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İpsala’daki 
Kutlu Doğum’a
Balkanlar 
akın etti
Balkanlar’da yaşayan Müslümanlar,
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
“Tevhid ve Vahdet” temalı Kutlu
Doğum Haftası etkinliğinde buluştu.
Etkinlik İpsala Belediyesi, İpsala
Kaymakamlığı ve Balkan Ülkeleri
Müftüleri’nin katkılarıyla İpsala’da
gerçekleşti.  »6

İskeçe’ye bağlı Şahin köyünde
Türk Azınlık İlkokulu’nda görev yapan
Dafni Stavraki isimli öğretmenin
sosyal medyadaki paylaşımı tepkilere
ve tartışmalara neden oldu.  » 7

“Yunanistan’ı
sevmeyen
Türkiye’ye gitsin”

Tarım –
Hayvancılık
Enstitüsü’nden
bir ilk
Gümülcine’de gerçekleştirilecek iki
günlük etkinlikte Türkiye, Almanya,
Bulgaristan ve Karadağ’dan 120 iş
adamı Batı Trakyalı meslektaşları ve
üreticilerle biraraya geliyor. »15

19’da 11’de

ekonomi spor

Obama'nın 
Riyad'la yeniden

güven arayışı

LG MusicFlow 
P7’yi inceliyoruz

20’de

Kreditörler 
Yunanistan ile 
FPA’da anlaştı 23’te

Domruköy 
namağlup 

şampiyon oldu

İSTANBUL’da  14-15 Nisan
tarihleri arasında
gerçekleştirilen ve Batı
Trakya’dan Gümülcine ve İskeçe
seçilmiş müftülerinin katıldığı
İslam Birliği Toplantısı’nın
sonuç bildirisinde, Batı Trakya
ve 12 adalardaki Müslüman Türk
azınlığının sorunları dile
getirildi ve azınlığa verilen
destek ifade edildi. Bildiride
ayrıca Yunanistan’a, Müslüman
azınlığın hakları, kimlikleri ve
kültürlerine saygı ve bu hakları
garanti altına alma çağrısı
yapıldı. » 6

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin çocuklara
yönelik faaliyetlerin de
yapıldığı BTAYTD’nin iki
şubesine sabah saatlerinde
Gümülcine Savcısı ve polis
gelerek kontrolde bulundu.
»5

Savcı ve
polisten
azınlık
derneğine
baskın 

bilimdünya

EFA üyesi AP milletvekilleri
Tatjiana Zdanoka, Jordi
Sebastia ve Judith Sargantini,
“Yunanistan tarafından AİHM
kararlarının uygulanmaması”
başlıklı soru önergesini Avrupa
Birliği Komisyonu gündemine
taşıdı. EFA tarafından yapılan
açıklamada, EFA üyesi olan
DEB Partisi ve Yunanistan’daki
Makedon azınlık tarafından
kurulan Gökkuşağı Partisi ile
yapılan işbirliği sonucunda
sözkonusu soru önergesinin
hazırlandığı ve Avrupa Birliği
Komisyonu’na sunulduğu
ifade edildi.  Önergede, İskeçe
Türk Birliği, Rodop ili Türk
Kadınları Kültür Derneği,
Meriç ili Azınlık Gençlik
Derneği ve Makedon Kültür
Evi’yle ilgili davalarda
AİHM’nin kararları hatırlatıldı
ve Yunanistan’ın sözkonusu
kararları uygulamaya
koymadığı kaydedildi. »4

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin üye olduğu Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen Avrupa Hür İttifakı (EFA),
Yunanistan’ın azınlık dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarını uygulamamasıyla ilgili soru önergesi sundu. 

‘AİHM kararları neden
uygulanmıyor?’

»12-13

İslam Zirvesi’nden destek
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GÜMÜLCİNE’nin Kozlukebir
belediyesine bağlı Domruköy halkının
geleneksel olarak düzenlediği köy
mevlidi, 16 Nisan Cumartesi günü
gerçekleşti. “Kutlu Doğum Haftası”
nedeniyle düzenlenen etkinliğe Batı
Trakya’nın farklı köylerinden çok sayıda
soydaş katıldı.

Etkinlik, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerin
okuduğu Asr-ı Şerif, ilahiler ve Mevlid-i
Şerif’le başladı. Dua, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
tarafından yapıldı. Dua sonrası kısa bir
konuşma yapan İbrahim Şerif, bu tür
etkinliklerin önemine değindi ve köy
halkını yıllardan beri bu etkinliği devam
ettirdikleri için tebrik etti. 

“ÖNCE 40 OTOBÜSE 
TAMAM DEDİLER, 
SONRA AZALTTILAR”
Müftü Şerif konuşmasının devamında,
“17 Nisan Pazar günü Türkiye İpsala’da
düzenlenecek olan kutlu doğum
programına davet edildik. Bu etkinliğe
bölge halkı ile birlikte katılmak istedik ve
bize başvuruda bulunan yaklaşık iki bin
kişi oldu. Bunun içinde otobüs şirketleri
ile konuştuk ve 40 otobüs tahsis ettik.
Fakat nedenini bilmediğimiz
nedenlerden dolayı bazı otobüs şirketleri
bir iki gün sonra bizleri arayıp biz yurt
dışına çıkamıyoruz dediler. Bize kırk
otobüs gerekirken şimdilik sadece 19
otobüsle katılacağız. Bu konuda bizlere
anlayış gösteren bölge halkına çok
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı ise Bulgaristan’dan gelen
Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet yaptı.
Beyhan Mehmet, Batı Trakyalı
kardeşleriyle buluşmaktan duyduğu
memnuniyeti de dile getirdi. 

Etkinliğe civar köylerden çok sayıda
soydaş başta olmak üzere, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Bulgaristan Kırcaali Müftüsü Beyhan
Mehmet, SİRİZA Partisi Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf ve
Mustafa Mustafa, POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza

Akıncı, Muavin Konsolos İrfan Çetin,
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Kozlukebir Belediye Başkan Rıdvan
Ahmet, belediye başkan yardımcıları,
meclis üyeleri, Kozlukebir eski Belediye
Başkanı İbrahim Şerif, Kozlukebir
Toplumsal Hareket Başkanı Saadettin
Şakir Hüseyin Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
Doğu Makedonya -Trakya eyalet meclis
üyeleri Önder Mümin ve Ahmet İbram,
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Batı
Trakya Camileri Din Görevliler Derneği
Başkanı Sadık Sadık ve Rodop-Meriç
İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet ve yönetim kurulu
üyeleri katıldılar.

BAŞKONSOLOS AKINCI 
KÖY HALKINI TEBRİK ETTİ
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı yaptığı konuşmada,
Domruköy mevlidini gerçekleştiren
köylüleri tebrik ederek, birlik ve
beraberlik mesajı verdi. Başkonsolos
Akıncı sözlerine şöyle devam etti:
“Kırcaali Müftümüz Beyhan hocamıza
teşekkür ediyorum. Buradaki varlığı,
bizlere hitabı sınırları, dağları, tepeleri
aşan kardeşliğimizin ortak kimliğimiz bir
simgesi oldu. Türk milletinin bir çok
vasfı var. Bunlardan bir tanesi Hz.
Peygamber sevgisine dayanan, onu
sürekli hatırlayan, sürekli seven,
muhabbet duyan bir dindarlık anlayışına
sahibiz. Çok fazla örnek verilebilir, ama
ben hatırladığım bir tanesini
nakledeceğim. 1918 yılında artık bütün
ordular yenilmiş, Mondros Ateşkes
Antlaşması imzalanmış. İstanbul’dan
emirler geliyor, ama Fahrettin Paşa bir
türlü Medine’yi bırakmıyor. Talimatlara
ve emirlere rağmen ‘ben burayı nasıl
bırakırım, bana emanet edilen bu
toprakları nasıl devrederim’ diyerek. Taa
ki, ‘şehri topa tutarız, yerle bir ederiz’
tehtidi üzerine Türk askeri ağlayarak terk
etmek zorunda kalır. Biz böyle bir
milletiz. Saatlerce anlatılabilir, birçok
örnek verilebilir. Bugün siz burada

Domruköy halkı bir geleneği devam
ettiriyorsunuz. Kutlu doğum haftasını
mevlid ile devam ettiriyorsunuz. İnşallah
bu kıyamete kadar süreklilik arz eder.
Tabi sadece kutlu doğum haftasıyla,
sadece mübarek günlerle değil,
hayatımızın her yönüne tatbik ederek,
her zaman hatırlayarak Hz. Peygamber
sevgisini yaşatmak durumundayız.
Bugün buradan ayrıldıktan sonra
hatırlamak için, birbirimize anlatmak
için başka vesileler bulmak zorundayız.
İlimle, irfanla, okuyarak birbirimize
anlatarak, gençlerimize sahip çıkarak.
Bakın bu sorunu yaşıyoruz. Evet

ekonomik kriz var, gençler Almanya’ya,
Hollanda’ya gidiyor. İsteklerini
karşılamakta güçlük çekiyoruz. Fakat
aynı zamanda bir maneviyat krizi
yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü,
sözümüzü, lafımızı anlatmakta
zorlanıyoruz. Hepimizin kendimizi
gözden geçirmemiz lazım. Komşumuza,
akrabalarımıza, kardeşlerimize sahip
çıkmamız lazım. Aramızdaki muhabetti
arttırmamız lazım.”

Köy camiinde kılınan öğle namazının
ardından, etkinliğe katılan konuklara
köy halkı tarafından öğle yemeği ikram
edildi.

Geleneksel Domruköy mevlidi 
Batı Trakyalıları buluşturdu

Müftü İbrahim Şerif

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet
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RODOP Milletvekili İlhan
Ahmet, Yunanistan
Başpiskoposu İeronimos’u
ziyaret etti. Milletvekili
Ahmet’e, ülkedeki Müslüman
nüfusun durumu hakkında
bilgi veren İeronimos, son
dönemde göçmen ve
mülteciler konusunda kilise
tarafından yürütülen insani
yardım çalışmalarını da
anlattı.  

“İSLAMOFOBİ, 
ANTİ-SEMİTİZM, 
NAZİZM GİBİ 
AKIMLARA ÇAĞDAŞ
AVRUPA’DA YER YOK” 
Görüşmede Milletvekili İlhan
Ahmet, ülkenin ve Avrupa’nın
ciddi bir insanlık sınavı
verdiği bu süreçte, Yunan

Ortodoks Kilisesi’nin
Müslümanlara karşı
sergilediği tutumun önemine
işaret etti. Tüm dünyada ve
özellikle aynı coğrafyada
yaşadığımız Avrupa
Birliği’nde yükselen
İslamofobi, antisemitizm ve
nazizm gibi aşırı dini ve ırkçı
eylem, söylem ve
düşüncelerin karşısında
olduğunun altını çizen
Ahmet, dinlerarası hoşgörüye
olan inancını vurguladı. 

Mukaddes kitab Kur’an-ı
Kerim’in buyruklarını
hatırlatan İlhan Ahmet,
mensubu olduğu İslam
dininin barış ve hoşgörü dini
olduğunu belirterek, tüm
dünya barışı için dinlerarası
dialoğun tesis edilmesinin

önemine değindi. 

“FARKLILIKLAR TEHDİT
DEĞİL, ZENGİNLİKTİR”
İlhan Ahmet, Başpiskopos’la
görüşmesinde, çağdaş
Avrupa’da uç ve ayrılıkçı
zihniyete yer olmadığını da
bir kez daha dile getirerek,
“Özellikle Trakya gibi
farklılıkları içinde barındıran
bir iklimde yaşayan bir birey
olarak, farklılıkların tehdit
değil zenginlik olarak
görülmesi gerektiğine
inanıyorum. Bireylerin dini
inançlarının, kimliklerinin,
renklerinin, cinsiyetlerinin,
dillerinin toplumsal yapıda
ayrıştırma sebebi olarak
görülmesi kabul edilemez.”
diye konuştu.

Milletvekili İlhan
Ahmet, Başpiskopos
İeronimos ile görüştü
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Hülya EM‹N

Nur içinde uyu anne!..

İ
lk büyük kaybımı
babamın ölümüyle
yaşadım. Kızım Irmak’a 7

aylık hamileydim babamı
yitirdiğimde. Küçük torununu
kucağına alıp okşayacaktı. Ama
verdiği sözü tutamadı. 

Yıkılmıştım... 
Bu büyük acının en büyük

tesellisini ablamla beraber
annemizin kolları arasında
bulduk. Kol kanat gerdi bize.
Tevekkülü anlattı . Sonun
kaçınılmaz olduğunu. Sardı
sarmaladı. Yetim kalmanın yaşı
olmadığını, onun şefkatli kolları
arasında anlamadık.
Hissettirmedi bize babamızın
yoklukluğunu, eksikliğini. 

Ama altına saklandığım bu
kanat, hiç beklemediğim bir
anda kırıldı. Son sığındığım
liman yok oldu. Öksüz kalmanın
yaşı olmadığını işte o an
anladım. Kalabalık içinde
ailesini kaybetmiş, bulamayan
dört yaşındaki bir çocuktan
farksızdı duygularım. Küçük,
küçücük çaresiz bir çocuktu
ağlayan. 

Annemi son yolculuğuna
uğurladığımız gece bir
büyüğüm, “Asıl şimdi büyüdün.
Ne geç kalma, ne eve gidince
bana telefon et” diyenin artık
olmayacak.” dedi. Haklıydı,
evin büyümeyen küçük kızı
birden bire büyüdüm. Yaşıma
en az bir 10 yıl eklendi. Üzerime
bir ağırlık, bir olgunluk çöktü. 

Büyük ayrılığı yaşamadan
önce ailecek annemle o kadar
güzel bir gün geçirdik ki.
Günlük koşuşturma içinde hiç
yapmadığımız kadar güzel
sohbetler ettik. Babamı andık.
Fotoğraflarına baktık.
Güzellikleri paylaştık. Onu
öptük, kokladık. Şakalar yaptık
birbirimize. En önemlisi, her

zaman telaş içinde olan annem
ne geçireceği ameliyattan
korkuyor, ne de ufak bir endişe
belirtisi taşıyordu yüzünde.
Huzurluydu, hem de çok.

Annemle bu güzel günü
yaşamama, onunla bilmeden de
olsa vedalaşma fırsatını bana
veren Yaradan’a şükürler olsun.
Onu yanaklarından öperek
uğurlayabildiğim için Allah’ıma
şükürler olsun.

Beni ve ablamı bugünlere
getiren canım annem ve
babama sonsuz teşekkürler.
Yemeyen yediren, giymeyen
giydiren, toplumuna faydalı
bireyler olmak için elinden
geleni esirgemeyen canım
annem ve babama hakkımızı
ödememiz ne mümkün. 

Herkesin en kıymetlisidir
anne ve babası. Onların
kaybıyla yaşanan acının
büyüklüğünü, bu kaybı yaşayan
herkes bilir. 

Hani yüreğinin sızlaması
vardır ya. Elinden birşey
gelmemenin, onları geri
getirememenin çaresizliğinin
yarattığı sızı.

Canım annem… Yeni
mekanında huzur içinde uyu.
Beni bugünlere getiren,
şekillendiren, son anına kadar
fedakarlığını esirgemeyen,
kollayan, koruyan annem
olduğun için sonsuz
teşekkürler. 

47 yıllık hayatımın en önemli
aktörlerinden birini yitirmenin
yarattığı boşluk hiç
dolmayacak. Rahminde bana
verdiğin hayatın son anına
kadar yüreğimde, içimde hep
yaşayacaksın. Yokluğun,
boşluğun dolmayacak. Hep
gözümün önünde olacaksın.
Seni çok seviyorum ve çok
özlüyorum anne. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

DEB Partisi kongreye hazırlanıyor
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)

Partisi kongreye hazırlanıyor.
DEB Partisi kongresinin 22
Mayıs Pazar günü yapılacağı
bildirildi. Genel Başkan ve
Merkez Yürütme Kurulu’nun
belirleneceği kongre, DEB
Partisi’nin Gümülcine –
Kozluköy yolu üzerindeki yeni
genel merkezinde
gerçekleşecek.

DEB Partisi’nden yapılan
yazılı açıklamada, DEB Partisi
Merkez Yürütme Kurulu’nun 18
Nisan Pazartesi günü toplandığı
ve 4. olağan kongrenin 22 Mayıs
Pazar günü yapılmasını
kararlaştırdığı ifade edildi. Parti
tüzüğü gereğince kongrede
genel başkan ve Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri için
seçim yapılacağı belirtilerek,
başkan adayları için Merkez
Yürütme Kurulu’nda üç yıl görev

yapmış olma şartının olduğu
hatırlatıldı. 22 Nisan 2016
tarihine kadar DEB Partisi’ne
üye olanların ise Merkez
Yürütme Kurulu’na aday olma
hakkına sahip olduğu
kaydedildi. 

Gerek genel başkan adayı
olacak MYK üyeleri, gerekse
MYK üyeliğine aday olacak
üyelerin en geç 30 Nisan 2016
tarihine kadar Genel Merkez’e
başvurmaları gerekiyor.
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EFA, Yunanistan’ın AİHM kararlarını
uygulamamasını sordu!

AVRUPA Hür İttifakı (EFA) tarafından
yapılan konuyla ilgili açıklamada, EFA
üyesi olan DEB Partisi ve Yunanistan’daki
Makedon azınlık tarafından kurulan
Gökkuşağı Partisi ile yapılan işbirliği
sonucunda sözkonusu soru önergesinin
hazırlandığı ve Avrupa Birliği
Komisyonu’na sunulduğu ifade edildi. EFA
üyesi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri,
Yunanistan’ın AİHM kararlarını ısrarla
uygulamadığına vurgu yaptılar. Önergede,
İskeçe Türk Birliği, Rodop ili Türk Kadınları
Kültür Derneği, Meriç ili Azınlık Gençlik
Derneği ve Makedon Kültür Evi’yle ilgili
davalarda AİHM’in kararları hatırlatıldı ve
Yunanistan’ın sözkonusu kararları
uygulamaya koymadığı kaydedildi. 

DEB Partisi’nin de üye olduğu Avrupa
Hür İttifakı üyesi üç parlamenter, AİHM’in
vermiş olduğu kararları örnek göstererek,
söz konusu mahkemenin Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin örgütleme
özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin
Yunanistan tarafından ihlal edildiğine dair
hükmü bulunduğu, ancak Yunan
makamlarının bu  kararları uygulamayı ve
azınlık derneklerinin resmi kayıtlarını
yapmayı reddettiğini dile getirdi. 

Bazı davaların yirmi yılı aşkın bir
süredir devam ettiği belirtilen soru
önergesinde, AB Komisyonu’nun bu
durumdan haberdar olup olmadığı
konusunda yanıt vermesini isteyen üç
parlamenter, AİHM kararlarının
uygulanmamasının Yunanistan’da
hukukun üstünlüğüne yönelik sistematik
bir tehdit olup olmadığını sordu. EFA
milletvekilleri ayrıca, Komisyon’un
Yunanistan’la ilgili olayda AB hukukunun
ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik
AB’nin ilgili prosedürünü devreye sokma
konusundaki niyetini sordu. 

