunmak amacıyla belediye
bünyesinde hizmet verecektir. Halkımızın öneri ve
taleplerini çözüme ulaştırma amacı güden bu
ofise, vatandaşlar hem şahsi, hem de telefon ve e-
posta aracılığıyla başvurabilirler.”ifadeleri yer
aldı. 

Halka Hizmet Ofisi, 7:30 – 15:00 saatleri
arasında Sirkeli’deki belediye binasında hizmet
vermektedir.

(Telefon: 25313-52819, 
e-mail: kozlukebirbelediyesi@hotmail.com)
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OYUNCULAR için üretilen
donanımlara güvenebilirsiniz.
En zorlu şartlar için üretilen bu
cihazlar, ayrıca kolayca
bulamayacağınız bazı lükslerle
de sizi şımartır. Lenovo Y50 de
bazı açılardan bu genellemeye
uyan bir dizüstü olarak
karşımıza çıkıyor. 

Yakın zamana kadar
oyuncular için üretilen
dizüstülerin kaba ve ağır olması
gayet normal karşılanıyordu.
Zamanla bu durum değişti.
Artık bu tür PC’lerin hem
performans konusunda
ödünsüz olmasını, hem de
taşınabilirlik açısından makul
bir tablo çizmesini istiyoruz.
Üreticiler de bu duruma ayak
uydurmak zorunda kalıyor
doğal olarak.

Lenovo Y50, genel hatlarıyla
ihtiyaçlarınızı size sunarken
kendi reklamını pek yapmıyor.
Tasarımda gereksiz detaylardan
uzak durulmuş. Bu minimalist
yaklaşım pratik kullanımda
işinizi kolaylaştırırken
dikkatinizi toplamanıza da
yardımcı oluyor. Diğer yandan
bu kontrollü sadeliğin altında
iyi planlanmış bir makine var.
İnce alüminyum kasanın iç
kısmında dokunmaktan
hoşlanacağınız bir gövde
bulunuyor. Lenovo’nun
IBM’den miras aldığı bu özel
dokuyu eski IBM ThinkPad
dizüstü kullanıcıları çok iyi
bilir. 

Lenovo mühendisleri Y50’yi
tasarlarken muhtemelen oyun
dışı uygulamalarda da
kullanıcıların rahat edebileceği

bir dizüstü PC ortaya koymak
istemişler. Zira çok oyun
oynayan biri olmasanız da
performans açısından
tatminkar bir tablo çizen bu
cihazı sevebilirsiniz.

Lenovo Y50’nin klavyesini
beğendiğimizi söyleyebiliriz.
Rahat ve geniş tuşlar size ciddi
bir konfor sağlıyor. 15.6 inçlik
ekrana sahip dizüstünün
klavyesinde 2 aşamalı LED
aydınlatma bulunuyor ve
nümerik tuşlar da
unutulmamış.  Benzer şekilde
geniş touchpad de gayet rahat
bir kullanıma sahip.  Lenovo
Y50 bir oyuncu dizüstü PC’si
olarak dokunmatik ekrana
sahip değil ki bu da gayet
anlaşılabilir bir durum. Fakat
ekranla ilgili altını çizmek
istediğimiz başka noktalar var.
Öncelikle ekranın mat oluşu
hoşumuza gitti. Full HD
ekrandaki görüntü yeterince
keskin ve parlak ekranların
sunduğu ekstra keskinliği
aramıyorsunuz. Üstelik
arkanızdan gelen ışığın
yaratacağı o can sıkıcı ayna
etkisi de neredeyse yok gibi.

Diğer taraftan oyun dizüstü
dediğinizde ekran daha bir öne
çıkar. Lenovo Y50’nin ekranı
doğru açıdan baktığınızda
sorunsuz olsa da örneğin
başınızı biraz öne eğdiğinizde
kararma yapabiliyor. Diğer bir
deyişle görüş açısı çok geniş
değil. Fakat bu fiyata satılan bir
dizüstü için ekranın biraz daha
iyi olmasını beklerdik doğrusu.

PC’de bulunan 16 GB RAM
size ciddi bir özgürlük sağlıyor.

Sözgelimi Clash of Clans’ı
BlueStacks üzerinden PC’nizde
oynuyorsanız -hatta ben
oynamayayım bot yazılımı
benim yerime ganimet toplasın
diyorsanız- Y50 size harika
hizmet edecektir. Bazı dizüstü
PC’lerde sorun çıkaran ve
takılan bot yazılımının Lenovo
Y50’de günlerce hiç sorun
çıkarmadığını gözlemledik.
Hatta bunu abartarak cihaza
Vmware ile ikinci bir Windows
kurduk ve ikinci bir Clash of
Clans hesabını da bu sistemde
“botlattık”. Dahası normal bir
sistemi oldukça zorlayacak bu
çalışma temposuna 1 hafta
boyunca maruz kalan Lenovo
Y50 bizi hiç üzmedi. Fan hızı bu
esnada bir miktar arttıysa da
hiçbir zaman rahatsız edici
boyutlara ulaşmadığı gibi gece
geç saatlerde bile ortamın
sessizliğine karışıp gitti.

Lenovo Y50’nin kalbindeki 4
çekirdekli ve HT özelliğine
sahip Intel Core i7-4710HQ

işlemcisi, 2.5 GHz saat hızında
çalışıyor ve Turbo ile bu hız 3.5
Ghz’e kadar çıkabiliyor. 22 nm
teknolojisiyle üretilen işlemci
güç tüketimi (47 W TDP) ve
performans açısından oldukça
verimli bir tablo çizmekte.

Ekran kartı olarak yerleşik
Intel HD 4600’e ek olarak
nVidia GeForce GTX 860M’i
kullanan Lenovo Y50 (4 GB
GDDR5 bellek) ile oyun ve 3D
uygulamalarında sırtınız yere
gelmeyecek. FarCry 4 ile
yaptığımız testlerde (Motion
Blur devre dışı) kalite ayarları
maksimumdayken ortalama 33
kare/sn gibi bir değer elde ettik.
Günümüz standartları itibariyle
tatminkar diyebileceğimiz bu
performans, Lenovo Y50’yi hızlı
bir oyun dizüstü PC’si olarak
nitelememize yeterli.

PC’deki 1 TB’lık 5400 RPM,
WD disk, yaklaşık 120 MB/sn
hızında okuma/yazma
yapabiliyor. Bu tabii ki bir SSD
performansının yanına bile

yaklaşamıyor. Fakat genel
kullanımda rahatsız edici
olduğunu söylemek de zor.

Lenovo, Y50’ye JBL marka
hoparlörler koymuş. İyi ki de
böyle yapmış. Genel olarak ses
alıştığımız dizüstü PC
hoparlörlerinden çok daha iyi
fakat doğal olarak
kulaklığınızdan ya da masaüstü
hoparlörlerinizden
vazgeçeceğinizi pek
sanmıyoruz.

Dahili 720p kamera ile şifre
yazmadan yüz tanıma özelliği
üzerinden giriş işlemlerinizi
yapabileceğiniz gibi, Motion
Control yazılımı, kamera ile
hareketlerinizi takip ederek
Windows’taki belli komutları el
hareketleriyle vermenize imkan
sağlıyor.

Lenovo Y50, genel olarak
beğenimizi kazandı diyebiliriz.
Zarif hatlarına karşın sunduğu
performans ve bununla birlikte
ortaya koyduğu stabilite yabana
atılacak cinsten değil.

Oyunculara özel notebook
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SOLDANSAĞA
1) Bir maymun türü – Herkesin kullandığı, herkesin

anladığı 2) İki yüzey arasındaki uzaklık – Boş ve
yararsız, saçma 3) Uygun bulmama – Kumaşın
üzerinde bulunan tel tel iplik 4) Belirti, iz – Tropikal
rüzgar 5) Hakkından vazgeçme – Kurçatovyum’un
simgesi 6) Özenli, düzgün – Rubidyum’un simgesi 7)
Çıkış – Yardım amacıyla toplanan para 8) Tantal’ın
simgesi – Pamuk ipliği – Bir erkek ünvanı 9) Bir ilimiz
– Bir işten anlayan 10) (tıp) Pamukçuk – İki kıyı
arasındaki dar ve derin deniz 11) Her an, gittikçe –
Lityum’un simgesi 12) Sodyum’un simgesi – Torbalı
balık ağı – Beyaz 13) Üç köşeli ve telli bir tür çalgı –
Kibarca olmayan 14) Karda göz kamaşması – (halk
dili) Bayır.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Minarenin ezan okunan yeri – (halk dili) Alacak,
borç 2) Hadım etme – Sol tarafın ziti – Sarhoş bağır-
ması 3) Toptaki zırhlı kule – Tanrı – Praseodim’in
simgesi 4) İlaç – Radyum’un simgesi – Karşılıksız
sevgi 5) Grup, ulam – İnsanda ayağın yüksek olan üst
bölümü 6) Bir nota – Başlangıç yemeği – Ad, ün 7)
Osmanlı sarayında bostancıların giydikleri başlık –
Kudret, iktidar – İrade dışı hareketi 8) Karı, eş –
Titan’ın simgesi – Evlilik hayatının ilk ayı veya ilk
günleri 9) İnce yapılı, narin – Bir tür beyaz, ipek
kumaş – Namus, haya 10) En kısa zaman – Zürafa –
Çocuğu olan kadın 11) Orta öğretim kurumu – Erkek
adlarından sonar kullanılan saygı sözü – Bir deri
hastalığı.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Başat,
Eşref 2) Ana, İfşa, Zr 3)
Rokoko, Tire 4) Uran,
Ti, Nan 5) Tm, Aromatik
6) Attar, Dil 7) Pli,
Kokak 8) Tasma, Abu 9)
Morg, Ataman 10) An,
Oynak, Lu 11) Daru, Fırt
12) Müdafaa, Arı 13)
Ala, Kalamar 14) Sepya,
Klips.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Barut, Puma, Mas 2)
Anormal, Ondüle 3)
Şaka, Titr, Adap 4)
Onat, Agora 5) Tik,
Raks, Yufka 6)
Fotoroman, AA 7) Eş,
İm, Katafalk 8) Şat,
Ada, Akı, Al 9) İntikam,
Rami 10) Ezrail, Baltrap
10) Frenk, Sunu, Irs.
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Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek
dediğinizde, aklınıza gelen sadece
fiziksel sağlığı olmamalıdır.
Çocuğunuzun ruhsal sağlığı, sizin
tavırlarınızla gelişiyor. Çocuklara
iyilik yaptığınızı düşünürken,
aslında farkında olmadan yanlış
bir bilgi yüklemesi yaparak,
sağlığıyla oynuyor olabilirsiniz.
Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için
önerilerimize kulak verin.  

Pek çok ebeveyn, çocuklarına
tabağa konulan tüm yemeği
bitirmesi için baskı yapar. Oysa
yapılan araştırmalar, bu
durumun iki yanlış sonucunu
ortaya çıkarabileceğini
gösteriyor. Çocukların bir tabağın
%60’ını bitirmeleri normal bir
beslenme biçimidir.