Bilindiği üzere AİHM, isimlerinde
“Türk” ve “azınlık” kelimeleri geçtiği için
kapatılan veya kurulmasına izin
verilmeyen İskeçe Türk Birliği, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği davalarına ilişkin
2007 ve 2008 yıllarında oybirliğiyle aldığı
üç kararla Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
azınlığının örgütlenme özgürlüğü hakkını
ihlal ettiğine hükmetmişti. Ancak
Yunanistan, söz konusu kararları
uygulamayı ısrarla reddediyor.

Bu arada, EFA üyesi parlamenterlerin
sunduğu soru önergesiyle ilgili olarak
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ve
Uluslararası Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilcisi Panayotis
Dimitras’ın da lobi çalışmaları ve raporları
yer almış, sözkonusu kuruluşlar da
hazırlanan soru önergesine önemli katkıda
bulunmuştu. 

Dostluk Eşitlik
Barış (DEB)

Partisi’nin üye
olduğu Avrupa

Parlamentosu’nda
temsil edilen
Avrupa Hür

İttifakı (EFA),
Yunanistan’ın

azınlık
dernekleriyle
ilgili Avrupa

İnsan Hakları
Mahkemesi
kararlarını

uygulamamasıyla
ilgili soru

önergesi sundu.
EFA üyesi AP

milletvekilleri
Tatjiana Zdanoka

(Letonya), Jordi
Sebastia

(İspanya) ve
Judith Sargantini

(Hollanda),
“Yunanistan

tarafından
Avrupa İnsan

Hakları
Mahkemesi

(AİHM)
kararlarının

uygulanmaması”
başlıklı soru

önergesini
Avrupa Birliği

Komisyonu
gündemine taşıdı. 

Londra’da “Batı Trakya’yı
anlamak” konulu etkinlik

İNGİLTERE Batı Trakya Türkleri
Dayanısm̧a Dernegĭ’nin düzenledigĭ “Batı
Trakya’yı anlamak” konulu seminer, 10

Nisan Pazar günü Southwark Kıbrıs Türk
Dernegĭ’nde yapıldı.

Seminer, Almanya’daki
Lippstadt Batı
Trakya Türkleri
Egĭtim ve Kültür
Dernegĭ ile

Kelsterbach
Batı Trakya
Türkleri
Dernegĭ”nin

sanal
katılımının

sagl̆anmasıyla, Avrupa’daki Batı Trakya Türkleri dernekleri
arasında gerçeklesȩn ilk e- seminer olma özelligĭne sahip oldu.

Etkinliğe konuşmacı olarak akademisyen Sebahattin
Abdurrahman katıldı. Dr. Abdurrahman, Batı Trakya Türkleri
açısından Balkan Savasļarı ve sonrasında bölgede yasa̧nan
gelism̧elere ve Lozan Antlasm̧ası’ndan günümüze kadar
yasa̧nan gelism̧elere degĭndi. Abdurrahman, konuşmasının
devamında Basm̧üftülük, müftülükler, egĭtim, 19. Madde
mağdurları ile Türk kelimesinden dolayı yasaklı olan dernekleri
anlattı. 

Abdurrahman konuşmasının sonunda, azınlık okullarındaki
Türkçe konusm̧a sınırlamasının uluslararası hukuk göz önüne
alındıgı̆nda bir dayanagı̆nın olmadıgı̆na dikkat çekti. 

Konusm̧a, üç farklı lokasyonda konuşmayı dinleyen
katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla tamamlandı.

Etkinliğin sonunda konuşan Iṅgiltere Batı Trakya Türkleri
Dayanısm̧a Derneği Basķanı Ercüment Mustafaogl̆u, etkinliğin
eşzamanlı olarak Almanya’daki Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Egĭtim ve Kültür Dernegĭ ile Kelsterbach Batı Trakya Türkleri
Dernegĭ’nde izlenmesinden duyduğunu memnuniyeti dile
getirdi. Mustafaoğlu, bu sayede güzel bir dayanışma örneği
sergilediklerini, bu sanal katılımın ileriki dönemde planlanan
etkinliklerin de ilk etabı oldugŭnu sözlerine ekledi.
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G azetemiz geçen hafta
yayınlanmadığı için eyalet eğitim
müdürü Keramaris’in azınlık

okullarında Türkçe’nin kullanımına
kısıtlama getiren genelgesinden sonraki
günderde meydanan gelen tepkileri ve bu
konuyla alakalı ikinci genelgesini ele
alamadık. Gerçi Türkçe’yle ilgili iki
genelgenin dışında şu birkaç gün içinde Batı
Trakya Türk Azınlığı’nı ilgilendiren başka
olaylar da yaşandı.  

Şahin’deki azınlık ilkokulunda görevli
öğtmenin sosyal medyada önce paylaştığı\
tepkilerden sonra da sildiği azınlık insanını
hedef alan hakaretvari ve aynı zamanda
düşündürücü açıklamalarıyla sınırlı kalmadı
olaylar. Azınlık insanına ve azınlığın
kimliğine ve kültürüne bir hınç içinde olan
insanların okullarımızda görev yapıyor
olması kaygı verici. Azınlığın Türkçe
konuşmasına tahammül edemeyen ve
bundan rahatsızlık duyan insanların varlığı
karşısında “pes` demekten başka bir şey

bulamıyorum!
“Türkçe konuşma genelgesi”ne dönecek

olursak. Doğu Makedonya Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris’in
talimatıyla 1 Nisan 2016 tarihinde azınlık
okullarına bir genelge gönderildi. Genelge
belirli bir konuya yönelikti. Öğretmenlerin
okuldaki öğrencilere yaptığı açıklama,
duyuru ve ilanların hangi dilde yapılacağını
belirliyordu. Genelgede bundan böyle
öğrencilere yapılacak açıklamaların resmi
dilde (yani Yunanca olarak) yapılması
isteniyordu. Yunanlı öğretmenler bunu
zaten Yunanca yaptıkları için aslında
genelge Türk azınlık mensubu öğretmenlere
yönelikti. Bu öğretmenlere “bundan sonra
öğrencilere yapacağınız açıklamaları Türkçe
değil, Yunanca yapacaksınız” deniyordu.
Yani Türkçe’nin kullanımına çok ciddi bir
sınırlama getiriliyordu. Azınlık kurumları ve
temsilcileri buna sert tepki gösterdi. Olay
patlak verdiği günlerde Batı Trakya’yı
ziyaret eden Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Kerim Uras’ın da Lozan antlaşmasına atıfta

bulunarak genelgeye sert tepki verdiğini
hatırlatmakta fayda var. 

Sayın Keramaris tepkiler üzerine olayı
basına yaptığı açıklamalarla geçiştirmeye
çalıştı. Sonra eyalet eğitim müdürlüğü
adına yazılı bir açıklama yaptı. Ancak
tepkilerin devam etmesi nedeniyle 1
Nisan’da yaptığı gibi okullara bir genelge
göndermek zorunda kaldı. Genelgeyi 11
Nisan günü gönderdi. Yani Türkçe’ye
kısıtlama getirdiği genelgeden on gün
sonra. Genelgede özetle; azınlık okullarının
Lozan antlaşması ve ilgili protokoller
uyarınca çift dilli olduğunu, devletin ve
eğitim bakanlığının iki dilin özgürce
kullanımını sağladığını belirtiyor. Bunun
yanısıra bazı okullarda iki dilden birinin
(Yunanca’yı kastediyor ancak belirtmiyor)
hiç duyulmadığını bu yüzden de eğitimciler
arasında oluşan sorunların çözümü için
sözkonusu genelgelerin okullara
gönderildiğini savunuyor. 11 Nisan 2016
tarihli olan ve 1 Nisan 2016 tarihli genelgeyi
“tamir” veya “iptal” etmeye yönelik
genelgede bunlar var. 

Peki bu genelge eski genelgeyi iptal
ediyor mu? Tam anlamıyla “iptal ediyor”
demek çok zor. Çünkü birinci genelgede
spesifik bir konu ele alınıyor. Ve net bir
talimat veriliyor. 11 Nisan tarihli genelgede
ise daha çok bir genelleme yapılıyor. Azınlık
eğitimi statüsünün Lozan antlaşmasıyla
belirlendiğinin teyit edimesi, bu konuda
farklı yorumlar yapanlara karşı iyi bir
hatırlatma olmasına rağmen, bir önceki
genelgeden farklı olarak bir genelleme
yapılması sözkonusu. Buna rağmen azınlık
kamuoyu ve eğitim camiası son genelgeyle

biraz da olsa rahatladı, kısmen de olsa
tatmin oldu. Fakat akıllarda hala soru
işaretleri var. Olayın bundan sonraki kısmı,
daha çok uygulamada nelerin
yaşanacağıyla yakından ilgili. Azınlık
okullarındaki uygulamaların çok iyi bir
şekilde takip edilmesi gerekir. Gerek
derslerde, gerekse ders dışında
okullarımızdaki tüm işleyişin mercek altına
alınması ve hassasiyetle takip edilmesi şart.
Zira, 1 Nisan tarihli genelgeden sonra bazı
okullarda Türkçe öğretmenleri üzerinde
baskı kurulmaya çalışıldığına ve bazı
durumda öğretmenlerin Türkçe konuşmayla
ilgili “uyarılara” muhatap olduğu haberleri
geliyor. Şahin’deki öğretmenin de sosyal
medyada yaptığı ve köyde rahatsızlık
yaratan, tepki doğuran paylaşımının bu
tartışmalardan etkilenerek yapılan bir
eylem olduğunu söylemek mümkün. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız olayların
mürekkebi kurumamışken, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin
şubelerine yapılan baskın ve kontrollerin
haberi geldi. Bu ilk değil tabii ki. Derneğin
faaliyetlerinin yanısıra, çocuklara yönelik
faaliyetlerin de yapıldığı şubelere yapılan
baskınlar son dönemde oldukça arttı. Bu
kez savcı da gelmiş bu kontrollere. 

Tüm bu olaylar, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın kesinlikle hak etmediği
şeyler. Anayasal hakkı olan, hem
uluslararası hukukun hem de ulusal
hukukun garanti altına aldığı azınlık
eğitiminin kısıtlandığı, sınırlandırıldığı bu
ortamın bir an önce son bulması gerekir.
Azınlık, yeni sorunlar değil, mevcut
sorunların çözümünü bekliyor ve istiyor. 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık ve azınlık eğitimi nereye gidiyor?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Kader Özlem, Türkiye’nin 
Balkan Türkleri Politikası’nı yazdı

TRAKYA Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kader
Özlem’in “Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014)”
başlıklı kitabı Dora Yayınları’ndan çıktı. Alanında yapılan
ender çalışmalardan biri olan kitap Türkiye’deki kitapçılarda
satışa sunuldu. 

Çalışma, özellikle yakın döneme ışık tutması ve bütün
Balkan Türkleri’ni içermesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
Kader Özlem, kitabın konusuna ilişkin Türkiye’de büyük bir
eksikliğin olduğuna dikkat çekerek mütevazı da olsa
literatüre bir katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Aslen Bulgaristan’ın Kırcaali’ye bağlı Cebel kasabasından
olan Kader Özlem kitabıyla ilgili olarak GÜNDEM gazetesine
açıklamalarda bulundu. Özlem, kitaptaki teorik ve
metodolojik çerçevenin eserin ana omurgasını
oluşturduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Uluslararası
ilişkiler teorilerinden olan Sosyal İnşacılık temelinde ve
söylem analizi metoduyla ele alınan bu çalışma 1991-2014
arası dönemde Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasını
analiz etmeyi hedefliyor. Söylem özneleri olarak bu dönemde
görev yapan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri

Bakanlarını esas almakla birlikte,
söz konusu söylemlerin eylem

boyutunda yansımaları da
değerlendirildi. Sonuç
olarak Türkiye’nin Balkan
Türkleri politikasının
hatlarını ortaya çıkarmaya
gayret ederek, çeşitli
bulgulara ulaştım.”

Kitapta Batı Trakya’daki
soydaşların özel bir yere
sahip olduğunu söyleyen
Kader Özlem, Batı Trakya

Türkleri’nin diğer Türk
azınlıklardan farklı olarak

doğrudan
Lozan

Antlaşması’nın güvencesi kapsamında olduğunu vurguladı. 
Özlem, literatür taramalarının yanı sıra Balkan

Türkleri’nin yaşadığı diğer ülkelerde olduğu gibi Batı
Trakya’da da saha çalışmaları yürüttüğünü belirterek
Gümülcine’de seçilmiş Müftü İbrahim Şerif, eski milletvekili
Ahmet Hacıosman ile röportaj yaptığını ve DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş ile konuya ilişkin sohbet
gerçekleştirdiğini vurguladı. 

Ayrıca Gündem, Millet, İleri gibi azınlık medyasının süreli
yayınlarının arşivini taradığını aktaran Özlem sözlerini şöyle
sürdürdü: “Batı Trakya Türkleri’nin sorunlarına yabancı
olmadığımı bölgedeki soydaşlar bilirler. Çalışmada yapılan
esasen bu sorunlara veya Batı Trakya’da meydana gelen yeni
gelişmelere yönelik Türkiye’nin tepkisini değerlendirmek
oldu. Varılan sonuç Türkiye’nin soydaşlarının sorunlarına
duyarlı bir politika izlediği yönündedir. Batı Trakya Türkleri
bölgedeki diğer Türk azınlıklardan farklı olarak doğrudan
Lozan Barış Antlaşması’nın güvencesi kapsamındadır.
Ayrıca Yunanistan’ın Türkiye’ye ve Türk azınlığa yönelik sert
refleksleri nedeniyle Batı Trakya Türkleri çözülmesi zor bir
denklemin parçasıdır ve sorunları artık kronikleşmiştir. Bu
şartlar altında ve belli sınırlar içerisinde Ankara’daki gerek
koalisyon hükümetleri gerek Ak Parti iktidarı soydaşlara
azami özen göstermiştir.”

KADER ÖZLEM 
KİMDİR?
1986 yılında Kırcaali’ye (Bulgaristan) bağlı Cebel’de doğan
Kader Özlem, zorunlu göçte ailesiyle birlikte Bursa’ya gitmek
zorunda kaldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış,
doktorasını ise Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nde aynı
bölümde tamamlamıştır. Halihazırda Trakya Üniversitesi
Balkan Araştırma Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev
yapmaktadır. Göçmen derneklerinde de aktif olarak görev
alan Özlem, BAL-GÖÇ’ün de bünyesinde bulunduğu Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun
(BGF) Genel Sekreteri’dir. İngilizce ve Bulgarca bilen Kader
Özlem evli ve bir çocuk babasıdır.

Savcı ve
polisten
azınlık
derneğine
baskın 

BATI Trakya Müslüman Türk azınlığı, hedef
olmaya devam ediyor. Azınlık eğitimi başta
olmak üzere, azınlığa yönelik baskıcı
uygulamalar son dönemde artmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde azınlık eğitiminde yaşanan
okullarda Türkçe konuşmayla ilgili genelge
krizinden sonra şimdi de azınlığın önemli
kuruluşlarından Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne bağlı şubelere polis ve
savcı tarafından baskın yapıldı. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Gümülcine’deki iki şubesi 21 Nisan
Perşembe günü baskına uğradı. Dernek
faaliyetlerinin yanı sıra, çocuklara yönelik
faaliyetlerin de yapıldığı BTAYTD’nin iki
şubesine sabah saatlerinde Gümülcine Savcısı ve
polis gelerek kontrolde bulundu. Savcı ile polisin
şubelere girerek mekanı incelediği, buradaki
kişilerle görüştüğü ve çocuklara yönelik
faaliyetlerin de yapıldığı sözkonusu şubelerin
kapanması gerektiğini söylediği ifade edildi.
Gümülcine’de Kesikbaş Mahallesi ve Othonos
sokağındaki (Sobacılar Çarşısı yanı) BTAYTD
şubelerine savcı ve polisin kontrolünden sonra,
Gümülcine Belediyesi’ne bağlı sosyal hizmetler
müdürlüğünden yetkililerin de giderek
denetimde bulunduğu kaydedildi. 

Bu arada, polisin zaman zaman BTAYTD’ne
bağlı şubelerde kontrollerde bulunduğu, ancak
son dönemde bu kontrollerin arttığı, savcının ise
ilk kez dernek şubesine geldiği öğrenildi. 
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İslam İşbirliği Zirvesi’nden 
Batı Trakya Türkleri’ne destek... 

İSLAM Birliği Toplantısı 14-
15 Nisan tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşti. 56 İslam
ülkesinin katılımıyla
gerçekleşen 13. İslam Birliği
Zirvesi’nde, Türkiye

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan İslam
Birliği Başkanı seçildi.

Çeşitli konuların gündeme
geldiği toplantıda, müftüler
İbrahim Şerif ve Ahmet Mete de
temaslarda bulundular. İslam
Birliği Sekreteri İyad bin Emin
Medeni, Ahmet Mete ve İbrahim
Şerif ile özel bir görüşme
gerçekleştirdi. Medeni’nin
görüşmede, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
durumuyla yakından
ilgilendiğini, Batı Trakya’yı
ziyaret etmek için defalarca
Yunanlı yetkililere müracaat
ettiklerini, ancak çeşitli
sebeplerle olumlu cevap
alamadıklarını belirttiği
kaydedildi. Medeni’nin,
önümüzdeki dönemde
Yunanistan’ı ziyaret etmek
istediğini, bu çerçevede Batı
Trakya’ya da gelme niyetinde
olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Müftülerle, Medeni arasında
yapılan görüşmenin İslam
İşbirliği Teşkilatı’nın alt
kuruluşu olan ve merkezi
İstanbul’da bulunan IRCICA

Başkanı Doç.Dr. Halit Eren’in
katkılarıyla gerçekleştiği
vurgulandı. 

İslam zirvesinin sonuç
bildirisinde, Batı Trakya ve 12
adalardaki Müslüman Türk
azınlığının sorunları dile
getirildi ve azınlığa verilen
destek ifade edildi. Bildiride
ayrıca Yunanistan’a, Müslüman
azınlığın hakları, kimlikleri ve
kültürlerine saygı ve bu hakları
garanti altına alma çağrısı
yapıldı. 

İstanbul’da 
14-15 Nisan
tarihlerinde

gerçekleştirilen
İslam Birliği
Toplantısı’na

Gümülcine
Seçilmiş
Müftüsü

İbrahim Şerif
ve İskeçe
Seçilmiş

Müftüsü Ahmet
Mete katıldı.

BALKANLAR’da yaşayan
Müslümanlar, İpsala’da
düzenlenen Kutlu Doğum
Etkinliği’nde buluştu. 

Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı, “Tevhid ve Vahdet”
temalı Kutlu Doğum Haftası
etkinliği düzenledi. Etkinlik
İpsala Belediyesi, İpsala
Kaymakamlığı ve Balkan
Ülkeleri Müftüleri’nin
katkılarıyla 17 Nisan Pazar günü
İpsala Fuar alanında gerçekleşti.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez’in
konuşmacı olarak katıldığı
etkinliğe, Batı Trakyalı Türkiye
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın yanı sıra Trakya
bölgesinden çok sayıda yetkili ve
davetli katıldı. 

İpsala’daki kutlu doğum
etkinliğine Batı Trakya’dan da
çok sayıda soydaş katıldı.
Balkanlar’dan binlerce soydaşın
akın ettiği etkinliğe katılanlar
arasında Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine

Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı ve Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu da
yer aldı. 

İpsala’daki kutlu doğum
etkinliğine Balkan ülkelerinden
çok sayıda müftü ve din adamı
katıldı. 

Yaklaşık 10 bin kişinin yer
aldığı programa Batı Trakya’dan
da yaklaşık 2.500 kişinin
katıldığı ifade edildi.

Bu arada, Batı Trakya’da
etkinlik için kiralanan çok
sayıda otobüsün son anda
otobüs firmaları tarafından iptal
edildiği kaydedildi. 

Balkanlar İpsala’daki Kutlu
Doğum etkinliğine akın etti

ECZACI ARANIYOR
Eczane işletmesi çalıştıracak sorumluluğa sahip 

Eczacılık Fakültesi mezunu bay yada bayan eleman aranıyor.

İlgilenenler detaylı bilgi için 6934343366 
numaralı telefonu arayabilirler.
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“Yunanistan’ı sevmeyen
Türkiye’ye gitsin” dedi olay oldu!

ÖĞRETMEN Stavraki’nin, aşırı
milliyetçi olarak nitelendirilen bir
tartışma sitesinde yaptığı paylaşımda;
azınlık okullarında Türkçe
konuşulmasına kısıtlama getiren genelge
konusunda bakanlığı geri adım attığı
için eleştirdiği ifade edildi. Şahin Türk
Azınlık İlkokulu öğretmeni Stavraki’nin,
“Türkiye her gün kendi oyununu
oynuyor, ancak mesele Yunanistan’ın ne
yaptığıdır. Nihayetinde, kimler
Yunanistan’ı sevmiyorsa, insan
haklarına saygılı muhteşem Türkiye’ye
gitmek için pasaport çıkarabilir ve oraya
gidip orada kalabilir.”

Öğretmenin sözkonusu paylaşımı
Şahin’de büyük tepki yarattı. Bunun
üzerine Şahin Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı İlter Meço ve
encümen heyeti üyesi Ali Aguş, 18 Nisan
Pazartesi günü İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek’le birlikte okulu ziyaret
ederek müdür ve müdür yardımcısıyla
görüştü. Milletvekili Zeybek ve okul
encümen heyeti, öğretmenin
paylaşımından duyulan rahatsızlığı
aktararak, azınlık toplumunun
hassasiyetlerine saygı gösterilmesini
istediler. 

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ZEYBEK
Olayla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek, olayı
derhal ilköğretim müdürüne aktardığını
belirterek, “Konu hakkında bilgi sahibi
olduktan sonra gerek ilköğretim
müdürlüğü ve gerekse Eğitim
Bakanlığı’na gereken bilgileri verdim.
Pazartesi günü encümen heyetiyle
birlikte okulu ziyaret edip konuyu
görüştük. Bilmesi gereken tüm yetkililere
olayı aktardık. Öğretmen, Türkçe’nin
kullanımına kısıtlama getiren genelge
konusunda geri adım attığı için Eğitim
Bakanı’nı eleştiriyor. Yaptığı paylaşım da
aşırı milliyetçi olarak nitelendirilen bir
blogda yapılmış. Türkçe’nin
konuşulmasıyla ilgili ve bakanlığın bu

konudaki tavrını eleştirdikten sonra,
‘Yunanistan’ı sevmeyen Türkiye’ye gitsin’
şeklinde bir yorumda bulunmuş. Gerekli
uyarılar yapıldıktan sonra öğretmen
sosyal medyadaki paylaşımını silmiş. Biz
gereken girişimleri ve uyarıları yaptık.
Bundan sonrası için bakanlık karar
verecek. Herkesin farklı görüşleri olabilir.
Ancak bir azınlık okulunda görev yapan
öğretmenin yaptığı yorumlarda, özellikle
de hassas konularla ilgili yorumlarında,
açıklamalarında çok daha dikkatli
olması gerekir. Tabii ki böyle bir olaydan
sonra öğretmenin görev yaptığı okulda
ne derece verimli olacağı da ayrı bir
konu.” dedi. 

ENCÜMEN HEYETİ BAŞKANI
İLTER MEÇO
Şahin Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı İlter Meço, öğretmen Dafni
Stavraki’nin paylaşımının kabul
edilebilir ve hoşgörülebilir bir tarafı
olmadığını söyledi. Olayın köyde büyük
infial yarattığına dikkat çeken Meço,
“Öğretmenin okullarımızda Türkçe’nin
konuşulması, bu konuda okullara
gönderilen genelge ve genel anlamda
eğitimimizle ve eğitim bakanıyla ilgili bir
paylaşım yaptığını öğrendik. Olayı, ilk
ortaya çıkaran köyümüzün
işadamlarından sayın Hamdi Sefer oldu.
Köylü olaya tepki gösterdi. Şahin bu
konulara hassasiyetle yaklaşan bir
köyümüz. Bunun üzerine milletvekili
Hüseyin Zeybek’le birlikte okul idaresine
gittik. Müdür muavini ve müdürle
görüştük. Okulumuzla, eğitimimizle,
kültürümüzle, gelenek ve
göreneklerimizle, dinimizle ve de Türk
kimliğimizle ilgili olarak halkımızın
hassasiyetlerine saygılı olunmasını
istedik. Bu değerlerimize laf
söyletmediğimizi ifade ettik. Bu
konularla alakalı olarak üç ayda bir değil
de, her ay öğretmenlere hatırlmalarda
bulunulmasını istedik.” diye konuştu. 

“YETKİLİLERDEN KONUYA
HASSASİYETLE YAKLAŞMALARINI
BEKLİYORUZ”
Benzer olayların daha önceleri de
yaşandığına dikkat çeken İlter Meço,
gerek Şahin’de gerekse diğer köy
okullarında zaman zaman azınlığın milli
ve dini kimliğini hedef alan olay ve
davranışların yaşandığını belirterek
sözlerine şöyle devam etti: “Noel

bayramında, Paskalya bayramında,
Karnavallarda veya başka vesilelerle
azınlığımızın kültürü ve kimliğiyle
bağdaşmayan olaylar yaşadık ve
yaşıyoruz. Bu olayın artık son olmasını
temenni ediyoruz ve bekliyoruz. İnşallah
benzer vakaları bir daha yaşamayız.
Yetkililerin bu konulara hassasiyetle
yaklaşmalarını istiyoruz.” 

İskeçe’ye bağlı Şahin köyünde
Türk Azınlık İlkokulu’nda görev yapan
Dafni Stavraki isimli öğretmenin sosyal
medyadaki paylaşımı tepkilere ve
tartışmalara neden oldu. 

“Rasim Dayı”ya son veda...

1989, 1990 ve
1993 yıllarında
yapılan

seçimlerde İskeçe’de oluşturulan
bağımsız İKBAL Listesi’nde yer alan
Rasim Murcaoğlu vefat etti.

İskeçe ilinde oluşturulan bağımsız
İKBAL Listesi’nde milletvekili adayı
olan Murcaoğlu, 13 Nisan Çarşamba
günü sabah erken saatlerde hayata
gözlerini yumdu. İskeçeliler ve
özellikle de kendi bölgesinde “Rasim
dayı” olarak da tanınan Rasim
Murcaoğlu 82 yaşındaydı. 

Emekli olmadan önce çiftçilikle
uğraşan Rasim Murcaoğlu, İskeçe’nin
ova bölgesindeki Taraşmanlı köyünde
ikamet ediyordu. 

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan
82 yaşındaki Rasim Murcaoğlu’nun
cenaze töreni 13 Nisan Çarşamba günü
ikindi namazını müteakip Taraşmanlı

köyünde gerçekleştirildi. 
Batı Trakya Türk azınlığının

demokratik mücadelesinde bir
döneme ismini yazdıran
şahsiyetlerden biri olan Rasim
Murcaoğlu’nun cenazesine Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu Davut
Ocak, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu, Topiros
Belediye Başkan Yardımcısı Sunar
Hüseyinoğlu, İskeçe Türk Birliği
Asbaşkanı İsmet Tüccar, eski
milletvekilleri Çetin Mandacı ve Ahmet
Faikoğlu, din adamları ve çok sayıda
soydaş katıldı. 

Zeynelli köyünden Lütfiye
Murcaoğlu’yla evli olan Rasim
Murcaoğlu iki erkek ve bir kız
babasıydı.
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Keramaris, azınlık okullarına
yeni genelge gönderdi

“Eğitimde neden
olduğu karmaşayı
düzeltmeye gitmiştir”

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in azınlık
okullarına gönderdiği
genelgeyle, daha önce yaptığı
açıklamayı düzelttiğini belirtti.

Zeybek sosyal medya
hesabından yaptığı
açıklamasında, azınlık
okullarının Lozan Antlaşması
çerçevesinde faaliyet
gösterdiğini ve Eyalet Eğitim
Müdürü’nün bundan sonra
daha dikkatli davranması
gerektiğini ifade etti. 

Milletvekili Zeybek’in sosyal
medya hesabından Türkçe ve
Yunanca olarak yaptığı
paylaşım şöyle: “Eyalet eğitim
sorumlusu, azınlık eğitimiyle
ilgili yapmış olduğu talihsiz
açıklamanın neden olduğu
karmaşayı düzeltmeye
gitmiştir. Umuyorum bundan
sonra azınlık eğitimiyle ilgili
açıklamalarında daha dikkatli
davranır, çünkü bu okulların
işleyişi Lozan Antlaşması’na
ve iki ülke arasında imzalanan
eğitim protokollerine
bağlıdır.” 

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, okullarda Türkçe’nin
kullanımına ciddi kısıtlama
getiren genelgesi nedeniyle
azınlıkta oluşan tepkiler üzerine
okullara yeni bir genelge
gönderdi.

Keramaris’in imzasını taşıyan
yeni genelge 11 Nisan tarihini
taşıyor.

“KERAMARİS: LOZAN
ANTLAŞMASI VE KÜLTÜR
PROTOKOLLERİ UYARINCA
AZINLIK OKULLARI 
ÇİFT DİLLİDİR” 
Keramaris yeni genelgesinde,
azınlık eğitiminin Lozan
Antlaşması ve ilgili kültür
protokolleri uyarınca çift dilli

olduğunu hatırlatarak, devletin
ve Eğitim Bakanlığı’nın
politikasının, azınlık
okullarındaki eğitimde ve buna
bağlı faaliyetlerde her iki dilin de
özgürce kullanılmasından yana
olduğunu belirtti. 
11 Nisan tarihli son genelgede,
bazı azınlık okullarında, okulun
faaliyetiyle ilgili konularda
(öğrencilere yapılan açıklamalar,
öğretmenlerin sendikal
kurullarda yer almasında v.s) iki
dilden birinin kullanılmadığı
iddia edilerek, bu durumun
eğitim camiası içinde sorunlara
neden olduğu öne sürüldü. Daha
önce gönderilen genelgelerin söz
konusu sorunların çözümüne
yönelik olduğu ifade edildi. 

KERAMARİS’İN SON
GENELGESİ NE 
ANLAMA GELİYOR 
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü’nün tepkiler
üzerine 11 Nisan  tarihli
genelgesi azınlığın talep ve
beklentilerini kısmen tatmin etse
de, 1 Nisan tarihli genelgenin
geri alındığına ve geçersiz
olduğuna dair bir bilgi
içermiyor. 

Ancak bununla birlikte
genelgede azınlık okullarının
Lozan Antlaşması ve ilgili kültür
protokolleri uyarınca çift dilli
olduğu ve iki dilin de özgürce
kullanılmasının bakanlığın ve
devletin politikası olduğu
kaydediliyor. 

İSKEÇE eski milletvekili Çetin Mandacı, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris’in 11 Nisan
tarihli son genelgesinin, azınlık okullarında Türkçe’ye kısıtlama
getiren 1 Nisan  tarihli genelgesini iptal etmediğini belirtti.

Mandacı yayımladığı basın açıklamasıyla Keramaris’in son
genelgeyle Türkçe’ye kısıtlama getiren genelgeyi ve bu genelgeyi
doğuran koşulları savunduğunu kaydetti. Eski milletvekili Çetin
Mandacı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Doğu
Makedonya-Trakya Eyalet Eğitim (DTMEE) Müdürü sayın
Keramaris’in, yayınladığı genelgelerin yarattığı karmaşa devam
ediyor. Uluslararası ve ikili anlaşmalarlarla belirlenen azınlık
eğitimi ve azınlık okulunun statüsü şüphe götürmeyecek kadar
nettir. DMTEE Müdürü’nün, azınlık okullarının statüsünü tasdik
edecek veya inkar edecek durumda olmadığını cümle alem
bilmelidir. Ancak, DMTEE Müdürü, yıllarca delinmedik tarafı
kalmayan azınlık eğitiminde, bu sefer oldukça büyük yeni
delikler açmaya yeltenmiştir. İkinci
genelge, ilk kararı kesinlikle
düzeltmemektedir. Aksine, ilk
kararı savunmak ve meşru
göstermek üzere hazırlanmıştır.
İkinci genelgeyle, ilk genelgeyi
doğuran ‘koşulların’ sabit olduğu
ısrarla vurgulanmış ve azınlığın
kaale alınmadığı ispatlanmıştır.
İkinci genelgenin bazı bölümlerinin
ise bir başarı öyküsü, hatta bizlere
bir imtiyaz olarak sunulması son
derece yakışıksızdır. Son olarak, tüm
genelgeler iptal edilmeli. Bu kişiyi
hassas bir mevkiye atayan,
atanmasına göz yumanlar
derhal azınlıktan özür
dilemeli.”  

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK),
Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’in
görevden alınmasını
istedi. 

BTTADK, 8
Nisan Cuma
günü
toplanarak,
Doğu
Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis
Keramaris’in azınlık
okullarına gönderdiği ve
okullarda Türkçe’nin
kullanımına kısıtlama getiren
genelgeyi ele aldı. Toplantı
sonrasında Danışma Kurulu
tarafından yapılan açıklamada,
sözkonusu genelgenin kabul
edilmeyeceği belirtildi. 

Açıklamada, “Keramaris’in
azınlık okullarımıza gönderdiği
ve uluslararası ve ikili
antlaşmaları hiçe sayan
talimatnamesi Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı
tarafından kesinlikle kabul

edilemez, edilmeyecektir.”
ifadelerine yer verildi.

Danışma Kurulu’nun
açıklaması şöyle: “Batı

Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu 8

Nisan Cuma
akşamı

gerçekleştirdiği
toplantıda diğer

konuların dışında,
Doğu Makedonya -

Trakya Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’in azınlık

okullarına gönderdiği yazıyı da
görüşmüş olup, aşağıdaki kararı
almıştır.

Keramaris’in azınlık
okullarımıza gönderdiği ve
uluslararası ve ikili antlaşmaları
hiçe sayan talimatnamesi Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı
tarafından kesinlikle kabul
edilemez, edilmeyecektir.

Ana dilimiz Türkçe, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da, okullarımızda kullanılmaya
devam edecektir ve hiçbir kişi

bunu değiştirmeye muktedir
değildir.

Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı Danışma Kurulu olarak
talebimiz, Bölge Eğitim
Müdürü’nün bu hukuka aykırı
talimatnamesini en geç 13 Nisan
Çarşamba gününe kadar yine
yazılı bir şekilde geri almasıdır.
Bunun gerçekleşmemesi
durumunda, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı
demokratik haklarını kullanarak
ve bu çerçevenin dışına
çıkmayan eylem planını
uygulamaya geçirecektir. 

Son olarak; göreve geldiği
günden bu yana, yaptıkları ile
azınlık eğitimini daha da kötü
duruma sürüklemeye çalıştığı
şüphe götürmeyen, kötü niyeti
artık herkesçe bilinen ve son
yaptığı ile de görevini kötüye
kullandığı tescillenen Bölge
Eğitim Müdürü’nün bir an önce
görevden alınması gerektiğini
düşündüğümüzü ve
beklediğimizi yetkililere ve
kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Danışma Kurulu Keramaris’in
görevden alınmasını istedi

Çetin Mandacı’dan
genelge açıklaması
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İki öğretmen derneğinden 
ortak açıklama

BTAYTD Eğitim Kolu’ndan 
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği’ne ziyaret

GÜMÜLCİNE ve İskeçe’deki SÖPA
mezunu azınlık okulları öğretmen
dernekleri, 1 Nisan Cuma günü Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris’in
talimatıyla azınlık okullarına gönderilen
ve okullarda Türkçe’nin kullanımına ciddi
kısıtlama getiren genelgeye tepki gösterdi. 

İki dernek başkanı tarafından
imzalanan açıklamada, “Azınlık
okullarında Türkçe’nin konuşulması ve
okutulması kazanılmış bir haktır. Azınlık
okulları çift dillidir. Dolayısıyla duyurular
ve açıklamalar azınlık mensubu
öğretmenler tarafından Türkçe, Yunanca
öğretmenleri tarafından da Yunanca dili
üzerinden yapılmaktadır. Devletimiz
acilen bu uygulamadan vazgeçmeli ve
derhal bu genelgeyi iptal etmelidir.”
ifadelerine yer verildi.

Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği ile
İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenelr
Derneği’nin ortak açıklaması şöyle:

“1 Nisan Cuma günü Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in talimatıyla, ilköğretim
müdürlükleri tarafından azınlık
okullarına gönderilen genelgeyle, azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni olarak
görev yapan azınlık mensubu öğretmenler
öğrecilere yaptıkları açıklama, duyuru ve
bildirilerde sadece resmi dil olan Yunanca
üzerinden yapılması istenilmektedir.

Bu yeni uygulama öğretmenler
camiasında büyük bir şok etkisi
yaratmıştır.

Türkçe’nin konuşulmasını büyük
ölçüde kısıtlayan bu talimat, Lozan
Antlaşması ve Türkiye ile Yunanistan
arasında imzalanan protokollere, insan
haklarına ve hukuka aykırı bir
uygulamadır.

Azınlık okullarında Türkçe’nin
konuşulması ve okutulması kazanılmış
bir haktır.

Azınlık okulları çift dillidir. Dolayısıyla
duyurular ve açıklamalar azınlık
mensubu öğretmenler tarafından Türkçe,
Yunanca öğretmenleri tarafından da
Yunanca dili üzerinden yapılmaktadır.
Devletimiz acilen bu uygulamadan
vazgeçmeli ve derhal bu genelgeyi iptal
etmelidir. Aksi halde bu genelge geri
alınmazsa Azınlık eğitiminde ve
eğitimciler arasında büyük sıkıntılara yol
açacaktır.