Çocuklarınıza tabağın
tamamını bitirmesi
için baskı
kurduğunuzda, çocuk
büyüyünce de doyma
duygusundan yoksun
kalıp, önüne koyulan
her şeyi yeme
içgüdüsüne
sürüklenerek obezite gibi
rahatsızlıklara
sürüklenebiliyor. 

İkincisi çocuklarda bu ters
etki yaratarak yeme eyleminden
uzaklaşmalarına neden olabiliyor
veya bunu istediklerini ailesine
yaptırmak için bir çeşit şantaj
malzemesi olarak
kullanabiliyorlar.

Çocuklarda sporu sevdirmenin
yolu, onlara keyifli aktiviteler
yaratmak olacaktır. Aile içinde
geçirilen zamanın aktivitelere
dayalı olması ve birlikte
yapılması uygun olacaktır.
Yaklaşık bir saat boyunca
çocuklarınızla spor veya egzersiz
alt fikrine dayalı aktiviteler
yapın.

Çocuklarınıza televizyon
karşısında yemek yedirmeyin.
Onlara yemek yedirmenin
yöntemi, televizyonla oyalamak
değildir. Bu doygunluk

duygularının
gelişmesini engeller

ve yemek kültürlerini yok
eder.

Çocuklarınızın televizyon,
bilgisayar oyunları ve tüm
medyada geçireceği zamanı
doğru ayarlamanız gerekiyor.

Çocuklarınıza her zaman farklı
gıdalar yedirin ve onların
yiyecekleri tanımaları ve
sevmeleri için zaman tanıyın. İlk
seferinde yemeyeceğini söylemesi,
birkaç kere denediğinizde de
yemeyeceği anlamına gelmez.
Eğer brokoli bitene kadar
masadan kalkamayacağını
söylerseniz, bu çocuk için ceza
yiyecek olur. Tam tersi
acıktığında tekrar yemesi için
tabağa koyun. Onlara besinleri
eğlenceli bir şekilde sunmak da
önemli olacaktır.

Yatak odasından cep
telefonlarını kaldırın. Özellikle
baş ucunda telefon veya tabletle
uyumak sağlıklı değil. İyi ve
deliksiz bir uyku için telefon
alarmı yerine eski usul saat
kullanması yönünde örnek olun.

Çocuklarınızı sağlıklı
atıştırmalık yemeye alıştırmak
için size önemli görevler düşüyor.
2010 yılında yapılan bir
araştırma, 2000’li yıllarda
çocuklarda kötü beslenmenin
%70 arttığını gösteriyor.
Çocuklara gün içinde sağlıklı
besinler tüketmeleri için
özendirici olmalı ve ara
öğünlerde sağlıklı aperatifler
hazırlamalısınız.

Çocuklarınızla besinler üzerine
konuşun. Şekerin iyi olmadığını,
onun yerine tüketebilecekleri
gıdaları anlatın.  Renkli sağlıklı
besinleri tanıtın ve onlar
hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlayın.

Çocuklarınıza ödül olarak
şeker ve çikolata gibi gıdalar
vermeyin. Şekerli gıdaların bir
ödül olması, onları cazip kılar.
Tatlı gıdalar ve ödül arasında
beyninde bağlantı kurmasını
engelleyin.

Akşam yemeğinin
hazırlanması tüm ailenin
katıldığı eğlenceli bir aktivite
olursa, çocuk da kendisini bunun
bir parçası olarak görürse, temel
beslenme alışkanlıklarını olumlu
yönde etkilemiş olursunuz.

Eğer siz yemek sırasında asitli
içecekler tüketiyorsanız,
çocuğunuzun yemekte su veya
taze sıkılmış meyve suyu
içmesini, süt içmesini
bekleyemezsiniz. Çocuğunuz için
istediğiniz ne varsa, önce
kendiniz yaparak örnek
olmalısınız.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 16 Ekim2015

Çocuğunuzun ruhsal
sağlığı, sizin tavırlarınızla
gelişiyor. Çocuklara iyilik
yaptığınızı düşünürken,

aslında farkında olmadan
yanlış bir bilgi yüklemesi
yaparak, sağlığıyla
oynuyor olabilirsiniz.

Çocuklara “tabağındakini
bitir” demeyin!

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
6 yemek kaşığı kakao
1/4 su bardağı buğday veya mısır
nişastası
1/2 su bardağı şeker
Bir çimdik tuz
2 su bardağı  tam yağlı süt
1 tatlı kaşığı  vanilya özütü
25 g tereyağı 
(ufak küpler halinde kesilmiş)

Hazırlanışı
Kakaoyu, nişastayı, şekeri ve tuzu
orta boy bir tencerede tel çırpıcı
yardımıyla karıştırın.
üzerine sütü, (eğer kullanıyorsanız)
vanilya özütünü ve tereyağını ilave
edip orta yüksek ateşin üzerine otur-
tun ve kuru malzemeler tamamen
çözünene kadar, yaklaşık 5 dakika
boyunca, çırpma teliyle sürekli
karıştırın. Ocağın altını biraz kısın ve
çırpma teliyle tencerenin tabanını
sıyırarak sürekli karıştırmaya devam
edin.
Yaklaşık 10 dakika sonra, karışım

iyice koyulaştığında, kıvamını kontrol
etmeye başlayın. Puding, çırpma
telinden tencereye doğru akmak yer-
ine ufak öbekler halinde dökülüyorsa,
kıvamı tutturdunuz demektir. 
Hiç bekletmeden servis bardaklarına
paylaştırın.Bardakları yarım saat
kadar oda sıcaklığında soğumaya
bırakın, ardından bir tepsiye dizip
üstlerini streç filmle kapattıktan sonra
en az 2 saat boyunca buzdolabında
soğumaya bırakın. 
Hava geçirmeyecek şekilde streç film-
le kaplı olarak en az 4 gün boyunca
buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kakaolu Puding

FOTO: Hasan Hasan
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Bitkisel zayıflama yöntemleri
kullanarak hızlı ve sağlıklı kilo
vermek isteyenler için mucizevi bir
tarifimiz var: Ceviz suyu! Sadece iki
malzemeyle hazırlanan bu sihirli
karışımla, her gün biraz daha
zayıfladığınızı görüp mutlu
olacaksınız.

Ceviz suyu içerek zayıflayanların
yorumlarını duyduğumuzda çok
heyecanlandık ve bu şahane tarifi bir
an önce size ulaştırmak istedik. Farklı
yaş gruplarından insanların ceviz
suyundan gördükleri faydalar
şöyledir:

• Karın şişkinliği ve gaz problemim
çözüldü.

• Göbek eritmeye ve kilo vermeye
başladım.

• Her hafta tartıda olumlu
sonuçlar aldım.

• Kolesterol değerlerim normale
döndü.

• Düzenli olarak büyük tuvalete
çıkmaya başladım.

• Uzun süre tok hissedip aç
kalmadan zayıfladım.

• Tatlı isteği ve aşırı iştahı yok
ettim.

• Troid değerlerimin normal
döndüğünü gördüm.

• Basenimdeki yağların eridiğine
şahit oldum.

• Yorgunluk, halsizlik ve
sinirlilikten kurtuldum.

Gördüğünüz gibi ceviz suyu içmek
sadece zayıflama değil, genel vücut
sağlığı için çok faydalıdır. İnsanların
bu mucizevi değişimleri yaşaması
aslında bilimsel otoriteler tarafından
da kabul edildi. Örneğin, Amerikan
Sağlık Bakanlığı (FDA) cevizin içerdiği
Omega-3 yağlarının hem
zayıflamada, hem beyin sisteminde
yararlı olduğunu resmen kabul etti.

CEVİZ SUYU NASIL YAPILIR?
Cevizin faydaları arasında,

vücudun yağ yakmasını hızlandıran
protein özleri içermesi vardır. Tokluk
süresini uzatarak, aşırı açlık
çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi
suyu içerisinde bekletmek, özlerinin
iyice suya geçmesini ve sizin daha
çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç
mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflamanın
mucizesini bizzat yaşarsınız.

Bu bizim yaptığımız ceviz suyu,
gerçekten çok kolay ve lezzetli! 

Malzemeler:
1 adet bütün ceviz 
(Sert dış kabuğu soyulmuş)
1 su bardağı oda sıcaklığında su

Hazırlanışı:
Cevizin içindeki minerallerin suya

geçmesi için, ceviz suyu geceden
hazırlanıp sabaha kadar bekletilir ve
sabah aç karna içilir. Yapmanız
gereken çok basit: 1 su bardağı suyun
içine 1 adet bütün cevizi ekleyip
sabaha kadar bekletin.

Sabah uyandığınızda aç karna,
oturarak ve en az 3 yudumda ceviz
suyunu için. Cevizi yiyin. Her
zamanki gibi diyete uygun
kahvaltınızı yapın.

Emziren anneler, troid ve
kolesterol hastaları için uygun olan
ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene

kadar her gün yapmalısınız.
Ceviz suyunu mucizevi hale getiren

özelliklerini öğrenmeye ne dersiniz?
İşte, cevizin faydaları:

• Protein içeriğiyle yağ yakmayı
hızlandırır.

• Omega 3 yağlarıyla
sinir sistemini korur.

• Ara öğünde
yenildiğinde tok tutup kilo
verdirir.

• Karaciğeri güçlendirip
hormonları dengeler.

• Detoks etkisiyle vücudu
içeriden temizler.

• Doymamış yağ içeriğiyle
kabızlığı giderir.

• Sporcuların kas
yapmasını sağlar.

• Saç ve tırnak sağlığı için
faydalıdır.

• Cildi nemlendirip yaşlanmaya
karşı korur.

• Damar tıkanıklığına karşı korur.
• Kansere karşı koruyucu ve

iyileştiricidir.

CEVİZİ NASIL YEMEK GEREKİR?
Ceviz çok faydalı bir besindir,

ancak kalori değeri yüksektir. Diyet

sürecinde, kaynağı her ne olursa
olsun fazla aldığınız

her

kalori,
vücutta yağ olarak depolanır. Bu
yüzden, ‘Ceviz nasılsa çok faydalı’
deyip her gün avuç dolusu ceviz
yemeyin.

Günde en fazla 4 adet ceviz
yemelisiniz, bu

sağlığınız için
yeterli, diyet

içinse uygundur. Örneğin,
akşamüstü 4-5 gibi ara öğün
yaparken bir fincan tarçınlı süt
içebilir ve yanında 2 adet tam ceviz
yiyebilirsiniz. Bu hem açlık ve sinir
çekmeden kilo vermenizi, hem de yağ
yakmanızı sağlar.

13GÜNDEMbuket

Ceviz suyu ile zayıflamayı denediniz mi?

Cilt bakımınızı bilmeden büyük yanlışlıklarla
mahvediyor olabilirsiniz. Sonucunu da kırışıklar,
sivilceler, donuk ve ölü hücreler dolu bir cilt olarak geri
alıyorsunuz.

Dikkat edilmesi gereken noktalara şöyle bir göz
atalım...

Güneş koruyucu krem kullanmamak
İşte cildiniz için yapabileceğiniz en büyük zararlardan

birini böyle yapıyorsunuz. Güneş ışınları kısa ve uzun
vadede, cildinize ciddi zararlar verir. Bundan korunmak
için mutlaka güneş koruyucu krem kullanın.

Sivilce sıkmak
Ne yazık ki, ergenlik geçtikten yıllar sonra bile ciltte

sivilce olmasına neden
olabilecek pek çok unsur
var. Eğer sivilcenizi
sıkıyorsanız, onun
yayılmasına ve cildinizin
zarar görmesine yol
açıyorsunuz demektir.
Sivilceleri sıkmayın!

Ağır makyaj
Çok ağır makyaj

yapıyorsanız, cildinizin
nefes almasını
engelliyorsunuz
demektir. Belirli zaman
aralıklarında yapılan
ağır makyajlar da iyi
temizlenmeli ve cildin
nefes almasına olanak
tanınmalıdır.

Nemlendirici
Doğru nemlendirici

cildinizde mucizeler
yaratabilir. Yanlış
nemlendirici ise cildinizi
bataklığa çevirebilir. Cilt
tipinize uygun
nemlendirici seçmek için
özen gösterin.  

Sigara içmek
Sigara cildinizin en büyük düşmanlarından biridir.

Sigara içmek kan dolaşımını yavaşlatır, kolajen ve elastin
kırılmasına neden olur. Yaşlanmayı hızlandırır. Acilen
sigarayı bırakın.

Aşırı alkol
Her şeyin dengesi iyidir. Şarap dahil olmak üzere, aşırı

alkol tüketimi cildinizin yaşlanmasına, kırışmasına ve
kötü görünmenize neden olur.

Su içmemek
Cildinize yapacağınız en büyük yanlışlardan biri de, su

içmemektir. Günde 6-8 bardak su için. Sadece cildiniz
değil, tüm vücudunuz için
gereklidir.

Uyku
İyi bir uyku uyumak cilt

sağlığı için çok önemlidir.
Her gece 7-8 saat sağlıklı
uyku uyumanız gerekir.

Diyet
Kilo vermek uğruna tek

tip besin veya sağlıksız
diyetler uygulamak
cildinize zarar verir.

Makyajla uyumak
Cildinize yapacağınız

büyük kötülükler arasında
makyajla uyumak da yer
alıyor. Bundan
kaçınmalısınız.

Cilt temizliği
Düzenli olarak cildinizi

temizlemek, cilt bakımında
büyük önem taşır. Özellikle
mevsim geçişlerinde
profesyonel cilt bakımı
yaptırmak, hayat kurtarır.

Bunları yaparak cildinizi mahvediyorsunuz!

16 Ekim 2015
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-İlk olarak doktorunuzdan randevu
alıp muayene olun. Pap Smear testini
yaptırın. Gebelik öncesi kan tetkiklerini
ihmal etmeyin.

-Hemen 400 mcgr folik aside başlayın.
-Yumurtlamanızın olabileceği günlerde

(adedin ilk gününden itibaren 12-14-16.
günlerde) düzenli cinsel ilişkiye girin.

-Cinsel ilişkiden sonra 1 saat yataktan
kalkmayın ve belinizin altına bir yastık
koyun.

-Sigarayı hemen bırakın. Yapılan
çalışmalar günde 10 taneden fazla sigara
içilmesinin gebe kalabilme ihtimalini
ciddi bir şekilde azalttığını
göstermektedir.

-Hemen tartıya çıkın, kilonuzu kontrol
edin.

-Kahve ve aşırı miktarda içilen çayı
kesin. Eğer canınız çok istiyorsa kafeinsiz
kahveyi veya açık çayı tercih edin. Bazı
çalışmalar kadın tarafından alınan
yüksek miktardaki kafein ve tein
maddelerinin yumurta kalitesini olumsuz
etkilediğini göstermektedir.

-Eşinizin sperm kalitesi için bu
dönemde ağır işlerden uzak yaşamasını
sağlayın. Ağır ve yorucu sporlar
yapmasını engelleyin. Eşinizin alkol,
sigara kullanmamasını sağlayın. Stresten
uzak tutun.

-Şeker hastalığı, guatr, tansiyon ve
benzeri sistematik hastalıklarınız var ise
ilgili doktorlar ile görüşüp bu hastalıkları
kontrol altına alın.

-Bir takvim üzerine adet günlerinizi
işaretlemeye başlayın. Adetinizin ne
zaman başladığını, kaç gün sürdüğünü
not edin. Çünkü gerektiğinde doktorunuz
da bilmek isteyecektir. Bu şekilde olası

yumurtlama gününüzün tespiti de daha
kolay olabilmektedir.

-Folik asit takviyesi dışında taze sebze
ve meyveleri düzenli bir şekilde tüketin.

-Spermleri öldürebilecek ve zarar
verebilecek durumlardan kaçının. Vajinal
tampon, genital organ bakım kremleri
kozmetiklerini kullanmayın. Kesinlikle
vajinanın içini su ile yıkamayın,
enfeksiyon riskini arttırmaktan başka hiç
bir işe yaramaz.

-Moralinizi yüksek tutun. Hafif
egzersizler yapın, düzenli uyumaya
çalışın.

-Eğer doktorunuz öğretmiş ise servikal
akıntınızı-mukusu takip edin. Bazal
vücud ısınızı takip edin ve bunun için
dijital termometre kullanın. Ateş
ölçümünden önce hiç bir şey yiyip
içmeyin ve yataktan kalkmayın. Tüm
bunlar size ovulasyon – yumurtlama
döneminin tespiti için yardımcı olacaktır.

-Cinsel hayatınızı düzene sokun. Beş
günden fazla cinsel ilişkiye ara vermenin
sperm kalitesini bozduğu iddia
edilmektedir.

-Eğer adetleriniz 28 günde bir değilse
yumurtlamanız muhtemelen 14. gün
olmayacaktır. Olası yumurtlama gününüz
beklediğiniz adet tarihinden 14 gün
öncesine tekabül etmektedir.

-Yumurtlamanız gerçekleşmiş ve
düzenli bir cinsel beraberlik olmuş ise
gebeliği beklemekten başka yapacak bir
şeyiniz yok. İdrar testinde gebelik,
yumurtlama tarihinden yaklaşık 13-14
gün sonra çıkacaktır.

-Doğum için mali ve sosyal yapınızı
planlayın.

GEBE KALMADAN ÖNCE HANGİ TESTLER
YAPILMAKTADIR?

-Doktorunuz tarafından alınacak
detaylı bir anamnez sorgulama; hastalık

hikayesi, akraba evliliği araştırılması gibi.
-Kan grubu (hem eşinizin, hem sizin)
-Kan basıncı-tansiyon
-Detaylı jinekolojik muayene
-Genital ultrasonografi
-Tam kan-hemogram
-Tam idrar testi

-Geçmeyen vajinal akıntı var ise vajinal
kültür ve chlamidia için servikal kültür

-Pap Smear (Test Papanikolau) rahim
ağzı kanseri araştırılması

-Tiroid – guatr testleri (TSH)
-Daha önce tekrarlayan düşükler

olmuş ise genetik araştırma.
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Gebe kalmadan
önce yapmanız
gerekenler...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) İlişkilerinizde

daha bağımsız
davranabilirsiniz. Aşkta,

beraberliklerinizde daha tutkulu ve
heyecanlısınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Bir çok konuda sizi

dışınızda gelişen şartları
kontrol etmekten ziyade ilerisi

için yeni planlar yapmaya
başlayın. İşle ilgili konularda ise çok
çalışacağınız şartlar var. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İş hayatındaki
sorumlulukların ardından

olumlu bir atmosfer sizi
bekliyor. Arkadaşlıklara daha fazla
öncelik vereceğiniz bu günlerde keyifli
başlangıçlara yöneleceksiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kariyeriniz
ve çalışma hayatınız

hareketlilik kazanıyor.
Aşkta da hareketli ve güzel

günler var.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok farklı

eylemlere yöneleceğiniz,
değişik kişilerle bir araya geleceğiniz
bir dönem. Size destek verecek
kişilerle bağlantılar kurmaya çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Ani para giriş ve çıkışlarının
hızlandığı şartları yönetmek
sizi oldukça huzursuz
edecektir. Biraz dikkatli

olmanız sorunu aşmanıza
yardımcı olabilir. Yeni tanışıklıklar
olacak.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) İlişkilerde
aniden ortaya çıkan

koşulları olumlu
karşılamaya bakın. Yakın
arkadaşlıklarda yaşanan paylaşımlar
sizi heveslendirecek.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)
Yeni bir çalışma planı
üzerinde durmalı,

kendinizi yenilemelisiniz.
Değişikliklerine adapte olma

zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Uzun
süredir yenilenme aradığınız
yaratıcı uğraşlarda ise
harekete geçme zamanı. Aşk
hayatında ise ani başlayan

ilişkiler sizi zorlayabilir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendi özel hayatınız üzerinden
yeni planlar yapıyor, evde
başlatmak istediğiniz

yeniliklerin üzerinde
duruyorsunuz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yakın çevrenizde artan iletişim
size yeni uğraşlar getiriyor.
Olumlu haberlerle iyimserlik

kazanıyorsunuz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sabırsız
ve düşüncesizce hareket

etmekten kaçının. Son
günlerde bütçenizi
toplama gayreti içinde
iken, gereksiz finansal

yatırımlar sorun olacaktır.  Kararlılık
göstermekte yarar var.b

u
rç
la
r.
..

HÜMEYRA AHMETOĞLU
KADIN HASTALIKLARI (JİNEKOLOG)

VE DOĞUM UZMANI

Kayısı yemeyi ihmal etmeyin
Eğer dengeli beslenmeye çalışıyor

ve beden sağlığınıza önem
gösteriyorsanız, kayısı mutlaka
mutfağınızda başköşede yer almalıdır.
Taze kayısı bulamadığınız zamanlarda
kurutulmuş kayısıyı da güvenle
kullanabilirsiniz.

Öncelikle unutmamanız gereken,
cildinizin yaşlanmasına karşı büyük
destek verdiğidir. C vitamini açısından
zengin olan kayısı, cildinizin pürüzsüz
ve elastik bir görünüm kazanması için
sizi destekler. A vitamini kırışıkların
giderilmesi için önemli yer tutar.
Pürüzler ve kahverengi lekeler için
kayısı savaşçıdır. B3 vitamini zengini
olduğundan, derideki kızarıklıklar için
destek verir. 

Retina için gerekli olan A vitaminin

kayısıdan karşılayabilirsiniz. Kayısı
sadece görme kaybına karşı değil,
katarakt, makula dejenerasyonu ve
glokom önlenmesi için de
mükemmeldir.

Kayısı; beta-karoten içeriğiyle kalp
krizi nedenini, inme ve periferik
vasküler hastalığı önleyen güçlü bir
antioksidandır. Kayısı tüketmek,
kardiyovasküler hastalıklar riskini
azaltır, kolesterolü düşürür. Damarın
elastikiyetini korumaya yardımcı olur.
Demir ve vitamin açısından zengin
olan kayısı, kansızlığı tedavi eden
besinler arasında tavsiye edilmektedir.