Bizler, İskeçe – Rodop - Evros SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Dernekleri Yönetimleri olarak bu
uygulamadan son derece üzgün ve
rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz.
Genelge okullarımıza geldiği ilk günden
itibaren iki dernek yönetimleri bir araya
gelerek genelgenin bir an önce iptali için
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

10 Nisan Pazar günü de İskeçe Elliso
Hoteli’nde saat 19:00 da Eğitim
Bakanlığı’ndan gelen azınlık eğitiminden
sorumlu Eğitim Bakanı Özel Danışmanı
sayın Andreas Notaras’la bir araya gelerek
üç saatlik bir görüşmeden sonra bu yeni
uygulamayla ilgili üzüntümüzü ve
tepkimizi dile getiren bir yazıyla hem
Eğitim Bakanı sayın Filis’e hem de
kendisine ilettik.

Azınlık okullarında öğrencilere yapılan
duyuru, ilan ve açıklamaların Türkçe
dilinde yapılmasına kısıtlama getiren
genelgeyle ilgili olarak Eğitim Bakanı
Filis’e gönderdiğimiz mektubu
önümüzdeki günlerde basınla
paylaşacağız.”

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı
altında faaliyet gösteren Eğitim Kolu
Çalışma Grubu üyeleri, 14 Nisan
Perşembe günü Rodop – Evros İlleri
Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)
Mezunları Derneği’ni ziyaret etti.

BTAYTD Asbaşkanı Mehmet Mehmet,
Eğitim Kolu Çalışma Grubu üyeleri
Gülşah Mehmet, Mümin Mümin ve
Harun Halil’in katılımıyla gerçekleşen
ziyarette Rodop - Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet ve yönetim kurulu üyeleri hazır
bulundular.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen
toplantıda, Eğitim Kolu Çalışma Grubu
üyelerinin Rodop-Evros SÖPA Mezunları
Derneği yönetim kurulu üyelerine,
BTAYTD’nin güncel azınlık sorunları ile
ilgili görüşlerinin aktarıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili BTAYTD’nin
açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Azınlık okullarında Türkçe dilinin
kullanımının kısıtlanması ile ilgili son
dönemde yayımlanan yönelgelere

yönelik ortak rahatsızlık dile getirildi ve
böyle bir uygulamanın kabul edilemez
olduğu ve azınlık eğitiminde ciddi
sıkıntılara yol açacağı ortak görüş
olarak dile getirildi. Ek olarak, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Haziran 2015’te
kamuoyuyla paylaştığı ve Azınlık
Müfredatı Öğretim Görevlileri için
Formasyon Bölümü hakkında
görüşlerini içeren yazılı rapor da Rodop-
Evros SÖPA Mezunları Derneği yönetim
kuruluna sunuldu. İki dernek
yönetiminin de, Formasyon Bölümünün
kurulması ve faaliyete geçmesine karşı
oldukları ortak fikri vurgulandı ve
4310/2014(FEK 258 A/8-12-2014) sayı ve
tarihli kanunun azınlık ile esaslı bir
diyalog süreci yürütülmeden kanun
hükmünü aldığı belirtildi.” 

Toplantıda azınlık eğitiminin mevcut
sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde
bulunuldu ve kurumlar arasındaki
diyaloğun sürdürülmesi gerekliliği
vurgulandı. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
halkla buluşma toplantılarına 13 Nisan
Çarşamba akşamı Rodop iline bağlı
Eşekçili, Ayazma ve Gebecili sakinleriyle
bir araya gelerek devam etti.

DEB Partisi Genel Merkezi’nde
ağırlanan köy sakinleri, köylerinde
yaşanan sıkıntıları aktardılar.

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, DEB Partisi olarak yaptıkları

çalışmaları ve azınlığın mevcut
sorunlarının dünya kamuoyuna
duyurulması için gösterilen gayreti köy
sakinleriyle paylaştı.

Rodop İl Teşkilatı Sorumlusu ve Genel
Başkan Yardımcısı Hasan Hasan da halkla
buluşma toplantılarının önemine değindi
ve katılımcılara ilgilerinden dolayı
teşekkür etti.

DEB Partisi köy sakinleriyle 
biraraya geldi
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerimizde pirelenme...

B
u haftaki konumuzu,
mevsimi olması ve  de
sıcaklıkların devam

etmesi sebebiyle kedi ve
köpeklerimizde pirelenmeye
ayırdık. Köpek ve kedilerimiz
neden pirelenir? Köpek veya
kedimizin pirelendiği nasıl
anlaşılır? Köpek veya kedimizi
pirelerden nasıl kurtarabilir ve
ilerki yaşamında bu parazitten
nasıl koruyabiliriz? Köpekteki veya
kedimizdeki pireler insana
geçebilir mi? Pire köpeklerde
hangi hastalıklara yol açabilir?
Kısaca değinelim: 

Pireler  termofilik canlılardır.
Yani ısıyı seven ve ısıya yönelen
paraziter canlılardır. Doğal olarak
can dostlarımız kedi ve köpeklerin
vücut ısıları yüksek olduğundan
dolayı onları tercih ederler. İnsan
ve hayvanların pireleri farklıdırlar.
Bir pirenin yumurtadan ergin hale
geçmesi takriben üç hafta
içersinde olmaktadır. Optimal
koşullar sağlandığında
yumurtadan çıkan aç pireler
hemen vücut ısıları yüksek bu
hayvanlarımıza yönelirler. Diğer
kedi ve köpeklerden, bulundukları
ortamlardan da can dostlarımıza
pireler bulaşabilir. Köpek veya
kedilerimiz pire yönünden ne
kadar temiz olurlarsa olsunlar,
eğer bulundukları ortamda pire
yumurtaları ve larvaları mevcut ise
ergin hale geçtiklerinde tekrar kedi
ve köpeğimizin üzerine çıkacaktır.

Pirelenmenin en önemli belirtisi
kaşıntıdır. Hayvanımızın derisi iyi
bir şekilde gözlemlendiğinde deri
üzerinde kahverengi kum şeklinde
pire dışkılarına rastlarız. 

Pirelerin kedi ve köpek
sağlığına verdiği en önemli
zararlardan birisi Dipylidium
Caninum adı verilen tenyaya ara
konakçı olmasıdır. Pire larvaları bu
tenyaların yumurtalarını yerler ve
ergin pire parazitle bulaşmış olur.
Kediler kendilerini temizlemek için
yalanırken pireleri yutarlar ve
tenya yumurtalarını almış olurlar.
Piresi olan kedilerin çok büyük
ihtimalle tenya enfeksiyonu da
vardır.

Diğer bir zarar pire allerjik
dermatit denen pire ısırmasıyla
oluşan hastalıktır. Pirenin ısırdığı
yerde allerjik reaksiyon başlar ve
bu kaşıntıya yol açar daha sonra
bu kaşıntı vücutta yaralara
sebebiyet verir tüy dökülmeleri ve
kanamalar şekillenebilir.

Yoğun pire istilalarında
kedimizin ya da köpeğimizin
kanıyla beslenen bu parazitler,
onların kansız kalmalarına yani
anemiye yol açabilirler.Bu
saydığım problemler genellikle bir
arada seyreder ve bir araya
geldiklerinde küçük dostlarımızın
hayatını tehdit etmeye başlarlar.

Köpeklerimizi pirelerden

kurtarmak için, düzenli taranmaları
ve tüylerinin kontrol edilmesi
gerekir. Böyle bir durumla
karşılaşıldığında pire ve kenelere
yönelik düzenli uygulamalar, (özel
şampuanlarla banyo, tozlama,
spot-on uygulama) yapılabilir.

Kedi ve köpeklerimizin
pirelenmelerini önlemek için,
düzenli aralıklarla spot-on, pire
tasmaları ve özel pirelenmeye
karşı şampuan kullanmayı ihmal
etmiyelim. Kedi ve köpeklerimizde
pirelenme yalnızca kaşıntıya ve
huzursuzluğa sebebiyet vermez.
Aynı zamanda yukarda da
bahsettiğim birçok hastalığın
bulaşmasına da vesile olurlar. Bazı
hastalıklar da insanlara
bulaşabilen türlerdendir. O yüzden
dikkatli olunmasında büyük fayda
vardır. Hayvanlarımızı ormanlık
alanlarda fazla dolaştırmamaya
özen gösterirken eğer pirelenme
olmuşsa, pirelenme hayvanımızın
yaşadığı ortama da bulaşmış
demektir. Bundan dolayı can
dostlarımızın yaşadıkları ortamı da
pire yönünden dezenfekte etmeyi
asla unutmayalım.

Köpek ve kedilerdeki pireler
insana geçmez. Termofilik canlılar
olması sebebiyle vücut ısıları
yüksek canılarda yaşamlarını
sürdürebilirler. Ancak ortama
yumurtalar yoluyla yayılabilirler.

Pire problemini çözmek için
hazırlanmış çeşitli şekillerde
etkileyen ilaçlar vardır. Bunlardan
bazıları kullanıldığı anda üzerinde
bulunan pireleri öldürür. Aynı
şekilde pire şampuanları ve tozlar
mevcuttur. Burada önemli olan bu
tür ürünlerin etkilerinin kalıcı
olmamasıdır. Kalıcı etki olmayınca
daha sonraki pire saldırılarında
tekrar tekrar ilaç kullanmak
gereklidir. Günümüzde pire ile
mücadele etmek için uzun etkili
ilaçlar bulmak mümkündür. Bizler
bu uzun etkili ilaçların
kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Pire problemlerinde en etkili
mücadele problem başlamadan
önlem alınmasıdır. Bu da
bahsettiğim uzun etkili ilaçlarla
mümkündür.(SPOT-ON İLAÇLAR)

Unutmayalım ki, hava
sıcaklıklarının devam ettiği bu
aylarda pire yumurtaları doğada
da yeniden açılmaya başlamıştır ve
pire saldırıları bu aylarda en
yüksek seviyelerde seyredecektir.
Önlemlerimizi şimdiden almakta
büyük fayda vardır.

Bu arada pireleri
görebilmemiz için dostlarımızın
yoğun istila edilmiş olması
gereklidir aksi taktirde birkaç
pireyi görmek çok hızlı hareket
ettikleri için zordur. Karın altı,
boyun ve kuyruk bölgesi pirelerin
daha fazla tercih ettiği yerlerdir.

Can dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu günler
diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

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

DOĞU Makedonya - Trakya
(DMT) Eyaleti Ekonomi
Komisyonu üyesi Ahmet İbram,
Sirkeli – Kozlukebir köyleri
arasında bulunan çaylara köprü
yapılmasının gelecek yıl
program dahilinde olduğunun
müjdesini verdi.

Ahmet İbram, 7 ve 14 Nisan
tarihlerinde gerçekleştirilen
DMT Ekonomi Komisyonu
toplantılarıyla ilgili olarak yazılı
bir açıklama yaptı. Her iki
toplantıda Rodop ili sınırları
içinde yer alan çaylardaki
sorunların ele alındığını belirten
Ahmet İbram, “Toplantıda
Rodop ili sınırları içinde yer
alan Domruköy yanındaki
Uzunoluk (Makropotamos) çayı

için 1.300.000 euro, Kalfa
köyündeki Trelohimaros (Deli
İbram) çayı için de 400.000 euro
para ayrılmıştır. Söz konusu
çaylarda suyun akışını yerin
altından sağlayacak şekilde üst
geçitlerin yapılma ihalesinin
şartları onaylanmıştır. Böylece
Mayıs ayı sonunda ihalenin
çıkıp, Kasım ayının sonuna
kadar projenin tamamlanması
planlanıyor.” açıklamasında
bulundu.

DMT Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis’e konuya gösterdiği
hassasiyetten dolayı teşekkür
eden İbram açıklamasının son
bölümünde şu ifadelere yer
verdi: “Ayrıca gelecek yıl Sirkeli
– Kozlukebir köyleri arasında

bulunan çaylara köprülerin
yapılması program dahilindedir.
Bunların yanı sıra Sirkeli köyü
girişindeki dereye ve Ircanhisar
köyündeki çaya üst geçitler
yapılacaktır. Bölge halkının
ulaşımına büyük kolaylık
sağlaması beklenen bu projenin
toplumumuza hayırlı olmasını
dilerim. Yıllar önce ülke
ekonomisinin çok daha iyi
olduğu dönemlerde çözülmesi
gereken bu sorunların,
yaşadığımız ekomik kriz
döneminde buraya önemli
miktarda parayı ayırıp sorunu
çözüme kavuşturmak isteyen
sayın Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis’e de teşekkür ederim.”

Ahmet İbram’dan
köprü müjdesi… 

Arıcılar derneği yeni 
yönetimini belirledi 

GÜMÜLCİNE’deki Çevreci
Arıcılar ve Arı Sevenler Derneği,
8 Nisan Cuma günü olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi.
13 Nisan Çarşamba günü
yapılan yönetim kurulu
toplantısında ise görev dağılımı
yapıldı.

Yeni yönetim ve denetim

kurulları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Halit Halil İbram
Başkan Yardımcısı: Niyazi

Ramadan
Genel Sekreter: Hüseyin Hacı

Mehmet
Kasadar: Celil Şerif

Üye: Ali Ahmet
Üye: Hüseyin Kara
Üye: Nihat Ali Pehlivan

DENETİM KURULU
Zekeriya Arif
Rahim Kadir
Hüseyin İbrahim
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MusicFlow P7, mobil müzik
dinlemek için Bluetooth
hoparlörlere kaliteli bir seçenek
getiriyor.

Mobil ihtiyacın artmasıyla pek
çok cihaz boyutlarıyla daha
küçük olarak karşımıza çıkmaya
başladı. Ses konusunda mesela
eskiden 5 + 1, 7 + 1 gibi ses
sistemleri çok modayken,
kalabalık ünitelerin eskisi gibi
rağbet görmemesi, Soundbar
olarak anılan ses sistemlerini
ortaya çıkarttı. Bununla birlikte
sesi gittiği her yere taşıma
ihtiyacıyla beraber de Bluetooth
hoparlörleri yoğun olarak
görmeye başladık. Neredeyse el
boyutunda olan bu küçük
kutular, sunduğu ses kalitesiyle
de takdire şayan işler
çıkartabiliyor çoğu zaman.
Bunlara daha önceden pek çok
örnek inceledik. Bang & Olufsen
Play A2, Molto Bluetooth
Speaker, Sonos Play:1 ve Creative
Sound Blaster Axx200 bunlardan
bazıları. Bugün elimizdeki
benzeri model ise LG’nin
MusicFLow P7 modeli. Bu
incelememizde MusicFLow P7’yi
ele alacağız.

Kaliteli ses
LG’nin bizlere, kısa bir süre

önce incelediğimiz Minibeam
Ultra Short Throw projektörünün
kablosuz ses aktarımını
deneyimleyebilmemiz için
gönderdiği MusicFlow P7, o
kadar ilgimizi çekti ki, ona ayrıca
yer vermeden edemedik.
Kompakt boyutlarına karşın
yüksek ses kalitesi ve ötesinde
çeşitli kullanım özellikleriyle
fazlasıyla beğendiğimiz

MusicFlow P7, Bluetooth
üzerinden cep telefonu ve tablet
gibi cihazlara bağlanabiliyor.

Aynı anda 3 cihaza
bağlanabilen MusicFlow P7,
böylelikle farklı kullanıcılarla
paylaştırılabileceği gibi, ev veya
ofis arasında yanınızda
dolaştırdığınızda her defasında
eşleştirme yapma zahmetinden
kurtarıyor.

Toplamda 20 watt’lık ses çıkış
gücüne sahip olan MusicFlow P7,
kaliteli ses veriyor. 2 kanallı ses
sağlayan cihaz, belki mükemmel
değil, fakat tatmin edici ritimler
üretebiliyor. Böylelikle ofiste
veya evde çalışma veya oyun
odanızda müzik konusunda iyi
eşlikçi olan hoparlör,
seyahatlerde de rahatlıkla
yanınızda bulundurabileceğiniz
bir cihaz.

Kullanım çeşitliliği
MusicFlow P7, yalnızca

Bluetooth üzerinden bağlayıp
müzik dinleyeceğiniz bir cihaz
değil. Ötesinde farklı kullanım
şekilleri de sunarak çeşitliliği
arttırıyor. Music Flow Bluetooth
uygulamasını indirerek bunlara
kavuşabiliyorsunuz.

Ses kalitesi anlamında daha
yüksek performans elde etmek
için iki MusicFlow P7’yi yan yana
koyarak çalıştırmanız mümkün.
Uygulama üzerinden Dual Play
moduyla gerçekleştirebileceğiniz
bu uygulama, manüel yolla da
yapılabiliyor elbette. İlk
MusicFlow P7’nin “Bluetooth” ve
“+” tuşlarına bastıktan sonra,
diğer MusicFlow P7’nin de yine
“Bluetooth” ve “-” tuşlarına
basıyorsunuz. Böylece bu iki

cihazı da birbiriyle eşleştirmiş
oluyorsunuz. Dual Play’in
dışında Twin Mode adında farklı
bir mod daha bulunuyor. Bu
modda da iki MusicFlow P7 aynı
anda tek kaynaktan besleniyor,
fakat Dual Play’den farklı olarak
tekil olarak çalışıyor.

Uygulamada yer alan bir diğer
önemli özellik ise Streaming
Servise adımı. Bununla Deezer
ve benzeri servisleri direkt olarak
MusicFlow P7’e
aktarabiliyorsunuz. Yine benzeri
bir stream özelliğini LG
televizyonlarla da
gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak
bunun için televizyonun uyumlu
olması gerekiyor.  LG Sound Sync
Wireless logosu olan
televizyonlar bu özelliği
kullanabiliyor.

Pil ömrü ve tasarım
MusicFlow P7, mobil olarak

kullanıldığı için şarjla çalışıyor
kuşkusuz. 2600 mAh’lik bir
bataryayla gelen hoparlör, bu
bataryasıyla 8 – 9 saat arası pil
ömrü sağlayabiliyor.
İncelememiz sırasında 8,5 saat
performans elde ettik. Pil ömrü
iyi, fakat 700 gramlık bir cihaza
2600 mAh’den daha yüksek bir
batarya eklenebilirmiş
kanaatindeyiz. Diğer bir
eleştirimiz ise cihazın şarj olması
için gereken sürenin biraz uzun
olması. MusicFlow P7’yi yaklaşık
4 saatte tam kapasite şarj
edebiliyorsunuz.

Son olarak MusicFlow P7’nin
tasarımına değinelim. Kompakt
yapıda tasarlanan cihaz,
rahatlıkla taşınabilecek yapıda.
Navigasyon dairesi yukarı
bakacak şekilde masaya
bıraktığınız cihaz, her iki
yüzünde bulunan ızgaraları

altında hoparlörlerini gizliyor.
Navigasyon dairesinde güç ve

Bluetooth tuşlarını bulunduran
hoparlör, ses butonlarını ve play
/ pause komutunu da burada
kullanıma sunuyor. MusicFlow
P7’yi şarj edebilmeniz için
microUSB yuvası sağ kenarda,
hemen yanında da ses girişi için
3.5 mm’lik yuva yer alıyor.