İçeriğinde kemik sağlığını
destekleyecek harika mineraller var.
Aynı zamanda kas ağrılarına, kas
yorgunluklarına da iyi gelir.
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Cami kapısına
“Türkler dışarı” 
yazdılar!
Gümülcine’de
Yeni Camii, 9
Ekim Cuma
gecesi saldırıya
uğradı. Kimliği
belirsiz kişi veya
kişiler, Yeni
Cami’nin kapısına
sprey boya ile
Yunanca “Türkler
dışarı” (Ekso i
Turki) yazdılar. 
Yeni Cami’ye
yapılan saldırının,
Galatasaray -
Panthrakikos
dostluk maçının
bir gün öncesine
rastlaması dikkat
çekti. Camiye
yapılan saldırı
sosyal medyada
da paylaşıldı. 

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Eğitim Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı’na yönelik meclise iki soru
sundu. Eğitim Bakanlığı’ndan
Gümülcine’ye akşam okulu açılması
talebinden bulunan İlhan Ahmet, Sağlık
Bakanlığı’ndan da Şapçı’daki sağlık
ocağında yaşanan personel eksikliği ve
diğer acil ihtiyaçların giderilmesini istedi. 

AKŞAM OKULU TALEBİ
Milletvekili İlhan Ahmet, Eğitim
Bakanlığı’na Rodop iline akşam okulu
açılması yönünde talepte bulundu. 

Doğu Makedonya - Trakya bölgesinin
idari merkezi olan Rodop ilinin, orta
eğitimden ayrılma oranlarının ülke
genelinde en yüksek bölge olduğuna
dikkat çeken Ahmet, konuyla ilgili olarak
meclise soru sundu.

Milletvekili İlhan Ahmet, özellikle
ekonomik sebeblerle çalışma hayatına
erken yaşta başlamak zorunda kalan,
ancak öğrenimlerine devam etmek
isteyen çok sayıda genç için, bölgenin
idari merkezi Rodop ilinde bir akşam
okulunun olmamasının eksikliğine

dikkat çekti. İlhan Ahmet, Eğitim
Bakanlığı’nın Gümülcine’de bir akşam
okulunun açılması için gerekli
çalışmaları yapmayı düşünüp
düşünmediğini sordu. 

ŞAPÇI - MARONYA BELEDİYESİ’NDE
SAĞLIK OCAĞINDAKİ SIKINTILAR
Milletvekili İlhan Ahmet, Maronya - Şapçı
Belediyesi’nin ambulans ihtiyacının ve
sağlık ocağındaki eksiklerin giderilmesini
istedi.

Maronya - Şapçı Belediye Meclisi’nin
sağlık ocağının personel ve diğer acil
ihtiyaçlarının karşılanmamasını ve
merkezdeki gerekli iyileştirmelerin
yapılmamasını oybirliğiyle kınayan
kararını hatırlataran İlhan Ahmet, Sağlık
Bakanı’ndan acil olarak Ulusal Acil
Yardım Merkezi’nin (EKAB) işlevselliğini
arttırılarak, 24 saat görev yapacak
ambulans talebine yanıt vermeyi
düşünüp düşünmediğini sordu. 

Ahmet, Şapçı sağlık merkezindeki
sağlık personelinin (doktorlar, hemşireler
vs.) ne zaman görevlerine geri döneceğini
sorusunu yöneltti.

Gümülcine’ye akşam okulu,
Şapçı sağlık ocağına 
personel ve ambulans istedi

Türk çini sanatı 
GTGB’de tanıtıldı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB) 12 Ekim Pazartesi günü Türk çini
sanatı tanıtıldı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği
lokalinde Türkiyeli sanatçılar Sezen Erbil
Kara ve Ayşe Denizli’nin üç gün devam
eden tanıtımına özellekli Batı Trakyalı
kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı’nın
öncülüğünde Batı Trakya’ya davet edilen
sanatçılar Sezen Erbil Kara ve Ayşe
Denizli, üç gün boyunca Türk çini
sanatının tarihçesi başta olmak üzere
uygulamalı olarak katılımcılara detaylı
bilgi verdiler.
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Hacıosman
İzmir’de soydaş ve
akraba toplulukları
toplantısına katıldı

TÜRKİYE Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, İzmir’deki Başbakanlık
Ofisi’nde soydaş ve akraba
topluluklarına mensup milletvekilleri
ve Balkanlar’daki kanaat önderleri ile
bir araya geldi. İzmir’deki toplantıya
Batı Trakya’dan Rodop eski milletvekili
Ahmet Hacıosman katıldı. 

“RUMELİ 
HAYRANLIĞIM 
BİLİNİR”
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,
Balkan ülkelerinden gelen soydaş ve
akraba topluluklara mensup
yetkililerle İzmir Başbakanlık Ofisi’nde
bir araya geldi. Davutoğlu
konuşmasında, “İzmir, Evlad-ı
Fatihanın, Rumeli’de bizim
kültürümüzü ve ortak değerlerimizi
temsil eden değerli kardeşlerimizin

şehridir. Bugün 8 Ekim. 8 Ekim 1912
Balkan Savaşları’nın başladığı gündür.
Balkan nehirlerinin kenarlarında bir
arada omuz omuza çok anlarımız
olmuştur. Saraybosna ruhumuzun
şehri. Ne zaman Saraybosna’dan
bahsetsem içimiz kıpır kıpır oluyor.
Dünyadaki bütün şehirler yok edilse
geriye sadece Saraybosna kalsa,
Saraybosna’dan dünyaya bütün
şehirler inşa edilirdi. Bunu dediğimde
çok alkışlandım. Tercüman bana dedi
ki; ‘Boşnaklar ne zaman Türkçe
öğrendiler bilmiyorum.’ Bende dedim
ki; ‘Gönülden gönüle konuşanlar için
tercümana gerek yok’. Ben Rumeli
kökenli değilim, ama Türkiye’de
Rumeli kökenli olduğum bilinir. Çünkü
benim Rumeli hayranlığım bilinir.”
dedi.

ABTTF yönetim
kurulu Witten’de
toplandı

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) 19. dönem
yönetim kurulu ikinci olağan
toplantısını 10 Ekim Cumartesi günü
Almanya’nın Witten şehrindeki ABTTF
Genel Merkezi’nde yaptı.

Toplantıda 2015 yılı sonuna kadar
gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyet
ve etkinliklerin görüşülerek karara
bağladığı belirtildi. Haziran ayından
10 Ekim 2015 tarihine kadar geçen

zaman diliminde Birleşmiş Milletler,
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) başta olmak üzere uluslararası
kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen
uluslararası girişim ve faaliyetlerin de
değerlendirildiği toplantıda 21. Dr.
Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’na
ilişkin konuların da görüşüldüğü
bildirildi.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Peygamberimizin Medine’ye hicreti 

H
icret, Hz. Muhammed
(s.a.s.) ve diğer
müslümanların baskılar

yüzünden 622’de Mekke’den
Medine’ye göçüne verilen isimdir.
Bu göçün sonucunda Medine’de
bir İslam Devleti kurulmuştur.
Rasulullah
Mekke’de tebliğ görevini
sürdürürken Kureyşliler de
inkarlarında diretiyorlardı.
Peygamberimiz tebliğ görevini
Mekke’nin dışına taşırmak
istiyordu. Bu nedenle Taif’e gitti.
Taifliler de Kureyşliler gibi
inkarcılıkta direnmişler ve
Peygamberimizi taşa tutmuşlardı.
Peygamberimiz onların bu cahilce
hareketleri karşısında yılmamıştır.
Özellikle hacc mevsiminde Mekke
dışından gelen insanlarla
görüşüyor onlara İslam’ı
anlatıyordu. Peygamberimiz
bir gün Akabe mevkiinde Medineli
altı kişi ile karşılaştı. Onlara
Kur’an okudu ve İslam’a davet
etti. Medineliler Peygamberimizle
konuştuktan sonra durumu kendi
aralarında değerlendirdiler.

Akabe’de Müslüman olan
Medineliler memleketlerine
gittiklerinde bu durumu
yakınlarına aktardıktan
biryıl sonra daha önceki
Müslümanlarla birlikte on
iki kişilik bir topluluk Hacc için
Mekke’ye geldi. Bunlar
Peygamberimizle görüştü ve
“hırsızlık
yapmamak zina etmemek
çocukları öldürmemek  iftira
etmemek Allah  ve

Resulüne muhalefette
bulunmamak hususunda”
peygamberimize söz verip bey’at
ettiler. Buna birinci Akabe Biatı
denilir.

Ayrıca Hz. Peygamber Medine
halkına Kur’an’ı öğretmesi için ve
henüz Müslüman olmayanları
İslama davet için Musab
b.Umeyr’i görevlendirdi.

Birinci Akabe Biatı’ndan sonra
ikisi kadın olmak üzere toplam
yetmiş yedi kişiyle Mekke’ye
gelen Medinelilerle Hz.
Peygamberin yaptığı görüşmeye
İkinci Akabe Biatı adı verilir. Bu
görüşme esnasında Medineliler
Hz. Peygamberi kendi şehirlerine
davet etmişler ve onu canları
pahasına koruyacaklarına dair söz
vermişlerdir.

622’de Hz. Muhammed,
arkadaşı Hz. Ebu Bekir’le
Mekke’den  Medine’ye hicret etti.
İkinci Akabe Biatı’n dan sonra
Müslümanların hicretine izin
verilmesiyle Hz. Ebu Bekir gibi
bazı kişiler hariç Müslümanlar
Medine’nin yolunu tutmuşlardır.
Hz. Peygamber ise daha sonra
arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte

Mekkelilerin kendilerini takip
etmelerini engellemek için farklı
bir yol takip ederek Medine’ye
hicret etmiştir. Hatta bu yolculuk
sırasında Sevr Mağarası’nda
gizlenen Hz. Peygamber ve Hz.
Ebu Bekir’i mağaranın ağzına
kadar gelen müşriklerin fark
edememeleri Kur’an ayetlerine
yansımıştır.

Hicret sırasında Hz. Peygamber
Medine yakınlarındaki Kuba’da
konaklamış ve burada bir mescit
inşa ettirmiştir. Buradan
ayrıldıktan sonra Ranuna vadisine
geldiğinde cuma namazının  farz
kılınması üzerine burada ilk kez
cuma namazı kıldırmıştır.

Hz. Peygamberin Medine’ye
hicretiyle on üç yıllık Mekke
Dönemi sona ermiş, on yıllık
Medine Dönemi başlamış oldu.
Peygamberimiz, hicret ettiği yıl
elli üç yaşındaydı. 

14 Ekim Çarşamba günü
Peygamber Efendimizin
Mekke’den Medine’ye hicretinin
1437’nci Yılını ve Muharrem ayının
ilk gününü idrak etmiş olacağız.
İslam tarihinde ve Allah
Resulünün hayatında bu olay çok
önemli bir dönüm noktasıdır.
Hicret, baskı ve zulüm altındaki
ümmetin kurtuluşu, yeniden
dirilişidir. Hicret, güçlü bir
medeniyetin ortaya çıkmasına
sebep olan muhteşem bir
hadisedir. 

Hicret; Allah’a ibadete, insanî
erdemlere, rahmet ve medeniyete
gönlünü açanların zaferi; bu
değerlere kapılarını kapatanların
mağlubiyetidir. Hicret; nurun
hayat buluşu, karanlığın aydınlığa
dönüşüdür. Bu büyük dönüşümün
gerçekleşmesine katkıda
bulunmuş olmanın Allah katında
elbette bir mükâfatı vardır. Yüce
Kitabımız Kur’an bu mükâfatı:
“İman edip hicret edenlerin ve
Allah yolunda mallarıyla,
canlarıyla cihat eden kimselerin
mertebeleri, Allah katında daha
üstündür. İşte onlar, başarıya
erenlerin ta kendileridir.” (Tevbe,
9/20.) ayetiyle dile
getirmektedir. 

Hicreti süsleyen tablolarda
çağımız insanı için alınacak birçok
ibret ve ders vardır. Bencilliğin,
maddeperestliğin, çıkarcılığın,
adaletsizliğin tahrip ettiği
insanlığın aydınlığa çıkışı; hicretle
başlayan ve yeşeren insanî
değerlerin, fedakârlık ve kardeşlik
örneklerinin hayat bulması ile
mümkündür. 

Yeni Hicri yılınızı tebrik
ederken, 1437’nci Hicri senenin
İslam alemi için hayırlara vesile
olmasını Yüce Mevlâ’dan niyâz
ederim.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUZeynelli mahyasına 
yoğun ilgi

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı Meriç iline bağlı Dikilitaş köyünü
ziyaret ederek soydaşlarla birlikte Cuma namazı
kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya Dikilitaş köyüne
ziyareti sırasında Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şeri,  Muavin Konsoloslar ile Güney

Meriç Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu eşlik etti.

Başkonsolos Akıncı, Cuma namazı sonrası
soydaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, köy
halkıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkonsolos Ali Rıza Akıncı
Dikilitaş köyünü ziyaret etti

İSKEÇE ilinin ova bölgesi köylerinden
Zeynelli’de her yıl geleneksel olarak
düzenlenen mahya etkinliği bu yıl
da başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi.

11 Ekim Pazar günü
yapılması planlanan
Geleneksel Zeynelli
Mahyası, kötü hava ve
yağmur nedeniyle
ertelenerek 13 Ekim Salı günü
gerçekleştirildi.

Ova halkını büyük ilgi
gösterdiği Zeynelli köyündeki
mahyaya, İskeçe Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu ile müftülüğe bağlı din
görevlileri katıldılar. Müftü yardımcısı
Hraloğlu yaptığı konuşmada bu tür
etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesine
katkıda bulunması gerektiğinin altını çizerek, bu

etkinliklere katılan
soydaşların bu

bilinçle hareket
etmesi halinde

mahya
etkinliğinin

mana ve
ehemmiyetinin

yerine gelmiş olacağını
ifade etti.

Zeynelli’deki etkinliğe
İnhanlı Belediye Başkan

Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu,
yanısıra, Çınar Derneği Başkanı Cengiz

Ömer, DEB Partisi İskeçe Ova Sorumlusu
Ömer Muzafferoğlu, eski milletvekili Çetin

Mandacı ve diğer davetliler katıldı.
Mahya etkinliğinde katılımcılara geleneksel

etli pilav ve ayran ikram edildi.
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Ελλάδα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια 
της ανεργίας των νέων

Π
ολύ ωραία λοιπόν! Η Ελλάδα
κατόρθωσε τις τελευταίες
δεκαετίες να παράγει

επιστήμονες δημιουργώντας ένα
τεράστιο κεφάλαιο γνώσης που
αποφοιτά από τα ελληνικά πανεπιστήμια
και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Θα περίμενε κανείς ότι αυτό το ευρύ
επιστημονικό δυναμικό, εντασσόμενο
στην αγορά εργασίας, θα δημιουργούσε
προϋποθέσεις ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στην ελληνική
οικονομία. 

Με την απορρόφηση ειδικοτήτων που
θα συνδύαζαν επιστημονική γνώση,
κατάρτιση, εξειδίκευση, δίνοντας το
σύνθημα αλλαγής ενός παραγωγικού
μοντέλου που τα προηγούμενα χρόνια
βασίστηκε στις επετηρίδες, την
αναξιοκρατία και την αποθέωση του
δημόσιου τομέα και της κατανάλωσης
ως του βασικού μοντέλου οικονομικής
επέκτασης. 

Και στην Μειονότητα της Θράκης, η
παραγωγή επιστημόνων, αποφοίτων των
ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και
πανεπιστημίων ξένων χωρών, ιδιαίτερα
από τις αρχές της δεκαετίας του 2000,
υπήρξε θεματική. Σήμερα, ο σύλλογος

επιστημόνων της Μειονότητας μετρά
περισσότερα από 900 ενεργά μέλη, όταν
πριν από δέκα χρόνια είναι λιγότερα από
τα μισά. 

Η έκρηξη του αριθμού των
επιστημόνων, η θεαματική αύξηση της
παρουσίας των γυναικών στην αγορά
εργασίας, δεν άνοιξε νέες δουλειές, δεν
αξιοποιήθηκε η ευκαιρία ώστε η
οικονομία και η κοινωνία να επενδύσουν
στο πλούσιο σε γνώσεις και
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε
να αφήσει πίσω τις παθογένειες του
παρελθόντος. 

Η οικονομική κρίση που ενέσκηψε
μετά το 2009, δημιούργησε στρατιές
ανέργων, ειδικά στις ηλικίες των νέων
ανθρώπων μέχρι 35 χρόνων, οι
περισσότεροι από τους οποίους άρχισαν
να αναζητούν την τύχη τους στο
εξωτερικό. Η Ελλάδα χάνει καθημερινά
νέο επιστημονικό δυναμικό, νέους
ανθρώπους που μοιάζουν έτοιμοι να
ξενιτευθούν για να αναζητήσουν ένα
εργασιακό περιβάλλον που δεν θα τους
πετά στις ουρές του ΟΑΕΔ προς
αναζήτηση ενός επιδόματος ανεργίας
των 360 ευρώ. 

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την

ανεργία των νέων επιστημόνων στην
Ελλάδα είναι συγκλονιστικά. Η ανεργία
αποτελεί ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα,
με την ανεργία των πτυχιούχων Ελλήνων
επιστημόνων που εγκαταλείπουν την
χώρα αναζητώντας μία ευκαιρία, να
αποτελεί ίσως το βαθύτερο τραύμα της
οικονομικής κρίσης. 

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
καταδεικνύουν αυτήν τη θλιβερή
πρωτιά. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό
των Ελλήνων ανέργων πτυχιούχων
ανέρχεται στο 19,4%, δηλαδή 1 στους 5
Έλληνες επιστήμονες είναι χωρίς
δουλειά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η
Ισπανία με 14,9%, και ακολουθούν η
Τουρκία με 7,7%, η Ιταλία με 7%, η
Ιρλανδία με 6,7% και η Γαλλία με 5,3%.

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των
Νορβηγών πτυχιούχων ανέρχεται μόλις
στο 1,8%, των Γερμανών στο 2,4%, των
Νοτιοκορεατών στο 2,9%, των Ιαπώνων
στο 3,2%, των Αμερικανών στο 4,1% και
των Καναδών στο 4,8%. 

Με άλλα λόγια η Ελλάδα είναι
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην ανεργία
των νέων επιστημόνων! 

Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον μια
χώρας που παράγει τόσους πολλούς
νέους ανέργους; Όταν η απελπισία και η
απογοήτευση είναι το συναίσθημα που
κυριαρχεί στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες πριν ακόμα πάρουν το
πτυχίο τους, γιατί ξέρουν τι τους
περιμένει όταν αναζητήσουν διεξόδους
στην αγορά εργασίας. 

Το μίγμα είναι, πράγματι, εκρηκτικό.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου
Prolepsis, η μαζική φτωχοποίηση της
μεγαλύτερης μερίδας του ελληνικού
λαού οδήγησε στα εξής: 6 στους 10
μαθητές σε 64 σχολεία της Αθήνας
αντιμετωπίζουν επισιτιστική

ανασφάλεια. Το 61% των μαθητών στα
παραπάνω σχολεία έχει έναν γονιό
χωρίς δουλειά, ενώ το 17% των
οικογενειών δεν είχε κανέναν γονιό που
να εργάζεται. 11% από τα παιδιά είναι
ανασφάλιστα και το 7% είχε ζήσει χωρίς
ηλεκτρικό ρεύμα για περισσότερο από
μία εβδομάδα κατά το έτος 2014, ενώ το
3% ζούσε ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. 

406 σχολεία από όλη την Ελλάδα
έλαβαν βοήθεια το 2014 για να σιτίσουν
τους 61.876 μαθητές τους.

1.053 σχολεία έχουν κάνει αίτηση
εφέτος για να συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα «Διατροφή», ώστε να
λάβουν σίτιση οι 152.397 μαθητές τους,
εκ των οποίων σήμερα μόνο οι 15.520
μαθητές σε 150 σχολεία έχουν
συμπεριληφθεί. 

42.727 ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν από γονείς σε 23
νομούς όλης της χώρας και το 54% των
οικογενειών αντιμετωπίζει επισιτιστική
ανασφάλεια και το 21% πείνα. 

Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του
Γραφείου Προϋπολογισμού του
Κράτους της Βουλής:  3,8 εκατομμύρια
Έλληνες ζουν κοντά στο όριο της
φτώχειας (432 ευρώ τον μήνα ανά
άτομο). 

2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας (233 ευρώ τον
μήνα ανά άτομο, που σημαίνει ακραία
φτώχεια). 

Το 58% του ελληνικού πληθυσμού,
6,3 εκατομμύρια πολίτες, ζουν κοντά ή
κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ποιος νέος που μπορεί να φύγει στο
εξωτερικό και διαθέτει την κατάρτιση
και την επιστημονική επάρκεια για να
διεκδικήσει την τύχη του αλλού, θα
μείνει άραγε σε αυτή την χώρα τα
επόμενα χρόνια;

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, 13 Ekim Salı günü
Rodop ilindeki Eşekçili köyünü
ziyaret etti.

Yassıköy Belediyesi’ne bağlı
Eşekçili köyündeki soydaşlarla
biraraya gelen Genel Başkan
köy halkı ile sohbet etti. 

Ağırlıklı olarak tütün üretimi

üzerine yapılan sohbette, bu yıl
üretilen tütünün kaliteli olduğu,
tüccarların bunu dikkate alması
gerektiği, kaliteli tütüne hak
ettiği fiyatın verilmediği
takdirde gelecek yıl tütün
üretiminin düşebileceği ve
gençlerde başlayan göçün
artacağı dile getirildi.

DEB Partisi Eşekçili
köyünü ziyaret etti

ADRES: Egnatias 98. Gümülcine (BTAYTD karşısı)
Bilgi için tel: 25310 70050

Yetişkinlere YUNANCA ve ALMANCA
dersleri...

Ortaokul - Lise öğrencilerine
MATAMATİK, FİZİK, ESKİ YUNANCA (ARHEA

ELİNİKA), TARİH dersleri 

REŞİTREŞİT
SALİMSALİM

DERSANESİ

Üniversite

öğrencilerine

yönelik TÜRKÇE

yeterlilik sınavına

hazırlık...