MusicFlow P7, küçük, güzel ve
kaliteli bir Bluetooth hoparlörü.
Ses kalitesiyle kendinden
memnun bırakan hoparlör,
çeşitli kullanım seçeneğiyle de
ayrışıyor.

Minimal tasarımda
maksimum ses kalitesi arayan
kullanıcıların MusicFlow P7’yi
incelemesi gerekli. Kompakt
boyutlarda iyi ölçüde ses
sağlayan MusicFlow P7, uygun
fiyatıyla da beğenilecektir.

LG MusicFlow P7’yi inceliyoruz
11
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SOLDANSAĞA
1) Kale korkuluğu – Deriden sızan tuzlu sıvı 2)
(felsefe) Fikir – İnce kabuklu bir tür erik 3) Kırmızı –
Kürk başlık 4) (tiyatro) Oyuncuların bir defada
söylediği parça – İlgi 5) Gelişigüzel kırılmış buğday –
Atılmış, atılan 6) Tatlı çörek – Cüretkar – Radyum’un
simgesi 7) Yassı demir çelik ürünü – (halk dili)
Zatürre 8) (ünlem) Sıkıntı, bezginlik bildirir – Sarhoş
bağırması – Temel besin maddesi 9) Fön çekme aleti
– Bunama, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 10)
Kar üzerinde kayma aracı – Güzel kokulu madde 11)
Kuşatma 12) Telli balıkçıl – Şarap – Titan’ın simgesi
13) (eskiden) Yahudi mahallesi – Arkadaş 14) Dolaylı
olarak anlatma – Mavi – (tiyatro) Antrakt.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Boyun eğme – Kısaltması CR olan element – Yoga
felsefesini uygulayan kimse 2) Hukuk işlerini gören
devlet kuruluşları – Tuzak – Kötü göz 3) Bir nota – Bir
tür dans – Gürültü, patırtı 4) (halk dili) Öküz, sığır –
Anavatan 5) Yırtıcı küçük bir kuş – Beddua, ilenme –
(fizik) Elektrik direnç birimi 6) Çok ince dokuma –
Binek hayvanı – Sayıları gösteren işaretler 7)
Buğdaygillerden bir bitki – Bayındır – Dizi 8) (halk
dili) Dalkavuk – Emayla kaplanmış olan 9) Bir şeyi
yapabilme gücü, derman – Erteleme – Bir nota 10) İki
yüzey arasındaki uzaklık – İki desigramlık ölçü birimi
– (edebiyat) Yergi 11) İki yüzlü, yüze gülen – Beyaz –
Yapma, etme.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Karni,
Sahil 2) Aş, Üsteleme
3) Tan, Tünel 4) Ameli,
Amade 5) Nasihat, La 6)
Spot, Si 7) Berat, Amir
8) Ba, İlah, Eti 9) Aday,
Lahza 10) Tam, Sauna
11) Adalet, Sn 12) Na,
Azade, An 13) Ara,
Arakıye, 14) Karar,
Viran.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Katana, Bakanak 2)
Aşama, Bad, Dara 3)
Nesne, Ata, Ar 4) Nü, Li,
Riyala 5) İstihsal,
Mezar 6) Tü, Aptal, Tar
7) Senato, Has, Dav 8)
Alem, Ta, Haseki 9)
Helal, Mezun, Ir 10) İm,
Dasitan, Aya 11) Leke,
İri, Aynen.
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Bursa, Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra nüfusu en çok
olan dördüncü kenti. Bursa’nın başka bir özelliği de eski çağlardan bu
yana tarihi, ticari ve kültürel anlamda önemli bir merkez olması. Bu eşsiz
kenti yakından tanımaya ne dersiniz?

Bursa, Osmanlı Devleti’nin ilk başkentlerinden biri olmuş. Kentte
Osmanlılar döneminden kalma birçok tarihi eser bulunuyor. Uludağ’ın
eteklerindeki Cumalıkızık da, yaklaşık 700 yıl kadar önce kurulan ilk
Osmanlı köylerinden biri. Köydeki evlerin bazıları, Osmanlıların Bursa’ya
ilk yerleştiği zamanlardan bu yana bozulmadan kalabilmiş. Taş, ahşap ve
kerpiçten yapılmış, rengarenk boyalı bu evlerin mimarisi de ilgi çekici.

Kimi tarihçilere göre, Karagöz ve Hacivat adlı gölge oyununun doğum
yeri Bursa. Bu oyunda, deriden yapılmış saydam kuklaların gölgeleri,
arkalarından vuran ışık sayesinde beyaz bir perdeye düşer. 

“Hayali” olarak adlandırılan kukla oynatıcısı, perdenin arkasından
izleyicilere görünmeden kuklaları seslendirip çubuklarla oynatır. Bu
oyunun baş kahramanlarının bir zamanlar Bursa’da yaşamış iki kişiden
esinlenilerek yaratışmış olduğu söyleniyor. Kentte bir de Karagöz Müzesi
bulunuyor. 

Bursa denince ilk akla gelenlerden biri de, Marmara Bölgesi’nin en
yüksek dağı olan Uludağ. Bu dağın en yüksek zirvesi, 2543 metre
yüksekliğindeki Kartaltepe. Türkiye’deki kış sporları merkezlerinden biri de
burada bulunuyor. 

Uludağ Milli Parkı’nda, bazıları yalnızca bu bölgede görülen birçok canlı
türü yaşıyor. Burası doğada yürümek ve kamp yapmak için de çok uygun
bir yer. Bu nedenle yılın her mevsiminde buraya birçok ziyaretçi geliyor. 

Uludağ’a ulaşmanın en kolay yolu, teleferiğe binmek.
Teleferik hattı, Bursa’nın içinden başlıyor. İlk durağı, dağın
eteklerinde, 1200 metre yükseklikteki Kadıyayla’da. Sonra
da 1630 metrede bulunan Sarıalan Yaylası’na ulaşıyor. 

Uludağ teleferik hattı 1963 yılında tamamlanmış.
Türkiye’deki en eski teleferik hattı. Uzunluğu
9000 metre.

Bursa’daki Uludağ Milli Parkı, bitki ve
hayvan çeşitliliği bakımından çok zengin.
Bunlardan sakallı akbaba, Türkiye’de görülen
en büyük yırtıcılardan biri. Sakallı akbabanın
boyu 125, kanat açıklığıysa 280 santimetreyi
buluyor. Yuvasını yüksek dağlardaki kayalıklara
yapıyor. Bursa ve çevresinde görülen ilgniç
hayvanlardan biri de Apollo kelebeği.
Türkiye’deki en büyük kelebek türlerinden biri
olan Apollo, yüksek dağlarda yaşıyor, ancak
soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Uludağ, bu canlının önemli yaşam

alanlarından biri. 
Bursa’daki Uluabat Gölü,

Türkiye’nin en önemli sulak
alanlarından ve koruma bölgelerinden
biri. 1998 yılında Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alan olarak ilan edilmiş.
Göl ve çevresi, soyu tükenme

tehlikesinde olan
küçük karabatak,
tepeli pelikan, bıyıklı

sumru ve susamuru
gibi canlı türlerini
barındırıyor.
Burada daha
birçok başka canlı

türü de var. Ayrıca
Türkiye’deki en geniş

alana yayılmış nilüfer
topluluğu da Uluabat
Gölü’nde bulunuyor. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Cumalıkızık köyü

Bursa Ulu Camii, Bursa’da I. Bayezid tarafından
1396-1400 yılları arasında yaptırılmış. Bursa’nın
tarihi sembollerinden olan caminin 20 kubbesi
var. 
Yeşil Türbe (altta) ise Yıldırım Bayezid’in oğlu
Sultan Mehmet Çelebi tarafından 1421 yılında
yaptırılmıştır. Bursa'nın sembolü haline gelen
yapı şehrin her yerinden görülebilecek bir
konuma sahip.

Uludağ
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Zamanın birinde, küçük
bir kasabada Geppetto
adında ihtiyar bir
oyuncakçı yaşarmış. Bu
oyuncakçı yaptığı tahtadan
oyuncakları satarak geçimini
sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının
hayatta üzüldüğü tek şey bir
çocuğunun olmamasıymış. Bir
gün yeni bir oyuncak yapmak için
ormana gidip kütük aramaya
başlamış. Derken tam aradığı gibi
bir kütüğü bulmuş.

Kütüğü sırtladığı gibi
dükkanına taşımış. Tezgahın
üzerine koymuş ve başlamış
yontmaya. Geppetto kütüğü
yonttukça kütükten “ah ah!”
diye sesler geliyormuş.
Geppetto usta: “Nereden
geliyor bu ses” diye
düşünmüş. “Herhalde
bana öyle geldi” diye
içinden geçirmiş. Derken
kuklanın önce kafası sonra da
vücudu daha sonra da kolları ile
bacakları şekillenmeye
başlamış. Geppetto usta en
sonunda kuklayı bitirmiş.
Onu sandalyenin üzerine
oturtmuş ve ortalığı
temizlemeye başlamış. O
ortalığı temizlerken, “Merhaba”
diye bir ses duymuş. Sesin
nereden geldiğini anlamak için
başını çevirmiş. Ortalıkta
sandalyenin üzerinde oturmakta
olan kukladan başka kimsecikler
yokmuş. 

Yine yanıldığını düşünerek
işine devam etmiş. Az sonra
kukla oturduğu sandalyeden
hopladığı gibi odanın içinde dans
etmeye başlamış. Olanları gören
Geppetto ustanın şaşkınlıktan
ağzı bir karış açılmış.

Etten kemikten değilmiş ama
tıpkı bir çocuk gibi gülüyor,
koşuyor, oynuyormuş. Artık
Geppetto ustanın hiç canı
sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile
ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre
sonra Pinokyo’nun okula gitmesi
gerektiğini düşünmüş. Ancak
Pinokyo’nun ne defteri varmış, ne

kalemi.
Geppetto
ustada
da

hiç

para

olmadığından
paltosunu satarak, aldığı parayı
Pinokyo’ya vermiş.

- Al oğlum bu parayla kendine
defter kalem al. Güzelce okuluna
git, demiş. Pinokyo parayı
avucuna almış yola koyulmuş.
Neşe içinde yürüyormuş. 

Derken yolun başındaki
kalabalık dikkatini çekmiş.
Kalabalığın arasına dalıp ne
olduğunu öğrenmeye çalışmış.
Kalabalığın önünde kocaman
renkli bir çadır duruyormuş. Bu
şehre yeni gelen sirkin
çadırıymış. Pinokyo çadırın
içerisinde ne olduğunu merak
edip, kalabalığın arasından geçip

çadıra girmek istemiş.
Palyaço, Pinokyo’ya içeri
parasız girilemeyeceğini
söylemiş.

Pinokyo içeride
olanları çok merak
ettiğinden, Geppetto
ustanın okula gitmesi için
verdiği parayı uzatmış.
İçeriye girince çadırın
ortasına kurulan sahnede
oynayan kuklaları

görmüş.
- Hey!

Bunlar
da
benim
gibi

tahtadan,
diyerek
sahneye kuklaların
arasına çıkmış.

Kuklaları izleyen
kalabalık Pinokyo’ya
kızmış.

- Çekil oradan sahneyi
görmemizi

engelliyorsun,
diyerek
azarlamışlar
Pinokyo’yu.
Ancak sahnenin
yukarısında
kuklalara bağlı
olan ipleri tutan
sirk sahibi canlı

bir kukla gördüğü için
çok sevinmiş.

“Böyle ipleri olmadan hareket
edebilen bir kukla bana çok para
kazandıracak” diye düşünmüş.
Oyun biter bitmez Pinokyo’yu
yakaladığı gibi kafese kapatmış.
Pinokyo başına gelenlerin kendi
suçu olduğunu Geppetto ustanın
sözünü dinleyip okula gitse
bunların hiçbirinin olmayacağını
düşünerek, ağlamaya başlamış.

Pinokyo’nun pişman olduğunu
gören iyilik perisi hemen onun
yanına giderek;

- Babanın sözünden
çıkmamalıydın! Ama pişman
olduğunu görüyorum. Bunun için
seni kurtaracağım. Ama bir daha
yaramazlık yapma! Bu da sirke
verdiğin para. Onu sakın boş yere
harcama. Doğru okuluna git,

diyerek Pinokyo’yu sirkin dışına
çıkarmış.

Pinokyo paralar elinde okula
doğru yol almaya başlamış.
Pinokyo’nun şarkı söyleyerek
yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve
arkadaşı kedi, 

- Hayrola Pinokyo? Böyle
neşeli neşeli nereye gidiyorsun?
diye sormuşlar. Pinokyo da:

- Kendime defter kalem alıp
okula gideceğim, demiş. Kurnaz
Tilki:

- Defter, kalem alacak paran
var mı? diye sormuş. Pinokyo,
büyükbabasının verdiği paraları
göstermiş. Paraları gören kurnaz
tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu
paraları almaya karar vermişler.
Pinokyo’ya:

- Okula gidip de ne yapacak-
sın? Sen o paraları bize ver, biz
de götürüp sihirli tarlaya ekelim.
Senin de bir para ağacın olur,
ihtiyacın oldukça bu ağaca gider,
meyveleri olan paraları toplarsın,
demişler. 

Hiç böyle şey olur mu? Ama
Pinokyo söylenenlere inanmış.
Paraları alan kurnaz tilki ve kedi
hemen oradan uzaklaşmışlar. Tek
başına kalan Pinokyo’nun
yanında iyilik perisi belirivermiş.
Pinokyo’ya:

- Defter kalem aldın mı
Pinokyo? diye sormuş. Sakın
yalan söyleme yoksa seni
cezalandırırım, diye de uyarmış.

- Defter, kalem aldım. Onları
okula bıraktım, deyince yalan
söylediğinden dolayı burnu
uzamaya başlamış. Pinokyo
başka yalanlar uyduruyor, burnu
da uzadıkça uzuyormuş. Artık
öyle bir hale gelmiş ki kafasını
hiç bir tarafa çeviremez olmuş.

En sonunda yaptığı hatayı
anlamış, işin doğrusunu periye
anlatmış, peri de akıllanan
Pinokyo’nun burnunu eski haline
döndürmüş. Bir sihir yaparak
kurnaz tilkiye kaptırdığı
paraların, Pinokyo’nun eline geri
gelmesini sağlamış. Pinokyo’yu
uyararak;

- Bu paraları boş yere
harcama, doğru okuluna git,
diyerek ortadan kaybolmuş. 

Pinokyo paralar elinde yine

şarkı söyleyerek yürümeye
başlamış. Tenha bir yerden
geçerken birisinin yüksek sesle
güldüğünü işitmiş. Aynı anda
karşısına kendisini hapseden sirk
sahibi çıkıvermiş.

- Gel bakalım buraya seni
yaramaz. Geçen sefer elimden
nasıl kaçtın bilmiyorum ama
şimdi senin cezanı vereceğim,
diyerek Pinokyo’yu kollarından
tuttuğu gibi denize atıvermiş.

Pinokyo denize düşünce, suyun
üzerinde kalmış. Suyun üzerinde
böyle batmadan kalmak
Pinokyo’nun hoşuna gitmiş.
Kollarıyla bacaklarını oynatarak
yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru
yüzerken birden ne olduysa
olmuş. Pinokyo kendisini karanlık
bir yerde buluvermiş. Meğerse
Pinokyo’yu kocaman bir balık
yutmuş. 

Geppetto usta eve gelmeyen
Pinokyo’yu çok merak etmiş.
Paltosunu da Pinokyo’yu okula
göndermek için sattığından hasta
olmuş. Oğlu Pinokyo’yu aramak
için hasta hasta yollara düşmüş.
En sonunda Pinokyo’nun denize
atıldığı yere varmış. Buradaki
balıkçılara oğlunu görüp
görmediklerini sormuş. Balıkçılar
da sirk sahibinin, Pinokyo’yu
denize attığını gördüklerini
söylemişler. Geppetto usta
balıkçılardan birisine, kayığıyla
denize açılıp oğlunu bulmaya
yardım etmesi için yalvarmış.

Geppetto ustayı tanıyan ve
onun ne kadar iyi bir insan
olduğunu bilen balıkçı, bu isteği
geri çevirmemiş. Birlikte kayığa
binip denize açılmışlar. Kayık bir
süre yol aldıktan sonra şiddetli
bir rüzgar çıkmış. Büyüyen
dalgalara kayık daha fazla
dayanamamış, birdenbire
devrilivermiş. Balıkçıyla,
Geppetto usta kendilerini bir
anda dalgaların arasında
buluvermişler. Geppetto usta hem
yaşlı olduğundan, hem de
yüzmeyi bilmediğinden denizin
dibine doğru batmaya başlamış.

Bu sırada Pinokyo’yu yutan
balık, Geppetto ustayı da yutmuş.
Geppetto usta da balığın
boğazından kayıp midesine
girivermiş. Balığın midesinde
ağlayan bir çocuğun sesini
duymuş. Bu sesi hemen tanımış.
Bu, oğlu Pinokyo’nun sesiymiş.
Pinokyo’ya:

- Pinokyo, oğlum ben baban,
Geppetto. Hayatta olduğuna çok
sevindim. Seni o kadar çok merak
ettim ki. Babasının sesini işiten
Pinokyo gözyaşları içerisinde
boynuna sarılmış.

- Senin sözünü dinlemediğim
için çok özür dilerim babacığım,
beni affet bir daha sözünden hiç
çıkmayacağım, diyerek gözyaşı
dökmüş. Pinokyo’nun gerçekten
de pişman olduğunu gören peri
kızı onları kurtarmaya karar
vermiş. Geppetto ustayla,
Pinokyo’yu balığın midesinden
çıkarıp karaya çıkartmış. 

Pinokyo o günden sonra o
kadar akıllı bir çocuk olmuş ki
babasının sözünden hiç
çıkmamış. Peri kızı da
Pinokyo’nun çok iyi bir çocuk
olduğunu görüp onu
ödüllendirmeye karar vermiş.
Pinokyo’nun artık tahtadan değil
de etten kemikten normal bir
çocuk olması için büyü yapmış.

Büyü gerçekleşmiş. Geppetto
usta, karşısında Pinokyo’yu bu
şekilde görünce dünyalar onun
olmuş. Baba oğul ömürlerinin
sonuna kadar mutlu yaşamışlar.

Pinokyo

GÜNDEMboncuk 13

Sizin köşeniz                           Mehmet Selim AKINCI - 5 yaş

Gümülcine

Konu: Uçurtma
uçuran çocuk,
çok rüzgar
olduğu için 
ipi elinden
kaçırmış. 
Sol tarafta
yüzen bir gemi
var.
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MUTLU olmanın en önemli
öğesi sağlıklı yaşamak. Sağlıklı
yaşamak için de küçük püf
noktalarına dikkat etmek
gerekiyor. İşte bunlardan biri de
yürüyüş yapmak…

Sağlığınız için çok basit ve
yararlı bir unsuru günlük
yaşantınıza yerleştirmeniz
yeterlidir. 