AZINLIĞIMIZIN İLK DERSANESİ
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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel,
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gelen ve
büyük kısmı Suriye'deki iç savaştan kaçan
yüzbinlerce kişinin durumu için Türkiye'nin
kilit rol oynadığını söyledi.

Brüksel'de düzenlenecek AB liderler
zirvesine gitmeden önce parlamentoda
konuşan Merkel, "Türkiye göçmen krizinin
çözümünde kilit rol oynuyor. Mülteci
akınını kontrol altına almak için Türkiye'yi
daha iyi desteklemeliyiz." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü bu yıl içerisinde
büyük kısmı Türkiye üzeriden olmak üzere
600 binden fazla göçmenin AB ülkelerine
ulaştığını belirtiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül
ayında Berlin'deki mülteci kampını ziyaret
etmiş ve Suriyeli mültecilerle selfie
çektirmişti.

Konuşmasında Türkiye'nin AB'ye üyelik
sürecine de değinen Merkel, müzakereleri
bir kez daha “ucu açık bir süreç” olarak
niteledi.

Perşembe günü Brüksel'deki zirvede
Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki
koordinasyonun artırılması amacıyla
hazırlanan ve dört temel maddeden oluşan
bir ortak eylem planının görüşülmesi
bekleniyor.

Eylem planındaki maddeler şöyle:

Türkiye'ye daha fazla mali ve idari destek
verilmesi;

Türkiye sahil şeridinin kontrolüne destek
vermek için Ankara'dan izin alınması;

İnsan kaçakçılarıyla koordineli
mücadele;

Yasadışı yollarla AB'ye giren göçmenlerin
iadelerinin hızlandırılması.

Eylem planı kapsamında Türkiye'de
kurulacak 6 merkezde göçmenlerin iltica
başvurularının değerlendirilmesi de
düşünülüyor. Bu merkezlerin
finansmanının AB-Türkiye ortaklığında
yapılması öngörülüyor.

Haftasonu Türkiye'yi ziyaret edecek olan
Angela Merkel'in göçmen krizi konusunu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.

AK BAŞKANI TUSK’TAN 
LİDERLERE MEKTUP
Brüksel'deki zirve öncesinde konuşan
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, vize
serbestisi gibi konuların ancak Türkiye'nin
göçmen trafiğini kayda değer ölçüde
azaltmaya yardımcı olması halinde
gündeme gelebileceğini vurguladı.

Tusk, zirve öncesinde liderlere yazdığı
mektupta göçmen krizine yol açan

Merkel: “Göçmen krizinin çözümünde
Türkiye'nin rolü kilit”

Merkel, "Türkiye göçmen krizinin
çözümünde kilit rol oynuyor. Mülteci
akınını kontrol altına almak için Türkiye'yi
daha iyi desteklemeliyiz."  dedi.

coğrafyanın siyasi açıdan çok
karmaşık bir dönemden geçtiğini
ifade etti ve "Sadece tek bir örnek
vermek gerekirse, Türkiye bizden
Suriye'de bir güvenli bölgenin
kurulması için yardım istiyor. Ancak
Suriye krizine giderek artan ölçüde
müdahil olan Rusya bu fikre
tamamen karşı çıkıyor." dedi.

Tusk'ın mektubu şöyle devam
ediyor:

"Kendimize somamız gereken soru,
‘bugüne kadar aldığımız kararlar ve
bundan sonra varacağımız fikir
birlikleri yeni göçmen dalgalarını
önlemeye yeterli olacak mı’
sorusudur."

“AB’NİN TÜRKİYE’YE 
İHTİYACI VAR”
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun
birinci Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans, "Sığınmacılar
konusunu çözmek ve kontrol altına
almak için AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı
var. Türkiye'nin de durumu kontrol
altına almak için AB'ye ihtiyacı var."
dedi.

Timmermans, Komisyon'da
düzenlediği basın toplantısında,
Genişleme Müzakereleri ve Komşuluk
Politikasından sorumlu üyesi
Johannes Hahn ve Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan sorumlu üyesi
Dimitris Avramopoulos'la beraber
perşembe ve cuma günü Türkiye'de

İsrail’den Gazze sınırına
“ayrım duvarı”

İSRAİL ordusunun, Gazze
Şeridi sınırı boyunca 65
kilometre uzunluğunda "ayrım
duvarı" inşa etme kararı aldığı
bildirildi.

İsrail devlet radyosunun
haberinde, ordunun,
Filistinlilerin İsrail'deki Yahudi
yerleşimlerine sızmasını

engellemek için Gazze Şeridi
sınırı boyunca 65 kilometre
uzunluğunda ayrım duvarı inşa
etme projesini kabul ettiği
belirtildi.

Ayrım duvarının sızmalara
karşı teknolojik sistemlerle
donatılacağı aktarılan haberde,
duvarı inşa kararının

Filistinlilerin sınır ihlalini
tekrarlamasından dolayı
alındığı ifade edildi.

İkinci İntifada'da inşa
edilmeye başlanan ve illegal
kabul edilen ayrım duvarı, Doğu
Kudüs ile Batı Şeria arasındaki
bağı koparıyor.

NETANYAHU’DAN ABBAS’A 
KIŞKIRTMA SUÇLAMASI
Öte yandan İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu'nun,
Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas'ı dün akşam yayınlanan
konuşmasında Filistin halkını
İsrail'e karşı kışkırtmakla
suçladığı bildirildi.

Netanyahu'nun ofisinden
yapılan yazılı açıklamada,
"Abbas'ın dün yayınlanan
konuşması yalan ve
kışkırtıcıydı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail Mescid-i
Aksa'daki mevcut durumu
muhafaza ederken, Ebu Mazin
(Abbas) dini kullanarak
kışkırtıcı konuşma yapıyor ve
bu da terör eylemlerine neden
oluyor" değerlendirmesinde
bulunuldu.

FINANCIAL Times'ta Irak Şam
İslam Devleti örgütünün petrol
gelirlerine inceleyen bir
araştırma yer alıyor. Haberde,
60'tan fazla ülkenin dahil olduğu
uluslarası koalisyonun bir yılda
10 bin 600'den fazla saldırı
düzenlemesine rağmen, IŞİD'in
savaş gelirlerini kesemediği
belirtiliyor.

Ana geliri petrol olan örgütün
kontrolü altında tuttuğu
bölgelerde günde 34 bin ila 40
bin varil petrol ürettiği, bunun da
günlük 1.53 milyon dolarlık bir
gelir anlamına geldiği bildiriliyor.

Gazetenin konuştuğu Batılı
diplomat ve istihbarat yetkilileri
de, uluslararası koalisyonun
saldırılarının IŞİD'in finansal

gücünü kırmakta başarısız
olduğunu kabul ediyor.

IŞİD'in petrol üretimini hava
saldırılarına adapte ederek
ticareti sürdürdüğüne, bunun
dışında vergi, haraç ve tarihi eser
kaçakçılığından da ciddi şekilde
gelir elde ettiğine dikkat
çekiliyor.

Bölgedeki kaynaklar petrolün
yüzlerce derme çatma kuyudan
çıkarıldığını belirtiyor. Bu
kuyulardan onlarcasının IŞİD ile
bağlantısı olmayan Suriyeliler
tarafından işletildiği ve TIR'larla
sevkedildiği; yerlilere ait petrol
TIR'ları ile IŞİD'e ait TIR'ları ayırt
etmenin de çok zor olduğu, bu
nedenle TIR'ların vurulamadığı
belirtiliyor.

“IŞİD’in yıllık petrol geliri 
500 milyon dolar”
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

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

25310 36900
AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

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

Şap c›: 25320 22222
He met li: 25310 30866

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Dünyanın serveti 

136 trilyon euro
ALLIANZ şirketinin

yaptırdığı araştırmaya göre,
dünya genelinde insanlar hiç
olmadıkları kadar zengin.
Şirketin, "Küresel Refah
Raporu" özel hanelerin
servetinin tarihteki en yüksek
seviyesine ulaştığını ortaya
koydu. Aynı zamanda toplam
servet miktarı ise 136 trilyon
euro seviyesine ulaştı.

ASYA’DA SERVET 
ARTIŞI BAŞ 
DÖNDÜRÜCÜ
Özellikle Asya ülkelerinde
servet büyük bir hızla arttı. 2014
yılında, bölgedeki finansal
varlıklar yüzde 16 oranında artış
gösterdi. Bunun bir nedeninin
de geçen yıl borsada yaşanan
artışlar olduğu belirtiliyor.
Şanghay Bileşik Endeksi 2014
yılında yüzde 50'den fazla
yükselmişti. Ancak dünyanın en
büyük servetlerinin bulunduğu
yerler konusunda ise fazla bir
değişiklik olmadı.

EN ZENGİNİ 
İSVİÇRE 
İsviçre'de kişi başına düşen net
gelir 157 bin euro. İsviçre'yi ABD
izliyor. Japonya'da kişi başına
düşen gelir 73 bin 500 euro.
Sekizinci sırada olan Japonya,
listedeki ilk Asya ülkesi ve
Singapur'un hemen önünde yer

alıyor.

TASARRUFLAR 
NEREYE YATIRILIYOR?
Çin ise 8 bin dolarlık kişi başına
gelirle listenin 33'üncü

sırasında. 
Çin'in aksine, Batı Avrupa'da
finansal varlıkların artışı yavaş
seyretti. Bunun nedeni
insanların yatırım yaparken
ürkek davranması. Tasarrufların

yüzde 70'i gündelik ya da sabit
vadeli hesaplara veya sigorta ve
emeklilik fonları gibi getirisi
düşük fonlara yatırılıyor.

Sigorta ve finans şirketi Allianz'ın bu yıl altıncısını yayınladığı
'Küresel Varlık Raporu'nda çarpıcı veriler yer alıyor.

Nakit sınırlaması
KAYIT dışı ekonomiyle ile mücadele için

nakit kullanımına sınır getirildi. 
Maliye Bakanı Efkiris Çakalatos, memur ve

emeklilerin bankalardan bir haftada en fazla
420 euro çekebileceğini söyledi. 

Nakit sınırlaması ve kredi kartı kullanımıyla
yılda 15-20 milyar euronun kayıt altına alınması
planlanıyor. 

Reform yasa tasarısı oylanıyor
YUNAN Parlamentosu, üçüncü kurtarma

paketinin gerekli kıldığı reform yasa tasarısını
bu hafta oylayacak

Hükümet, 3. kurtarma programının ilk
gözden geçirmesi öncesinde yapılması gereken
reformları içeren yasa tasarısını parlamentoya
sundu.

Parlamento, emekli maaşlarında indirim,
emeklilik yaşının atırılması ve vergi
kaçakçılığına ilişkin cezaların yükseltilmesini
içeren yasa tasarısı parlamento komitelerinde
görüşülmeye başlandı.

Yasa tasarısı üzerinde oylamanın ise
Cumartesi günü yapılması bekleniyor. 
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İlk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913’de
Batı Trakya’da kuruldu - 2

Muhterem hemşehrilerim;
2 Ekim 2015 Cuma tarihli ve 948

sayılı “GÜNDEM” gazetesindeki
sohbetimizde 31 Ağustos 1913’de
dünyada Batı Takya’da kurulan ilk
“TÜRK CUMHURİYETİ” hakkında
objelerle sizlere o tarihi olayı takdim
etmiştik.