İster kalp hastası, ister kilolu,
ister şeker hastası, ister
kolesterollü, isterse sapasağlam
olun. Yürüyün. Tempolu
yürüyün. Her yere yürüyün.
Sadece kalp değil, tüm vücudun
sağlığı için yürüyün. Hem
kendinizi, hem göbeğinizi, hem
kaslarınızı, hem de kalbinizi
mutlu edin. Hergün yarım saat
yürüyün. Tempolu yürüyün. Eve
gelirken, işe giderken hep bir
durak önce inin. Merdiven çıkın,
asansörden vazgeçin.

YÜRÜDÜKÇE 
MUTLU OLUN 
Yürüdükçe beynin mutluluk
hormonu - endorfin
salgıladığını ve belli bir süre
sonra yürümenin bağımlılık
yarattığını unutmayın.

Bu durumda, yürüyeme-
diğiniz zamanlarda kendinizi
mutsuz hissetmeye başlarsınız.
Kaslarınız güçlenir, göbeğiniz
erir, kolesterolünüz düşer, kilo
sorununuzun ortadan
kalkmasına yardımcı olur ve
diyabet hastalığının gelişini
ötelersiniz. 

ÇABUK YORULMANIN
NEDENİ DÜŞÜK KONDİSYON
Kalp, akciğer ve kasların

kondisyonunun düşük olması,
çabuk yorulmanın en önemli
nedenlerinden biridir. İki
adımda nefes nefese
kalıyorsanız hareketsiz
yaşıyorsunuz demektir.
Yürüyerek kondisyonunuzu
artırabilirsiniz. Günlük
yaşamınıza yerleştireceğiniz
düzenli ve tempolu yürüyüş, her
yerde, her yaşta, sağlıkta veya
hastalıkta, her zaman
yapılabilecek spordur.

SPOR YAPMADAN ÖNCE
NELERE DİKKAT ETMELİ
Birden bire spora başlamak,
yıllarca hiç yapmamışken
kalbinizi riske atmak demek
olur. Bu nedenle spora
başlamadan önce mutlaka bir
doktor kontrolünden geçmek
gerekmektedir. Bu kontrolde
fiziksel kapasitenin

değerendirilmesiyle birlikte kan
tetkikleri ile şeker ve kolesterol
düzeyleri belirlenir. Ritmde,
kalp damarlarında, kalp
kapaklarında ve kasılmasında
bir sorun var mı, tüm bunlara
bakılır.  

HER YAŞIN 
SPORU AYRI 
Uzmanlar, 40 yaşını geçenlerin
yarışmacı sporlardan kaçınmalı
gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Her yaşın en uygun sporu ise
tempolu yürüyüştür. Çok sıcak
ve soğuklarda yürüyüşe ara
verilmeli, açken ve yemekten
hemen sonra yürüyüş
yapmamalıdır. En ideali yemek
ya da kahvaltıdan 1-1,5 saat
sonrasıdır.’

KALP HASTALARI 
YÜRÜYÜŞ 
YAPABİLİR Mİ?
Eğer yürürken göğüs ağrısı
olmuyorsa, kalp damarlarına
stent takılmış, bypass olmuş
hastalar da yürüyebilirler. Zaten
bu hastalar düzenli olarak
doktor kontrolünden
geçmektedirler. Yürüyüş onların
yaşam tarzlarının artık olmazsa
olmaz bir parçasıdır. Yürüdükçe
kalp kası güçlenir, damarlar
daha iyi kan pompalayarak
tıkalı damarlara da destek
vermeye başlarlar.’

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.
..

Sağlıklı yaşam
için yürüyüş
yapın!

İster kalp
hastası, ister
kilolu, ister

şeker hastası, ister
kolesterollü,
isterse sapasağlam
olun. Yürüyün.
Tempolu yürüyün.
Yürüyüşü günlük
yaşamınızın bir
parçası
haline
getirin.  

“ “

BİRÇOK kişide eğer uyku
sorunu varsa daha fazla yeme
isteği oluşmaktadır.

Yapılan bir çalışmaya göre
günde 6 saatten az uyuyan
kişilerde, normal sürede
uyuyanlara göre haftalık 800g.
artış olmaktadır.

Uykusuzluk ile kilo artışı
arasındaki ilişki ile ilgili birçok
çalışma bulunmakta.
Uykusuzluk kilo aldırmaz
sadece hormon seviyelerini
etkilediğinden iştahı artırarak
daha fazla yemenize ve
dolayısıyla kilo almanıza
neden olur.

Uykusuzluk ayrıca
bağışıklık sistemini de
olumsuz etkiler; daha sık
hastalanabilirsiniz.

Sinir sistemi hastalıklarını
tetikleyebilir, bu nedenle daha
mutsuz ve depresif
olabilirsiniz.

Eğer  kilo problemi yaşıyor,
dikkat etmenize rağmen kilo
veremiyorsanız uyku
düzeninizi gözden geçirin.
Eğer uyku sorunlarınız varsa
bunu çözümleyin.

Uyku düzeninizi
değiştirmekte önce

beslenmenizi değiştirmekle
başlayın.

*Karbonhidrat tüketiminizi
gözlemleyin, eğer basit
karbonhidratları çok
tüketiyorsanız; şeker ve şekerli
besinler, beyaz unlu
mamüller.. gibi, şeker
metabolizmanızı etkileyerek
uykusuzluğu tetikleyebilir.

*Sindirimi zor olan besinleri
akşam saatlerinde yememeye
özen gösterin. Özellikle
proteinlerin sindirimi zordur,
bu nedenle daha çok öğle
yemeklerinizde tercih edin.

*Yağlı besinlerden,
kızartmalardan, hamur
işlerinden uzak durmaya
çalışın.

*Serotonin hormonunun
sakinleştirici özelliği vardır.
Hindi ve tavuk eti serotonin
salgısını artırarak stresi
azaltacaktır.

*Ara öğün olarak
kuruyemişleri tercih edin,
tabiki uygun miktarda.

*Akşam yemeğinizden
sonraki ara öğününüzde az
yağlı süt veya yoğurt tüketin.

*Uyku öncesinde melisa ve
papatya çayı deneyin.

Uykusuzluk 
kilo yapıyor

gundem_son974_Layout 1  25.04.2016  14:56  Page 14



1519 Haziran 2015 GÜNDEMhaberGÜNDEMhaber22 Nisan 2016 15

Tarım – Hayvancılık Enstitüsü 
işadamları ve tarımcıları buluşturuyor

BATI Trakya Tarım ve
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü, 21-22 Nisan
tarihlerinde komşu
ülkelerden iş adamlarını
ağırlayacak.
Gümülcine’de
gerçekleştirilecek iki
günlük etkinlikte
Türkiye, Almanya,
Bulgaristan ve
Karadağ’dan 120 iş
adamı Batı Trakyalı
meslektaşları ve
üreticilerle biraraya
gelecek. Toplantıya Batı
Trakya’dan da 60
civarında iş adamı ile
tarım ve hayvancılık
sektöründe faaliyet
gösteren üretici
katılacak. 

Etkinlikle ilgili ilk
toplantı 21 Nisan
Perşembe günü
Gümülcine’de
BİHLİMDER kültür
merkezinde düzenlendi.
Toplantıda enstitü
yetkilileri iş adamlarına
yönelik sunumlar
gerçekleştirdi. 

İkinci toplantı ise 22
Nisan Cuma günü
Gümülcine’deki
Chris&Eve Oteli’nde
yapılacak ve bölgenin

ürünlerini yurt
dışındaki iş adamlarına
tanıtma amaçlı olacak.
İş adamları bölgeden
üreticilerle ikili iş
görüşmelerinde de
bulunacak. Etkinliğe,
Türkiye, Almanya,
Bulgaristan, Karadağ
ülkelerinden ve Rodos
adasından yaklaşık 120
konuk iş adamı
katılacak. 

BASIN TOPLANTISI
Batı Trakya Tarım ve
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yöneticileri
20 Nisan Çarşamba
günü etkinlikle ilgili bir
basın toplantısı
düzenledi. Enstitü
Başkanı İsmail Molla,
Yunanistan ve
Türkiye’deki tarım ve
hayvancılık hakkında
sunumlar olacağını
belirterek, böyle bir
etkinliğin ilk kez
düzenleneceğini ifade
etti. 

Molla şöyle konuştu:
“Komşu ülkelerden
120’ye yakın iş adamı
bölgemize gelecek.
Bizim bölgemizden de
iş adamı ile tarım ve

hayvancılıkla uğraşan 60 civarında kişi
etkinliğe katılacak. Bölgemizde üretilen
ürünleri gelen konuklara tanıtmaya
çalışacağız. Buna küçük bir fuar da
diyebiliriz. Daha çok dışarıya
satılabilecek ürünlerin tanıtımını
yapmaya çalışacağız. Bu özellikle enstitü
için çok önemli. Çok yeni bir kuruluş.
Yaklaşık olarak dört aydan beri yasal
olarak aktif durumdayız. Böyle bir
organizayona ev sahipliği
yapacağımızdan dolayı çok heyecanlıyız.
Bölgemizde ürettiğimiz ürünleri dış
dünyaya tanıtabilme imkanı sağlayacak.”

Yapılan etkinliğin bölge için bir fırsat
olabileceğini dile getiren Başkan İsmail
Molla, “Tarım ve Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü olarak düzenleyeceğimiz bu
önemli toplantı ile ileriye dönük
ürettiğimiz ürünleri satmak için bir kapı
aralayabiliriz. Aylardan beri enstitü
olarak köylere yaptığımız ziyaretlerde ve
sunumlarda bazı şeyleri tespit ettik. Bu
toplantı bizim için bir fırsat. İnşallah bu
toplantı sonucunda ileride üretici
grupları kurarak ürettiklerimizi
Avrupa’ya ve dünyaya satmış oluruz”
dedi. 

Celal Bayar Azınlık Lisesi öğrencileri
ödülünü Atina’da aldı

GEÇTİĞİMİZ haftalarda Drama’da
düzenlenen Öğrenciler Arası Kısa
Metrajlı Film Yarışması’nda
animasyon filmleri
alanında“Hayalperest” isimli 5
dakikalık animasyon filmiyle
Yunanistan birincisi olan Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri
ödüllerini aldı. Atina’ya giden heyette
okul müdürü Tunalp Mehmet,
öğretmen Maria Gubili, encümen
heyeti başkanı Mehmet Emin Arif ve
Mehmet İsmail yer aldı. 

13 Nisan Çarşamba günü Atina’da

Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen
ödül törenine 16 öğrenciden oluşan
film ekibi adına katılan Aslı Mehmet
ile Orçun Raif, birincilik ödülünü
bakan yardımcısı Theodosis
Pelegrinis’ten aldılar. “Hayalperest”i,
ödül törenine katılanlar izleme fırsatı
buldu. 

Celal Bayar Azınlık Lisesi heyeti
Atina’da meclisi de ziyaret ederek,
Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf ve İlhan
Ahmet’le biraraya geldi.

Gümülcine’de
gerçekleştirilecek

iki günlük
etkinlikte
Türkiye,

Almanya,
Bulgaristan ve

Karadağ’dan 120
iş adamı

meslektaşları ve
üreticilerle

biraraya gelecek.
Toplantıya Batı

Trakya’dan da 60
civarında iş

adamı ile tarım
ve hayvancılık

sektöründe
faaliyet gösteren
üretici katılacak. 

Süha Mehmet’ten gönüllü
satranç dersleri

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD)
bünyesinde faaliyet
gösteren satranç
bölümünün 2015-2016 yıl
sonu etkinliği 16 Nisan
Cumartesi günü
Gümülcine Türk Gençler
Birliği lokalinde
gerçekleştirildi.

BTAYTD üyesi ilkokul
öğretmeni Süha
Mehmet’in gönüllü
olarak gerçekleştirdiği
satranç dersleri, Batı
Trakya’da ilk kez
düzenlenen toplu
satranç
karşılaşmalarının
yapılması ile sona erdi.
Karşılaşmalar 21 çift
olmak üzere, toplamda
42 yarışmacının katılımı
ile yapıldı.

BTAYTD Asbaşkanı
Mehmet Mehmet’in de
hazır bulunduğu satranç
karşılaşmalarının
ardından katılımcılara
katılım belgesi ile kitap
ve kalem hediye edildi.
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İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB) yıllık
kongresi 10 Nisan Pazar günü
gerçekleştirildi. Kongrenin divan
başkanlığını İTB eski başkanlarından
Mehmet Hacıhalil, yazmanlığını ise Ali
Salihoğlu ile Dilek Hacıhalil yaptı. 

407 üyenin oy kullandığı İTB genel
kurulunda 6 oy boş çıkarken, bir oy da
geçersiz sayıldı. Kongrede faaliyet
raporu yönetim kurulu başkanı Ahmet
Kurt tarafından okunurken, denetim
kurulu raporu da denetim kurulu
başkanı İsmet Tüccar tarafından
okundu. 

İTB’nin bu yılki kongresine,
geçtiğimiz günlerde Eyalet Eğitim
Müdürlüğü tarafından azınlık
okullarına gönderilen ve Türkçe’nin
kullanımına kısıtlama getiren genelge
damgasını vurdu. 

Kongrede İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara ve İskeçe eski milletvekili
Çetin Mandacı selamlama konuşması
yaptı. Yapılan tüm konuşmalarda
azınlık okullarında Türkçe’ye
getirilmek istenen kısıtlama eleştirildi.
Azınlık temsilcileri, 1 Nisan 2016 tarihli
genelgenin derhal iptal edilmesini
talep ettiler. Konuşmalarda ayrıca
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
İTB’yle ilgili kararının uygulanması da

istendi. 
Selamlama konuşmalarından sonra

eleştiriler ve öneriler bölümüne
geçildi. Daha sonra İTB geçen dönem
çalışmaları oybirliğiyle ibra edildi. 

Yeni yönetim ve denetim kurulu
seçimlerinde ise yönetim kuruluna
sekiz kişi aday olurken, denetim
kuruluna üç üye aday oldu. 

Yönetim kuruluna aday olanlar ve
aldıkları oylar şöyle: 

YÖNETİM KURULU
1- Ahmet Kurt: 304 oy
2- Rıdvan Topçu: 272 oy
3- İsmet Tüccar: 262 oy
4- Sunay İmam: 213 oy
5- Elçin Hacıibram: 194 oy
6- Gülsüm Zeybek: 192 oy,
7- Alev Kır Hüseyinoğlu: 168 oy
8- Mümün Deli Hüseyin 79 oy

DENETİM KURULU
1- Bülent Hacı Salih: 266 oy
2- Gökmen Sabrioğlu: 230 oy
3- Senem Ahu Topuz: 185 oy

AHMET KURT YENİDEN BAŞKAN
İskeçe Türk Birliği’nde yapılan olağan
kongrede yönetim kuruluna seçilen
üyeler arasında görev dağılımı yapıldı.
Ahmet Kurt, yeniden İskeçe Türk
Birliği Başkanı olarak seçildi. 

10 Nisan Pazar günü yapılan
kongrenin ardından, görev dağılımı 13
Nisan Çarşamba günü kongre başkanı
Mehmet Hacıhalil başkanlığında
gerçekleştirildi. 

İTB kongresine “Türkçe’ye kısıtlama”
genelgesi damgasını vurdu

YÖNETİM KURULU
1- Başkan: Ahmet Kurt
2- Asbaşkan: İsmet Tüccar 
3- Genel Sekreter: Elçin Hacıibram
4- Kasadar: Rıdvan Topçu
5- Üye: Sunay İmam 
6- Üye: Gülsüm Zeybek

7- Üye: Alev Kır Hüseyinoğlu
Yedek Üye: Mümün Delihüseyin

DENETİM KURULU
1- Başkan: Bülent Hacısalih
2- Üye: Gökmen Sabrioğlu
3- Üye: Senem Ahu Topuz

İskeçe Türk Birliği’ne hırsız girdi
İSKEÇE Türk Birliği bir kez daha

hırsızların hedefi oldu. Kimliği belirsiz
kişiler 18 Nisan Pazartesi sabaha karşı
İskeçe Türk Birliği’ne girerek, bağış
kutusundaki paraları çaldılar. 

Hırsızların terastaki kapıdan girip, demir
merdivenlerden İTB lokalinin olduğu kata
indikleri ve büfenin yanında bulunan bağış
kasasındaki paraları alıp kaçtıkları ifade
edildi. 

Olayın, uzaktan kontrol edilebilen
güvenlik sistemi sayesinde İskeçe Türk
Birliği yöneticileri tarafından anlaşıldığı ve
derhal polise haber verildiği kaydedildi. 

Hırsızlık olayıyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, “Ne yazık ki son zamanlarda
lokalimizdeki bağış kasasının hırsızların
hedefi haline geldiğini görüyoruz. Bu gibi
durumlara karşı uzaktan kontrol edilebilen
güvenlik sistemi var. Sekreterimiz hırsızlık

alarmı alır almaz beni ve diğer yönetici
arkadaşları aradı. Kısa sürede İskeçe Türk
Birliği’ne gittik. Olay sabaha karşı saat
02:30’da oldu. Kamera kayıtlarında
görünüyor. Hırsızlar bağış kutusundaki
paraları aldıktan sonra yönetim odasına
yöneliyorlar. Ancak alabilecek başka bir
şey bulamayınca kaçıyorlar. Zaten olay 3
dakikada olup bitiyor. Aradıktan kısa bir
süre sonra polisler de geldi ve gerekli
incelemeyi yaptılar.” dedi.

Benzer bir hırsızlık olayının daha önce
de yaşandığına dikkat çeken İTB Başkanı
Kurt, güvenlik önlemlerini daha da
arttıracaklarını vurguladı. 

Bu arada, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, 19 Nisan Salı günü İskeçe
Türk Birliği’ni ziyaret ederek, hem hırsızlık
olayıyla ilgili olarak geçmiş olsun dileğini
iletti, hem de yeni yönetimi tebrik etti. 

Bir intihar daha...
SON dönemde sıkça görünen intihar olaylarına bir yenisi eklendi.

Şapçı - Maronya Belediyesi’ne bağlı Uysallı köyünde bir soydaş, 17 Nisan
Pazar günü kendini asarak intihar etti.

İsmail Ahmet Mustafa isimli 48 yaşındaki soydaşın ekonomik
durumunun iyi olduğu, ancak bir süre önce psikolojik sorunlar
yaşadığı ve buna bağlı olarak ilaç tedavisi gördüğü ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilikle uğraşan İsmail Ahmet Mustafa,
annesinin geçirdiği rahatsızlık sonucunda kendisi de bazı sorunlar
yaşamaya başladı.

İntihar olayı öncesinde İsmail Ahmet Mustafa’nın köyde bir mevlit
törenine katıldığı ve tören sırasında arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği
yedikten sonra eve giderek intihar ettiği kaydedildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Mustafa’nın intiharı, başta ailesi olmak üzere
köy halkını yasa boğdu. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Okumak ruhun gıdasıdır

İ
nsanın diğer varlıklardan
ayıran en önemli özelliği,
düşünen ve akleden bir

varlık olmasıdır. Çift kutuplu varlık
olan insan, bedeni yönüyle
gelişmesi için, alması gereken
gıdalardır ve bu gıdalar vasıtasıyle
vücuda faydalı olan vitaminlerdir.
Bunlar eksik olduğu zaman, insan
bedenen gelişemez veya hasta
olur. Ruhî yönüyle insanın aklını ve
düşüncesini geliştirmesi için de,
okumaktan geçer. Ruhun gıdası
olan okumayı terk ettiği zaman,
manen zayıflar. Manen zayıflayınca
da, ruhu karanlığa gömülür.
Dolayısıyla davranışları insana
yakışmayan duruma düşer. Bu
durumda olan insandan her türlü
kötülük, vahşet beklenir. Bundan
dolayı dinimizin ilk emri “oku”dur.
“Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.
O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
Oku! Rabbin, iyilik ve ihsan
sahibidir. İnsana kalemle yazmayı
ve bilmediğini öğretti.” (Kur’an,
96/1-5)

Kur’an, esas itibarıyla “okuma
kitabı”dır. Rabbimiz, kendini
tanıtmak ve bizden istediklerini
bize bildirmek için, okuma kitabı
göndermiştir. İnsan, Rabbini
tanımaz ve Onun kitabını okumazsa
hayatın anlamını bilemez, dünyaya
geliş sebebini anlayamaz, buradaki
vazifelerini bilmediği için yerine
getiremez. İnsan, ruhunu
geliştirmesi için de Kur’an-ı Kerim’i
okuması gerekir. Çünkü Kur’anda
insanın huzur bulması ancak Allah’ı
zikretmekle mümkün olacağını
bildirmektedir. “Bunlar, iman
edenler ve gönülleri Allah’ın
zikriyle sükûnete erenlerdir.
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı
anmakla huzur bulur.”  13/Ra’d-28

Okumak, “düşünmek” demektir.
Okuyarak ve düşünerek hayatın
manası anlaşılabilir. İnsanın diğer
varlıklardan en önemli farkı,
okuması ve düşünmesidir. İnsan
aklı, okumaya ve anlamaya
müsaittir. Başka varlıklar, okumaz
ve yeni şeyler öğrenemezler.
İnsana mükemmel bir akıl veren
Allah, okuması ve yaratılış gayesini
anlaması için kitaplar göndermiş.  

Öğrenmek, insan için bir
tutkudur. Bu maksatla kitaplar
yazılır, okullar açılır, gazete ve
dergiler çıkarılır. Okumamak ve
düşünmemek, “insanlığı unutmak”
demektir. Bu nedenledir ki, çocuk
daha dünyaya gelir gelmez, sağ
kulağına ezan, sol kulağına kamet
getirilir. Bunun anlamı, Alla’ı
kendisine, ruhuna telkin
edilmesidir. Bu yavru ne anlar
dememek lazım. Unutmayalım,
insan Rabbimizin yarattığı en
mükemmel varlıktır. Daha doğar
doğmaz Allah’ın ismiyle karşılanır.

Bugün bilimsel olarak da
ispatlanmıştır ki, daha çocuk anne
karnında iken bile, ailedeki tutum
ve davranışlar, annenin dinlediği
müzik bile karnındaki yavruyu
etkiler. Demek ki eğitim daha anne
karnında başlamaktadır.
Doğduktan sonra da büyüdükçe
eğitim ve öğretimini alması için
okullara gönderilmeleri, ebeveynin
en büyük soromluluklarından ve
görevlerindendir. Çocuklarımızı
sadece okuldaki derslerle
yetinmeyip daha çok gelişmeleri
yönünde çeşitli faydalı kitapları
okumaları için teşvik etmeliyiz.
Bunun gerçekleşmesi için de onlara
örnek olmamız için en başta bizler
kitap okumayı prensip edinmeliyiz.

İslâm düşünürü Bediüzzaman
Said Nursî, şefkatli ve merhametli
Rabbimizin okumamız için bize iki
kitap gönderdiğini söyler.
Müslümanlar için birinci kitap
Kur’an’dır ki, Kur’an, Tevrat’ı, İncil’i
ve Zebur’u da okumayı tavsiye
eder. Çünkü Kur’an bütün kutsal
kitapları da içine alır. Allah, kutsal
kitapları “söz” olarak göndermiştir.
Harf, kelime ve cümleler, kutsal
kitapların yapı taşlarıdır.

İkinci kitap ise “kâinat”
kitabıdır. İkinci kitap olan kâinat da
Yaratıcımızı anlatır ve O’nu tanıtır.
Bir şiir, şairsiz; bir kitap, yazarsız;
bir resim, ressamsız olmaz. Kâinat
da bir kitap gibidir. Her varlık bir
cümle, hatta bir kitaptır.

Açmış bir gül çiçeğine bakıp
hayran olmamak mümkün değildir.
Güldeki güzelim renkler, bir
ressamın fırçasından çıkan
renklerden daha muhteşem ve
daha büyüleyici. Yeşil yapraklar
arasında kırmızı, sarı, pembe gül
çiçekleri ne kadar harika!
Yaprakları yeşil renge, çiçeği de
kırmızı, sarı ve pembe renklere
boyayan sanatçıya, insan nasıl
hayran olmaz?

Kelebeklerin kanatları
üzerindeki renk ve desenler ne
kadar harika!

Her kitap, yazarını gösterir.
Kâinattaki her varlık, mükemmel bir
eserdir. Ağaçlar, kuşlar, insanlar...
Hatta cansız varlıklar olan taşlar,
mermerler, madenler, dağlar,
denizler, ovalar...

Kâinat kitabını okumak,
inancımızı artırır. İman, hayatımıza
anlam katar, iç ruhumuzu
mükemmelleştirmemizi sağlar. İç
dünyası huzurlu olan insan, dış
dünyadaki problemlerle daha kolay
mücadele eder. Neye inandığını,
niçin yaşadığını, niçin çalışması
gerektiğini bilmeyen insan, iyi ve
doğru hedef seçemez, kendini
kontrol edemez, dolayısıyla başarılı
olamaz.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİskeçe’de ilk hatim
Salıncak köyünde 
gerçekleşti

İSKEÇE’deki hatim
etkinlikleri Balkan kolu
köylerinden Salıncak’ta
düzenlenen hatim töreni ile
başladı.

Salıncak köyü İmamı ve
Kur’an Kursu öğretmeni Yılmaz
Mahmut gözetiminde

gerçekleşen hatim töreni
katılımcılara güzel anlar
yaşattı. Kurs öğrencilerinin
düzgün Kur’an kıraatleri ve
güzel şiir okumaları konuklara
duygulu anlar yaşattı. Aynı gün
İpsala’da düzlenen Kutlu
Doğum etkinliği olmasına

rağmen Salıncak’taki hatim
törenine halk büyük ilgi
gösterdi.

Hatim töreni sonunda köy
halkı misafirlere geleneksel etli
pilav ve ayran ikram etti.

Başkonsolos Akıncı, İskeçe
Hürriyet Mahalle Camii’ndeydi

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe Hürriyet mahallesini
ziyaret ederek Cuma namazını
İskeçe’nin tarihi camilerinden
biri olan Hürriyet Camii’nde

soydaşlarla birlikte kıldı.
Cuma namazında Muavin

Konsolos Davut Ocak, İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, eski milletvekili
Çetin Mandacı ve İskeçe eski

Vali Yardımcısı Musa Vidinli de
hazır bulundu.

Cuma namazından sonra
cemaatle bir süre sohbet eden
Başkonsolos Akıncı ardından
Gümülcine’ye döndü.

Gerdeme mevlidi 
24 Nisan’da
GÜMÜLCİNE’nin Kozlukebir

belediyesine bağlı Gerdeme köyündeki
geleneksel mevlit 24 Nisan Pazar günü
yapılacak.

Mevlitle ilgili olarak Gerdeme
Mütevelli Heyeti tarafından yapılan
yazılı açıklamada, mevlide tüm Batı
Trakya halkının davetli olduğu belirtildi.

Gerdeme köyündeki mevlit, Yukarı
Mahalle’de saat 11.30’da başlayacak.
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Οι Ελλητουρκικές Σχέσεις και η Μειονότητα 
από την 21η Απριλίου 1967 έως το τέλος του 1968
μέσα από δημοσιεύματα της εφημερίδας “Milliyet”

Σ
καλίζοντας στο internet βρήκα

δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό

αρχείο του «Παρατηρητή της

Θράκης», άρθρο του Μάρκου Χ. που

παρουσιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

και τα μειονοτικά ζητήματα της Δυτικής

Θράκης μέσα από τα πρωτοσέλιδα της

τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ»

(“Milliyet”), κατά την περίοδο από τον

Απρίλιο του 1967, οπότε και επιβλήθηκε

στην Ελλάδα η στρατιωτική δικτατορία

μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1968. Την

πρώτη κρίσιμη διετία, δηλαδή, της

επιβολής και σταθεροποίησης του

καθεστώτος της 21ης Απριλίου, όταν

ακόμα ήταν πανίσχυρο και κανείς σε

Ελλάδα και εξωτερικό δεν διανοούνταν ότι

θα μπορούσε να ανατραπεί εύκολα.                    

Το στρατιωτικό καθεστώς από τους

πρώτους μήνες ανάληψης της εξουσίας

δείχνει να επιθυμεί διάλογο με την

Τουρκία. Στις 25 Απριλίου ο κυβερνητικός

εκπρόσωπος του στρατιωτικού

καθεστώτος, συνταγματάρχης Φαρμάκης,

σε δηλώσεις του στη «Μιλλιέτ» αφού

παρουσιάζει τους κινηματίες

«εμπνευσμένους από το στρατιωτικό

κίνημα της 19ης Μαΐου του 1960 στην

Τουρκία», δηλώνει ότι «τα αισθήματα

συμπαθείας και φιλίας της νέας ελληνικής

κυβέρνησης προς την Τουρκία και τον

τουρκικό λαό θα είναι πιο δυνατά από

παλιά». 

Την περίοδο Μαΐου—Οκτωβρίου του

1967, η «Μιλλιέτ» αναφέρεται στα

προβλήματα και στην καταπίεση της

μειονότητας της Δ. Θράκης, παραθέτοντας

σχετικές ειδήσεις, σχόλια δηλώσεις

Τούρκων αξιωματούχων όπου

συσχετίζεται η κατάσταση των

τουρκοκυπρίων με την κατάσταση της

μειονότητας στη Δ. Θράκη, και

υποστηρίζεται ότι η παραβίαση των

μειονοτικών δικαιωμάτων στη Δ. Θράκη

εμποδίζει την ανάπτυξη των συνθηκών

που θα οδηγήσουν σε επίλυση του

Κυπριακού ζητήματος. Σε άρθρο-σχόλιο

της εφημερίδας τονίζεται προς την

τουρκική ηγεσία ότι οι προτεινόμενες

παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς

προς τους τουρκοκυπρίους με αντάλλαγμα

την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα

πρέπει να απορριφθούν με δεδομένο την

προβληματική κατάσταση της μειονότητας

στη Θράκη.

Τον Ιούνιο του 1967 η εφημερίδα

αναφέρεται σε μέτρα και τακτικές διώξεων

και καταπίεσης της μειονότητας της Δ.

Θράκης από το νέο καθεστώς και στην

έντονη προειδοποίηση στην οποία προέβη

η τουρκική πλευρά προς την ελληνική

κυβέρνηση. Στην προειδοποίησή της η

τουρκική πλευρά φέρεται να τόνισε τη

μεγάλη ευαισθησία της Τουρκίας στην

εφαρμογή των προνοιών της συνθήκης της

Λοζάνης στη Δ. Θράκη και τη σημασία των

ζητημάτων της μειονότητας της Δ. Θράκης

για την βελτίωση των ελληνοτουρκικών

σχέσεων. Στα μέσα Ιουλίου ο Τούρκος

υπουργός εξωτερικών Τσαγλαγιαγκίλ σε

επερώτηση στο τουρκικό κοινοβούλιο

σχετικά με τη μειονότητα της Δ. Θράκης,

δηλώνει ότι μετά τις επαφές με την

ελληνική ηγεσία οι καταπιέσεις

σταμάτησαν, τονίζει όμως ότι το τουρκικό

κράτος όπως πάντα δε θα υποχωρεί σε

πιέσεις οποιουδήποτε και θα δείχνει τη

δύναμή του.

Σε συνέντευξή του ο Έλληνας

πρωθυπουργός, διορισμένος από την

χούντα Κ. Κόλλιας στην εφημερίδα, αρχές

Ιουλίου, δηλώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση

εφαρμόζει τις πρόνοιες της συνθήκης της

Λοζάνης για τη Θράκη, αποδίδει τις

ειδήσεις περί αδικιών προς τη μειονότητα

σε «κακούς ανταποκριτές» και μιλά για

την καταπίεση των δικαιωμάτων των

Ιμβρίων στην Τουρκία. (Λίγες μέρες μετά η

εφημερίδα δημοσιεύει δηλώσεις του

προέδρου της κοινότητα Ιμβρίων ο οποίος

αντικρούει τα περί καταπίεσης και δηλώνει

τη λύπη του για τις καταπιέσεις στη Δ.

Θράκη αν είναι αλήθεια).

Μέσα σε αυτό το κλίμα θα διεξαχθεί η

διήμερη συνάντηση μεταξύ

αντιπροσωπειών των δυο κυβερνήσεων

υπό την ηγεσία των πρωθυπουργών των

δυο χωρών στην Κεσσάνη και στην

Αλεξανδρούπολη το πρώτο δεκαήμερο του

Σεπτεμβρίου του 1967. Η «Μιλλιέτ»

μεταδίδει ένα κλίμα έντονων προσδοκιών

της τουρκικής πλευράς από τις

συναντήσεις αυτές που όμως άμεσα δεν

φαίνονταν να ανταποκρίνονται στην

πραγματικότητα. Στην ειδησεογραφία

υπάρχει η αίσθηση ότι και οι δυο πλευρές

ήθελαν να κερδίσουν χρόνο σε σχέση με τις

εξελίξεις στην Κύπρο. Οι ανταποκριτές της

μιλάνε για την ψύχρανση των συνομιλιών

στη συνάντηση της Αλεξανδρούπολης, ο

Ντεμιρέλ αναφέρεται πως ήθελε να

διακόψει τις συζητήσεις και να

αποχωρήσει, παρέμεινε δε χάρη στην

επιμονή του Γ. Παπαδόπουλου.

Λίγες δε μέρες μετά τις συναντήσεις

αυτές η εφημερίδα αναφέρεται στις

προθέσεις της στρατιωτικής κυβέρνησης

για σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και

Ελλάδας εναντίον του κομμουνισμού, στα

τέλη δε Σεπτεμβρίου η Τουρκία ήταν η

μόνη χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης

που υποστήριξε την Ελλάδα σε ψήφισμα

για την αποπομπή της από το Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου

δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου του 1967

η εφημερίδα στα πρωτοσέλιδά της

ασχολείται σχεδόν καθημερινά με το

κυπριακό πρόβλημα μετά τα γεγονότα

στου Κοφίνου—Αγίους Θεοδώρους. Στις

ανταποκρίσεις και στην αρθογραφία για το

θέμα η εφημερίδα αναφέρεται στο κλίμα

σύγκρουσης των δυο κοινοτήτων στην

Κύπρο, στις προετοιμασίες του πολέμου με

την Ελλάδα αλλά και τις διαπραγματεύσεις

μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την

αποκλιμάκωση της έντασης με την μεσιτεία

ξένων παραγόντων, κυρίως ΗΠΑ και

ΟΗΕ.

Στην ειδησεογραφία της εφημερίδας

αναφέρονται οι πολεμικές προετοιμασίες

στον Έβρο, οι φήμες για την εκκένωση

χωριών της Δ. Θράκης, για τις

διαδηλώσεις στη Τουρκία, κυρίως

φοιτητικών τουρκικών συλλόγων οι

οποίοι στα δυναμικά αιτήματα στήριξης

προς τους τουρκοκυπρίους,

συμπεριλαμβάνουν και τη στήριξή τους

προς τη μειονότητα της Δ. Θράκης. 

Στα τέλη του 1967 σε σχετική

συζήτηση στο τουρκικό κοινοβούλιο

αναφέρθηκαν οι αναγκαστικές

απαλλοτριώσεις μειονοτικής γης στη Δ.

Θράκη και η αντικατάσταση του επιθέτου

«τουρκικός» με το επίθετο

«μουσουλμανικός» στον προσδιορισμό

των μειονοτικών σχολείων στη Δ. Θράκη.

Στην ίδια συζήτηση ο υπουργός

εξωτερικών δήλωσε ότι «η Τουρκία θα

δώσει αμοιβαία απάντηση αν

συνεχισθούν οι καταπιέσεις της

μειονότητας στη Δ. Θράκη».

Τις πρώτες ημέρες εκδήλωσης της

απόπειρας βασιλικιού πραξικοπήματος

κατά της χούντας των Αθηνών, στις 13

Δεκεμβρίου 1967,  δημοσιεύεται στην

Milliyet” και η είδηση για τον Έλληνα

ταξίαρχο του Διδυμοτείχου που πέρασε

στην Τουρκία ζητώντας άσυλο.

Τον ίδιο μήνα ο Σ. Πατακός

συνέντευξη στην εφημερίδα δήλωνε ότι η

ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί τη φιλία με

την Τουρκία, ότι λύση του Κυπριακού θα

γίνει με διάλογο μεταξύ των

ενδιαφερομένων κυβερνήσεων στα

πλαίσια διεθνών οργανισμών. Σε ερώτηση

για την καταπίεση της μειονότητας στη Δ.

Θράκη υποστήριζε το αβάσιμο τέτοιων

αιτιάσεων. Στη σειρά τέτοιου χαρακτήρα

ειδήσεων, γίνεται αναφορά στην

επίσκεψη του Γ. Παπαδόπουλου στον

Έβρο και η συνομιλία του με Τούρκους

στρατιώτες.

Από τους πρώτους μήνες του 1968

δημοσιεύονται ειδήσεις σχετικές με την

προσέγγιση των δυο κυβερνήσεων και τις

συνομιλίες που διεξάγουν για την επίλυση

του κυπριακού ζητήματος και των

θεμάτων των μειονοτήτων της Θράκης

και της Κωνσταντινούπολης. Τον

Ιανουάριο του 1968 η Τουρκία γίνεται το

πρώτο κράτος που αναγνωρίζει τη

στρατιωτική κυβέρνηση, η εφημερίδα δε

μεταδίδει σχόλιο του ΒΒC ότι το έπραξε

χωρίς να συνεννοηθεί με τα άλλα μέλη

της νατοϊκής συμμαχίας.