O günden bugüne kadar
karşılaştığımız bir çok dost ve
okuyucularımız niçin “MİLLİ” marşını
da bu objelere katmadığımızdan
sorularla karşılaştık.

Sohbetlerimizi takip eden
okuyucularımız bilirler ki, biz
“DÜNYADA BATI TRAKYA’DA İLK
KURULAN” bu “TÜRK CUMHURİYETİ”
için 20 yıla yakın hep 31 AĞUSTOS
aylarında bu tarihi olayın her safhasını
sizlerle paylaştık.

Bu sohbetlerimizin birinde “MİLLİ
MARŞINI” da takdim etmiştik. Ancak

madem ki okuyucularımız bir daha
sunmamızı isitiyorlar biz de işte bu
yoğun arzuyu büyük bir zevkle tekrar
sizlere sunuyoruz, aşağıda gördüğünüz
gibi.

***

Muhterem hemşehrilerim;
31 Ağustos 2015’teki sohbetimizde de

anımsattığımız gibi bu yıl bu tarihi
olayın 102. yılını kutladık. Onun için de
geçen sohbetimizde bu “İLK TÜRK
CUMHURİYETİNİN” az ve öz verileri ile
önünüze çıktık. Ancak bu haftaki
sohbetimizde yerimiz olduğu için bir iki
olayı hem sevinerek, hem de üzülerek
anlatalım. Şöyle ki:

Bu tarihi olayın çok değerli
şahsiyetlerinden biri önce büyük
kahraman fakat daha sonra büyük bir
talihsizlik yüzünden evinden ve
yurdundan hudut dışında yaşamaya
mecbur edilen bu “TÜRK
CUMHURİYETİ”nin erkanı harbiye
komutanı yurt dışında oldukça cefakar
bir hayat yaşadıktan sonra af edilerek
her şeyini verdiği vatanına dönmüş ve
İzmir civarındaki mekanında ölmüştü.

Ha işte biz bu büyük kahraman
zabitimizin kabrine 30 Ağustos Pazar
günü küçük bir çiçek ile İskeçe ve

Gümülcine’den birer avuç toprak
götürdük. Huzurunda asker gibi
durduk duamızı yaptık ve yine bir asker
selamı çakarak ayrıldık. Meriç’ten
Karasu’ya kadar bütün hemşehrilerim
için başı ucundaki taşı öperken:
“BÜYÜK ASKER NUR İÇİNDE YAT”
dedik. Tek kişi de olsak sizi asla yalnız
bırakmayacağız.

Ümit ediyoruz gelecek seneye
“SOMA, KIRK AĞAÇ VE İZMİR BATI
TRAKYA TÜRKLERİ DERNEKLERİ” bizi
yalnız bırakmayacaktır.

Bizi bir jet pilotu gibi bir cent benzin
parası dahi almadan arabası ile
götürüp getiren çok sevgili kardeşime
de candan teşekkür etmeyi bir borç
kabul ediyorum.

***

Muhterem hemşehrilerim;
31 Ağustos Pazartesi öğle üzeri

Gümülcine’ye döndük. Kahraman
araba sahibi gençle. İzmir’e gidiş
gelişimizde hep arabada uyuduk.

31 Ağustos Pazartesi günü saat
16’dan 19’a kadar “POŞPOŞ”
mezarlığında idik. Fotoğrafta
gördüğünüz gibi. Yapa yalnız idik.
İzmir yolculuğundan yorgun
olduğumuz için:

“MEHMETOĞLU KAYALI
MEDRESESİ MÜDERRİSİ” 1914’ten 1918
sonuna kadar Bulgar Meclisi
Srebrenitsa’da Batı Trakya Türklerinin
temsilcisi, 1918-1919 bir yıl Sofya’da
sürgün, 1 Kasım 1920’den 1922 sonuna
kadar Yunan Parlamentosu’nda
Gümülcine mebusu. 1922’de 1929’a
kadar Gümülcine Cemaat Başkanı,
1929’dan 24 Şubat 1934’e kadar Batı
Türklerini temsilen “Yunan
Senatosu”nda “SENATÖR”.

31 Ağustos 1913’ten 26 veya 28 Ekim’e
kadar “DÜNYADA İLK KURULAN TÜRK
CUMHURİYETİ’NİN
CUMUHRBAŞKANI, KAYALI
MEDRESESİ MÜDERRİSİ
MEHMETOĞLU HAFIZ SALİH” efendiye
çok yorgun olduğumuz için fotoğrafta
gördüğünüz gibi diz çöküp kulağına:

“Sayın CUMHURBAŞKANI’M HAVA
ÇOK SICAK OLDUĞU İÇİN
HEMŞEHRİLERİM” kurduğunuz
“CUMHURİYETİN 102. YILDÖNÜMÜNE
GELEMEDİLER” onların namına
“SİZDEN ÖZÜR DİLERİZ” dedik.

Karanlık çökmeye başladığı için
kabristanın dışına kadar yavaş yavaş
yürüyerek İskeçe’nin yolunu tuttuk.

Son sözümüzü mü soruyorsunuz:
Söyleyecek söz bulamıyoruz efendim.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

İzmir dönüşü yorgunluktan bitap düştüğümüz için Sayın Cumhurbaşkanı’nın mezarı başına diz
çöküp bu hafta okuduğunuz sohbetimizi kulağına fısıldadık. Tek başımıza olduğumuz için de çok

rahat sohbet ettik.
Not: Dünyada ilk kurulan TÜRK CUMHURIYET’nin 102. yıl dönümüne yorumu ile katılan aziz dostum
T.C. Moskova Büyükelçisi Ekselans Ümit YARDIM beye de Batı Trakyadan selemlarımızı iletirken bu

tarihi olayı hatırlayarak anımsamasınada teşekkür eder saygılarımızı arz ederiz.
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda dil gelişimi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocuğumuzda dil
gelişimi doğduğu
andan itibaren başlar.

Bu süreçte aileye bir çok görev
düşmektedir. Çocuklar bir
yaşından önce dili anlamlı bir
şekilde kullanamazlar. Sadece
sesler çıkartırlar. İşte doğar
doğmaz, ağlamayla birlikte dil
gelişimi de başlamıştır. Çünkü
bebekler, ağlarken bile
konuşma hazırlıkları
yapmaktadırlar. Kısa ve derin
soluk alıp vermezler, dudak,
çene ve dil hareketleri,
konuşma için bir ön hazırlıktır.
Ancak bebeği bu dönemde
fazla ağlatmak doğru değildir.
Çünkü devamlı ağladığında
belirli sesleri çıkarmayı
öğrenir, diğerlerini geliştirmesi
gecikir.

Üçüncü ay itibariyle bebek
daha az ağlar, daha çok kumru
gibi sesler çıkartır. Bu sesleri
de genellikle rahat olduğu
zaman daha fazla çıkartır.
Zamanla, sesli harflerin arasına
sessizler de karışır ve dil
gelişmeye başlar. Beşinci ve
altıncı aylarda bu
seslendirmeler tek heceli,
anlamlı kelimelere dönüşür.
Çocuk dikkat çekmek, karşı
koymak için bu sesleri kullanır.
Çocuğun bu sesleri çıkardığı
zamanlarda anne ya da
babanın da sesler çıkartarak
onu teşvik etmesi önemlidir.

Biberonla beslenen
bebeklerin, biberon deliği
gereğinden fazla büyük
açılırsa, bebeğin dil gelişimi
engellenebilir. Çünkü bebek,
biberonla emerken de dilinin
ucunu öne ve yukarıya doğru
hareket ettirerek, bir çok sesin
çıkarılma şeklini öğrenebilir.
Biberon deliği normalden fazla
açık olduğunda ise, bebeğin
ağzı sütle dolacağı için, bebek
boğulmayı önlemek için dilinin
arka kısmını yükseltir.
Böylelikle hem normal bir
emmeyi gerçekleştiremez, hem
de konuşmaya başladığında
genizden konuşma problemi
ortaya çıkabilir.

Altıncı aydan itibaren bebek,
kendisine seslendiğimizde bize
ses çıkartarak cevap verebilir.
Buna “toplumsallaşmış
seslendirme” denir.

Onuncu ayda bebek,
duyduğu sesleri taklit etmeye
çalışır, fakat pek başarılı
olamaz. Bebekler ilk anlamlı
sözcükleri genellikle bir
yaşlarında söylerler: “anne”,
“baba” gibi. “Gözlerini göster”,

“kulağını göster” gibi
isteklerimizi de yerine
getirirler. Büyüklerin seslerini
papağan gibi tekrarlarlar. Bazı
bebeklerde bunlar
görülmeyebilir. Sadece
hareketlerle kendilerini
anlatmaya çalışırlar.
Anlamadığımızda da kırılıp
ağlarlar.

Çocuk ilk kelimesini
söyledikten sonra, bir süre
sadece bir-iki kelime daha
öğrenir. Bazı çocuklar ilk
kelimelerini yürümeyi
öğrenmeden önce söylerler. Bu
her çocuğa göre değişir.

Onsekizinci ay civarında
çocukta kelime sayısı artmaya
başlar. İki şeyi birbirinden
ayıramadığı için, ikisine de aynı
adı koyabilir. Mesela kediye de
köpeğe de “miyav” ya da
“kuçu” diyebilir. Bunun için de
bu dönemde aileye bazı
görevler düşmektedir. Mesela
kedi ve köpeğin birbirinden
nasıl ayrılabildiğini bazı
özelliklerini belirterek çocuğa
anlatabilirler.

2 yaşına geldiğinde çocuk,
iki kelimeli cümleler kurmaya
başlar. Bu yaşta 200 kelime
bilen pek çok çocuk vardır. 3
yaşına doğru çocuk, artık
anlaşılır bir şekilde
konuşmaktadır. 4 yaş çocuğu
ise temel konuşma kurallarını
öğrenmiştir. 3 ve 4 yaşlar dil
gelişimi için önemli yaşlardır.
Çocuk bu yaşlarda ikinci dil
eğitimine de başlanabilir.

Anne babalar bebeklikten
başlayarak çocuklarına bol
kitap okumalı ve bol bol
konuşmalıdırlar. Bizler bir
azınlık toplumu olarak dilimize
gereken önemi vermemiz
açısından bu son derece
önemlidir. Çocuklarımıza
düzgün bir türkçeyle
konuşarak örnek olmamız
gerekir. O konuşurken de
yanlış bir kelime bile söylese
onu düzeltmeden, daha sonra
o kelimeyi düzgün olarak bir
cümle içinde kullanarak
çocuğun konuşmasını
kesmeden dinlememiz gerekir.
Çünkü özellikle yeni
konuşmaya başlayan çocuğun
konuşmaları sık sık
kesildiğinde, çocukta
“kekemelik” gibi çeşitli
konuşma bozuklukları ortaya
çıkabilir.

Çocuğumuzu motive ederek,
sabırla ona yaklaşmak son
derece önemlidir.
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Şiddetli yağmur 
zarara neden oldu

11 Ekim Pazar günü sabah
saatlerinde İskeçe iline bağlı
köylerde etkili olan şiddetli
yağmur zararlara neden oldu. 

Topiros (İnhanlı)
Belediyesi’ne bağlı köylerde
yaşanan fırtına birçok evin
çatısını uçururken, ağaçları

kökünden söktü ve elektrik
direklerine zarar verdi. Bunun
yanı sıra bazı bölgelerde su
baskınları yaşandı. Fırtına
nedeniyle, mısır tarlaları başta
olmak üzere ekili alanlarda
ciddi zarar meydana geldi. Aşırı
yağmur ve fırtınanın özellikle

Zeynelli, Taraşmanlı ve Büyük
Osmanlı köylerinde hasara
neden olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, 11 Ekim Pazar
günü yapılması planlanan
geleneksel Zeynelli Mahyası da
kötü hava koşulları nedeniyle 13
Ekim Salı gününe ertelendi. 
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Milliler, “Olmaz” denileni
yapıp Fransa 2016’ya
doğrudan gitme hakkını elde
etti. Zafer gözyaşlarıın
döküldüğü soyunma odasına
inen Yıldırım Demirören,
“Bugüne kadar size 150 bin
Euro verdik. Buna 350 bin Euro
daha ilave ediyoruz” dedi.

Türk Milli Takımı, İzlanda’yı
1-0 yenerek Fransa’da
yapılacak olan 2016 Avrupa
Futbol Şampiyonası finallerine
gitmeye hak kazandı. Milliler
önceki gün akşam Konya’daki
Torku Arena’nın çimlerinde bu
zaferi doyasıya kutlarken,
onları soyunma odasında da
büyük bir müjde bekliyordu.
Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören ve yönetim
kurulu arkadaşları, hem
Türkiye Futbol Direktörü Fatih
Terim’i hem de milli takım
oyuncularını kutlamak için
soyunma odasına inmişti.
Demirören ile arkadaşları,
oyuncular ve teknik heyetle
tek tek kucaklaştı. Soyunma
odasında herkes birbirini
tebrik ediyor, sevinç
gözyaşları döküyordu. 

BAŞKAN MÜJDEYi VERiYOR
Yıldırım Demirören:
“Arkadaşlar hepinizi, hocanızı
yürekten kutluyor ve tebrik
ediyorum. Bizim de ülkemizin
de yüzünü güldürdünüz. Çok
ihtiyacımız olan bir galibiyet
ve zafer kazandınız”.
Konuşmasına kısa bir süre ara
verdi. Sonra gülerek devam
etti.
-Biliyorsunuz, size bugüne
kadar 150 bin euro prim
dağıttık. Bu zafer sonrası bu
rakama 350 bin euro daha
ilave ediyoruz. Bu sizin Avrupa
Futbol Şampiyonası’na
katılarak hak ettiğiniz bir ödül
dedi.

PARANIN KAYNAĞI NE
OLACAK?
Peki bu para federasyonun
kasasından mı çıkacak?
Federasyon yetkilileri bu
soruya “Hayır” yanıtını veriyor
ve ekliyorlar: -UEFA’dan
Avrupa Şampiyonası’na
katılım bedeli olarak 12 milyon
Euro gelecek.
-Avrupa Şampiyonası’na
katıldığımız için sponsorlardan
da ekstra bir gelir elde
edeceğiz. -Fransa 2016’da
kazandığımız ya da berabere
kaldığımız her maç için UEFA
ayrıca bir prim ödeyecek.

Soydaşlar Hamza Hoca’yı
bağrına bastı!

Zaferin ödülü
adam başı 
500 bin Euro!

GALATASARAY Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
GÜNDEM’in, “Siz iki ülkenin de insanısınız. Gümülcine’de,
Yunanistan’da doğduğunuz ve Türkiye’de yaşıyorsunuz.
Panthrakikos’la çok sıcak ve samimi bir ilişki kurdunuz.
İnsanlar burada sizi aynı zamanda Türk – Yunan
dostluğunun bir iyi niyet elçisi olarak görüyor. Bu konuda ne
söylemek istersiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Savaşların
yaşandığı bir dünyada, barış ve dostluğun önemi çok daha
fazla anlaşılıyor. Biz spor adamıyız. Politikayla alakamız yok.
Ancak Türk – Yunan dostluğuna ve iki ülkenin
yakınlaşmasına biraz olsun katkı yapabiliyorsak ne mutlu
bize. Kendimizi mutlu sayarız. Her zaman spordaki bu
yakınlaşma ve dostluğun, siyasete de yansımasını ve dostluk
ilişkilerinin gelişmesini arzu ederiz. Keşke bütün dünyamızda
barış ve dostluk hakim olsa.” 

ELEFTHEROPULOS: 
“FARKLI HEDEFLERİ 
OLAN İKİ TAKIMIZ”
Galatasaray’ı Gümülcine’ne konuk etmekten memnuniyet
duyduklarını belirten Panthrakikos Teknik Direktörü Dimirtis
Eleftheropulos, “Bu akşam burada onurlandırılan şahsın
sayın Hamzaoğlu olduğunu biliyorum. Güzel bir maç oldu.
Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Farklı hedefleri olan iki
takımız. Konuk takım Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım.
Biz ise süper ligde tutunmaya çalışan bir ekibiz. Kendilerine
başarılar diliyoruz.” diye konuştu. 

BAŞKONSOLOS GALATASARAY 
EKİBİNE YEMEK VERDİ
Maçtan sonra Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, konuk Galatasaray ekibine Eşekçili köyünde akşam
yemeği verdi. 
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Gümülcine’de Cim Bom coşkusu!
10 Ekim Cumartesi günü

Gümülcine’de oynanan
Panthrakikos – Galatasaray
dostluk maçının galibi CİM BOM
oldu. Gümülcineli Teknik
Direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki sarı kırmızılı
takım sahadan 1 – 0 galip
ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti
getiren golü 73. dakikada Sabri
Sarıoğlu attı. 

Panthrakikos ile Galatasaray
arasındak karşılaşma, 10 Ekim
Cumartesi günü Gümülcine’deki
Panthrakikos stadında saat
18:30’da başladı. Maçı yaklaşık 3
bin kişi izledi. Taraftarların
büyük çoğunluğu Batı Trakyalı
Türklerden oluştu. Taraftarlar
karşılaşma boyunca
heyecanlarını yitirmediler ve
Cim Bom lehine tezahüratta
bulundular. 

Karşılaşmanın başında
Türkiye’deki terör saldırısında
hayatlarını haybedenler için
saygı duruşunda bulunuldu.
Batı Trakyalı taraftarların saygı
duruşundan hemen sonra
“Şehitler Ölmez Vatan
Bölünmez” diye slogan atması
dikkat çekti. 

SOYDAŞLAR 
HAMZA HOCAYI 
BAĞRINA BASTI
Gümülcine’deki taraftarlar maç
boyunca hemşehrileri olan

Hamza hocaya sevgi
gösterisinde bulundular. Hamza
Hamzaoğlu maç sonrasında da
trübünlere koşarak taraftarın
tezahüratını karşılıksız
bırakmadı. 

Karşılaşmada, Teknik
Direktör Hamza Hamzaoğlu
yaptığı değişikliklerle genç
futbolculara da şans verdi.
Maçın ilk yarısı 0 – 0 berabere
sonuçlanırken, Galatasaray 30.
dakikada Emre Çolak’ın
kullandığı penaltıdan sonuç
alamadı. Sarı kırmızılı ekibe
galibiyet golünü Sabri Sarıoğlu
kazandırdı. Cim Bom, 73.
dakikada 1 – 0 öne geçti. Başka
gol olmayınca karşılaşma bu
skorla bitti. 

Maçın bitiş düdüğüyle
birlikte stattaki taraftarlar
Teknik Direktör Hamza
Hamzaoğlu’nu yanlarına
çağırarak tezahüratta
bulundular. Özellikle genç
Galatasaraylılar, futbolcular ve
teknik direktörle fotoğraf
çektirmek için birbiriyle yarıştı. 

Panthrakikos – Galatasaray
maçını Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Rodop SİRİZA Milletvekili

Mustafa Mustafa, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, eyalet
meclis üyesi Tarkan Multaza ve
diğer yetkililer izledi. 

“TÜRK – YUNAN DOSTLUĞUNA
BİRAZCIK KATKIMIZ OLDUYSA 
NE MUTLU BİZE”
Karşılaşma sonrasında
Galatasaray Teknik Direktörü
Hamza Hamzaoğlu ve
Panthrakikos Teknik Direktörü
Dimirtis Eleftheropulos ortak
basın toplantısı düzenledi.
Toplantıyı çok sayıda Türk ve
Yunanlı gazeteci izledi. 

Gümülcine’de bulumaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Hamza Hamzaoğlu,
gösterilen misafirperverliğe
teşekkür etti. Panthrakikos’un
ilerleyen dönemde daha iyi bir
takım olacağına inandığını
belirten Hamzaoğlu, taraftarı da
oldukça heyecanlı bulduğunu
söyledi. 

Galatasaray futbol takımı, dostluk maçı oynamak için 9 – 11 Ekim tarihlerinde
Gümülcine’deydi. Cim Bom, Batı Trakya’da sevgi ve coşkuyla karşılandı. 

Baba ocağında duygulu anlar...
DOSTLUK maçı için

Gümülcine’ye gelen Galatasaray
Teknik Direktörü Hamza
Hamzaoğlu, köyüne de gitti. 

7 yaşındayken ailesiyle Meriç
nehrini sandalla geçip,
Türkiye’ye göç eden sarı-
kırmızılı takımın Teknik
Direktörü Hamza Hamzaoğlu,
Gümülcine’nin Yaka
bölgesindeki köylerde yaşayan
akrabalarını ziyaret etti.

Gittiği yerlerde ilgiyle
karşılanan Hamzaoğlu, önce
Kozladere
köyündeki halası Fatma
Hamzaoğlu’nun yanına gitti.
Elini öptüğü halası ile bir süre
sohbet eden Hamza
Hamzaoğlu, daha sonra
Susurköy’deki amcası Mümin
Hamzaoğlu’na uğradı.
Çocukların çiçekle karşıladığı
sarı-kırmızılı takımın teknik
direktörü, amcasının yanında
da bir süre kaldıktan sonra

doğduğu ve 7 yıl yaşadığı eve
geçti.

Bugün başkasına ait olan
evin bahçesinde basın
mensuplarına poz veren Hamza
Hamzaoğlu’nun duygulandığı
görüldü. 

Gazetecilerin ziyaretiyle ilgili
sorularını yanıtlayan
Hamzaoğlu sık sık köyünü
ziyaret ettiğini belirterek,
“İnsan doğup büyüdüğü yere

tekrar döndüğünde çok farklı
oluyor. Doğduğum yer aynı
şekilde kalmış. Küçük bazı
değişiklikler var. Tekrar
gelip akrabalarımı görmek
güzel oluyor. Yenileniyorum.
İnsanlar biraz yaşlandı, gençler
ekonomik şartlardan dolayı yurt
dışında çalışıyor, ama köy aynı
şekilde duruyor. Değişen bir şey
yok. Çocukluk duyguları
içimde.” diye konuştu.

Devamı 23. sayfada
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