Στα τέλη Φεβρουαρίου ανεξάρτητοι

Τούρκοι βουλευτές επισκέπτονται την

Αθήνα και συνομιλούν με εκπροσώπους

της κυβέρνησης ενώ τον Μάρτιο του

ιδίου έτους οι συνομιλίες μεταξύ των δυο

κυβερνήσεων πυκνώνουν, αναφέρεται δε

πως στα μειονοτικά θέματα για συζήτηση

ήταν και αυτό της μειονότητας της

Ρόδου. Στο πλαίσιο αυτών των

συνομιλιών ο επιτετραμμένος του

τουρκικού υπουργείου εξωτερικών για

θέματα Κύπρου επισκέφθηκε τη Θράκη,

αναφέρεται δε ότι δεν μπόρεσε να

επισκεφθεί το μέρος εκείνο της

μειονότητας που κατοικούσε στην

στρατιωτική συνοριακή ζώνη της

περιοχής. Μετά από ένα μήνα ο

επιτετραμμένος του ελληνικού

υπουργείου εξωτερικών για θέματα

Τουρκίας, Ι. Τζούνης θα επισκεφθεί την

Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη στα

πλαίσια των συνομιλιών για τις

μειονότητες αλλά δεν θα επισκεφτεί την

Ίμβρο και την Τένεδο καθώς, όπως είπε,

δεν ζήτησε άδεια επίσκεψης, αφού η

Ίμβρος ήταν ειδική στρατιωτική ζώνη.

Στα τέλη Ιουνίου, λίγο πριν ξεκινήσουν

οι συνομιλίες μεταξύ των δυο κοινοτήτων

στην Κύπρο, Γ. Παπαδόπουλος σε

συνέντευξή του στη «Μιλλιέτ», μεταξύ

άλλων συμβουλεύει να ακούσουν οι δυο

χώρες τις φωνές των Βενιζέλου και

Ατατούρκ και δηλώνει ότι πιστεύει στην

ανάγκη φιλίας και συνεργασίας των δυο

χωρών, φθάνει δε στο σημείο να μιλήσει

για ένωση των δυο πλευρών του Αιγαίου

και να δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «αν

είχα μαγικές δυνάμεις θα έκανα

ομοσπονδία Ελλάδος και Τουρκίας»! 

Στο ίδιο κλίμα αλλά πιο μετρημένες

κινούνται, και δηλώσεις του Σ. Πατακού

και του Π. Πιπινέλη προς τη εφημερίδα το

ίδιο διάστημα. Ο Πιπινέλης υποστήριξε

ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν

σιγά -σιγά σε ένα καλό κλίμα,

παραδέχθηκε ότι και δυο πλευρές έκαναν

σοβαρά λάθη και ευθύνονται για το

κυπριακό αδιέξοδο. Σε ερώτηση δε για τη

μειονότητα στη Θράκη δήλωσε ότι «το

τουρκικό στοιχείο της Θράκης και το

ελληνικό της Κωνσταντινούπολης

παραθέτουν σειρά προβλημάτων τα

οποία οι δυο κυβερνήσεις τα

αντιμετωπίζουν με διακρατικό διάλογο

και δεν θα καθυστερήσει η επίλυσή

τους». 

Σε συνέχεια αυτών των δηλώσεων την

ίδια περίοδο, η ειδησεογραφία της

εφημερίδας αναφέρεται σε συναντήσεις

Πιπινέλη- Τσαγλαγιαγκίλ στα πλαίσια

διεθνών συναντήσεων όπου η ελληνική

πλευρά παρουσιάζεται να συμφωνεί για

την εφαρμογή των προνοιών της

συνθήκης της Λωζάνης  σε θέματα

μειονοτικής εκπαίδευσης, συμφωνία που

χαρακτηρίζεται προάγγελος της επίλυσης

άλλων μειονοτικών ζητημάτων. 

Τον Οκτώβριο του 1968 η εφημερίδα

αναφέρεται στις συνομιλίες των δυο

υπουργών στη Νέα Υόρκη που

κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για

μια σειρά εκπαιδευτικών μειονοτικών

θεμάτων(ανταλλαγής βιβλίων,

επαναπρόσληψης δασκάλων, άδειες

επέκτασης ή ίδρυσης σχολικών κτηρίων,

αποφυγή περιοριστικών τακτικών, κ.ά)

κάποια από τα οποία θα βρουν την

έκφρασή τους στο Ελληνοτουρκικό

μορφωτικό πρωτόκολλο που θα

υπογραφεί στα τέλη του έτους. Η

εφημερίδα αναφέρει ακόμα ότι μετά τα

εκπαιδευτικά αναμένονταν από μια

μεικτή επιτροπή η εξέταση ζητημάτων

όπως η ελεύθερη εκλογή αντιπροσώπων

των δυο μειονοτικών κοινοτήτων, το

βακουφικό, τα ζητήματα

απαλλοτριώσεως γης και άλλα μειονοτικά

δικαιώματα.

Στα τέλη του 1968 ο Γ. Παπαδόπουλος

δήλωνε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε τη

διόρθωση και ανάπτυξη των σχέσεων με

τη φίλη Τουρκία.

Βεβαίως, ακολούθησαν ακόμα 5

σχεδόν σκληρά χρόνια μέχρι την πτώση

της δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974. Και

η δικτατορία των συνταγματαρχών

άφησε πίσω της, πέρα από τις

μεγαλόστομες διακηρύξεις των

πρωταγωνιστών της, συντρίμμια, τόσο

στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στο

επίπεδο των διεθνών της σχέσεων και της

εθνικής ανεξαρτησίας και ακαιρεότητας

της χώρας . Σε ό,τι αφορά, τέλος, την

Μειονότητα της Θράκης, το χουντικό

καθεστώς έσπειρε καταπίεση, φόβο,

αφαίρεση δικαιωμάτων, εμβαθύνοντας

ακόμα πιο πολύ την πολιτική της

λεγόμενης «αμοιβαιότητας»  και των

περιοριστικών διοικητικών μέτρων, που

κατέτασσαν τους μειονοτικούς πολίτες

«de facto» ως πολίτες δεύτερης

κατηγορίας μέσα στα όρια της ελληνικής

επικράτειας.               
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ABD Başkanı Barack Obama
ile KİK üyesi ülkelerin liderlerini
bir araya getiren zirve, özellikle
Suud-Amerikan ilişkilerinde
gerilimin arttığı bir döneme denk
gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor.

Başkanlığı süresi içinde daha
önce 3 kez Suudi Arabistan'a
giden Obama'nın 4. ziyaretinin,
şimdiye kadarki en zor ziyaret
olduğu yorumları yapılıyor.

Geçen yıl temmuz ayında P5+1
ülkeleriyle İran arasında
imzalanan nükleer anlaşmadan
bu yana Washington'a
güvensizlik duyan Riyad
yönetiminin tansiyonu, 11 Eylül
saldırılarından Suudi
Arabistan'ın hukuken sorumlu
tutulabilmesine kapı aralayan bir
yasa tasarısının ABD
Kongresi’nde gündeme
gelmesiyle yükseldi.

Obama yönetimi, söz konusu

tasarının bu haliyle Oval Ofis'e
gelmesi halinde veto edileceğini
açıkladı. Bu açıklamanın Suud
yönetiminde nasıl bir karşılık
bulacağını önümüzdeki günler
gösterecek.

KRAL SELMAN’LA 
EN UZUN GÖRÜŞME
Amerikan medyasında geniş yer
bulan Obama'nın Suudi
Arabistan ziyareti, zirvenin iki
ülke arasındaki derinleşen
sorunlara çözüm imkanı sunup
sunmayacağı çerçevesinde ele
alınıyor. Diplomatik kaynaklar,
Obama'nın  Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdulaziz ile
yaptığı 2 saatlik görüşmenin ise
şimdiye kadarki en uzun
görüşme olduğunu belirtti.

Görüşmede, Suudi
Arabistan'ın bölgesel rakibi
İran'la ABD arasında nükleer

anlaşmayla başlayan
"yumuşama" sürecinin masada
fazlasıyla yer aldığı kaydediliyor.
İran'la bölgesel anlamda ciddi
bir rekabete giren Suud
yönetiminin, Tahran'ın hem
Suriye'de hem de Yemen'de etkin
olmasından rahatsız olduğu da
bilinen bir durum.

Konuyla ilgili AA muhabirine
verdiği mülakatta Woodrow
Wilson Ortadoğu Programı
kıdemli uzmanı David Ottaway,
ABD ile Suudi Arabistan
arasındaki sorunların bir anda
çözülemeyeceğini, ancak iki ülke
arasında önemli işbirliği
alanlarının olduğunu da
unutmamak gerektiğini
vurguladı.

KONGREDEKİ YASA
TASARISI YENİ KRİZ ALANI
ABD Kongresi’nde kısa bir süre
önce Adalet Komitesi’nde kabul
edilen "Terör Sponsorlarına Karşı
Adalet" yasa tasarısının iki ülke

arasındaki en yeni kriz olduğuna
dikkat çeken Ottaway,
"Obama'nın bunu imzalaması
mümkün değil." dedi.

Bu tür bir yasanın çıkması
halinde dünyanın dört bir
yanındaki Amerikalı
diplomatların görevlerini
yapamama tehlikesiyle karşı
karşıya kalacağını söyleyen
Ottaway, "Böyle bir yasa dönüp
ABD'yi vurur." diye konuştu.

ABD ile Suudi Arabistan
arasında Suriye, İran ve Yemen
kaynaklı önemli ayrışmalar
olduğuna dikkat çeken Ottaway,
"Özellikle İran konusundaki fikir
ayrılığı önemli, çünkü Suudi
Arabistan İran'ı bölgesel rakibi
ve hatta düşmanı olarak
görüyor." ifadelerini kullandı.

Obama ile KİK liderleri
arasındaki görüşmelerden somut
bir netice beklemediğini ifade
eden Ottaway, İran'a karşı ortak
füze savunma sistemi gibi
savunma ağırlıklı konularda

açıklamalar yapılacağını ve en
somut sonucun bu çerçevede
olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili
değerlendirmesinde Brookings
Enstitüsü Ortadoğu Politikası
Merkezi kıdemli uzmanı Shadi
Hamid de, ABD'nin bölgede
"geleneksel olarak oynadığı rolü"
büyük ölçüde bıraktığını ve
bunun Suud-Amerikan
ilişkilerini ciddi ölçüde
etkilediğini belirtti.

"Obama yönetiminin
ilkelerinden biri de, kendi
boşalttığı alana bölgesel güçlerin
kendi sorumluluklarını alarak
girmesiydi; ancak teoride iyi
gözüken bu yaklaşımın pratikte
oldukça sorunlu olabildiği
görüldü." şeklinde konuşan
Hamid, Riyad yönetiminin
özellikle yeni kral Selman ile
bölgesel anlamda yeni açılımlar
yapma gayretine girdiğini
vurguladı.

ABD hükümeti, 5,10 ve 20 dolarlık
banknotlarını, kadın hakları ve demokrasi
temasıyla yeniden tasarlama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, yeni 20 dolarlık banknotların ön
yüzüne, kölelik karşıtı Afrika kökenli Amerikalı
Harriet Tubman'ın portesine yer verilecek.

Banknotun arkasında ise ABD'nin 7. Başkanı
Andrew Jackson'ın portresi ve Beyaz Saray
resmedilecek. Yeni 20 dolarlar, böylece siyahi bir
kadının resmini taşıyan ilk ABD banknotu olarak
tarihe geçecek.

ABD banknotlarındaki ilk kadın, 1891-1896
yıllarında 1 dolarlık sertifikalar üzerinde
resmedilen Martha Washington'du.

5 DOLARA MARTİN LUTHER KİNGİ 
RESMİ GELEBİLİR
Ön yüzünde ABD'nin ilk Hazine Bakanı Alexander
Hamilton'ın resmedildiği 10 dolarlık banknotların
arka yüzüne ise 1913'de kadınlara oy hakkı
verilmesi için yapılan yürüyüşü simgeleyen bir
tasarım getirilecek.

Tasarımın, ABD'nin önde gelen kadın hakları
savunucularından Lucretia Mott, Sojourner Truth,
Susan Anthony, Elizabeth Stanton ve Alice Paul'u
onurlandırmak amacını taşıdığı bildirildi.

5 dolarlık banknotlara ise başkent
Washington'da bulunan Lincoln Anıtı'nda
yaşanan ve Amerikan demokrasisi için önem
taşıyan olaylar resmedilecek. Bu tasarımın içinde
Marian Anderson, Eleanor Roosevelt ve Martin
Luther King gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Jack Lew, yeni
banknotların tasarımının, Amerikalı kadınların
oy hakkı kazanmasının 100. yıl dönümü olan
2020'ye kadar bitirilmesinin hedeflendiğini
kaydetti.

ABD ile Meksika sınırında,
uyuşturucu kaçakçılığı için
kullanılan 800 metre
uzunluğunda bir tünel bulundu.

Meksika'nın sınır kenti
Tijuana'da bir evin asansör
boşluğunda yerin yaklaşık 14
metre derinine kazılan tünel,
ABD'nin San Diego şehrine
çıkıyor.

Yetkililer, tünelin daha önce
eşi benzeri görülmemiş
miktarlarda kokain ve esrar
kaçakçılığı için kullanıldığını

söylüyor.
Tünelden, yaklaşık 1016 kg

kokain ve 6350 kg esrar taşındığı
düşünülüyor.

Uyuşturucuların, altında delik
olan büyük bir konteynır çöp
bidonuyla taşındığı belirtildi.
Yetkililer, bidonu taşıyan
kamyonu San Diego'da sınıra
yaklaşık 40 km mesafedeki
bölgeye kadar izledi ve kargonun
kapalı kasa kamyona
yüklendiğini tespit etti.

ABD ile Meksika sınırında 800
metrelik 'uyuşturucu tüneli'

Obama'nın
Riyad'la yeniden
güven arayışı
Suudi Arabistan'ın başkenti
Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi
(KİK) zirvesinde aynı masaya
oturan ABD ile Suudi yönetimi
arasındaki İran kaynaklı güven
sorununun tek bir zirve ile
çözülemeyecek kadar derin
olduğu ifade ediliyor.

ABD dolarına siyahi bir
kadının portresi geliyor

19
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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 Kreditörler Yunanistan ile

FPA’da anlaştı
YUNANİSTAN ve

kreditörleri Katma Değer
Vergisi’nin (FPA) yüzde 23’ten
24’e çıkarılması konusunda
anlaşma sağladı.

Hükümet yetkililerinden
edinilen bilgiye göre, FPA’da
bir puanlık artış üzerinde
anlaşmaya varılırken, diğer
FPA türü ise yüzde 13’te
kalacak. Bu düzenlemeye göre
dolaylı vergilerden devletin
kasasına 1,8 milyar euro
girmesi bekleniyor.

FPA’da 1 Temmuz’dan
itibaren geçerli olacak artışla
gıdadan ulaşıma birçok
hizmet ve üründe zam
bekleniyor.

Öte yandan,  hükümet ile
Uluslararası Para Fonu (IMF)
arasındaki vergi muafiyeti üst
sınırı konusunda henüz
anlaşmaya varılamadı.
Hükümet, 9 bin 550 euro olan
üst sınırı 9 bin 91 euroya
kadar düşürme teklifinde
bulunurken IMF 8 bin 182
euroda diretiyor.

Yunanistan ile kreditör
kuruluşlar olan  Avrupa
Komisyonu (EC),  Avrupa
Merkez Bankası (ECB),
Avrupa İstikrar Mekanizması
(ESM) ve IMF arasındaki 86
milyar avroluk kurtarma
paketinin kredi dilimlerini
serbest bırakacak gerekli
reformlara ilişkin gözden
geçirme süreci tarafların
aralarındaki anlaşmazlıklar
nedeniyle aylardır devam
ediyor.

AB’den Google’a 
Android suçlaması
AVRUPA Birliği (AB), Google’ı, Android işletim

sistemiyle piyasayı domine ederek, rekabet
kurallarına aykırı davranmakla suçladı. 

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi
Margrethe Vestager, Brüksel’deki AB
Komisyonu’nda düzenlediği basın toplantısında,
AB’nin ön incelemelerinde Google’ın Android
işletim sistemini ve Google uygulamalarını, AB
rekabet kurallarına aykırı bulduklarını
söyledi. 

Google şirketine
suçlamaları bildireceklerini
belirten Vestager, Google’ın,
mobil cihazlardaki domine
pozisyonunu kötüye
kullanmakla suçlandığını
ifade etti. 

Vestager, günümüzde
internet trafiğinin yarısının
akıllı telefonlar ve tabletler gibi
mobil cihazlardan
kaynaklandığını anımsatarak, “Bu
telefon ve tabletler hayatımızda
büyük önem taşıyor. Bu cihazların
yüzde 80’i Google’ın sahip olduğu
Android işletim sistemini
kullanıyor. Google’ın tüm iş
uygulamaları adil
görünmüyor.”
diye konuştu. 

Google’ın
Android
işletim
sistemini
açık bir

kaynak olarak geliştirdiğini hatırlatan Vestager,
“Piyasada domine pozisyondaki firmaların
rekabete engel olamayacak şekilde faaliyet
göstermeleri gerekiyor. Bizim ön
değerlendirmelerimize göre Google piyasada
rekabeti bozdu.” dedi. 

Vestager şöyle devam etti: "Google cihaz
üreticilerine kendi uygulamalarını önceden

yüklemeleri için finansal teşvikler sağladı.
Google’ın davranışı nedeniyle

üreticiler alternatifleri kullanamıyor
ve bu durum rekabeti ve

inovasyonu engelliyor. Bu iyi bir
durum değil. Benim önceliğim
tüketicilerin geniş bir
yelpazede ürün ve hizmet
kullanabilmesi. AB Komisyonu
Google’ın alışveriş hizmetlerini
incelemeye devam etmekte.
Komisyon Google’ın tekelcilik
karşıtı kanunlara aykırı

davrandığına karar verdiği
takdirde, maddi ceza
uygulayabilecek." 
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Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
75 Yıl Önce 

6 NİSAN PAZAR 1941 günü HİTLER ALMANYASI, 21 NİSAN PAZAR günü de
HİTLER ALMANYASININ müttefiki BULGARLAR ve İTALYANLAR

YUNANİSTAN ve  BATI TRAKYA’yı İSTİLA ETTİLER
Muhterem hemşerilerim;
Hem Yunan ulusu için hem de Batı

Trakya Türklerinin “6 NİSAN1941
PAZAR” dan başlıyarak “12 EYLÜL 1944”
de kadar, açlık, sürgün, dayak ve çeşitli
insanlık dışı hareketlerin yaşandığı
sürecin 75. yıl dönümünü 6 NİSAN
ÇARŞAMBA 2016 anımsadık.

Bu acı günleri yaşayanların ve bizden
ayrılan büyüklerin ruhlarını anarak bir
daha sizinle bu serüveni paylaşmayı
uygun gördük.

Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi:
HİTLER ALMAN ORDUSU 6 NİSAN

1941 PAZAR günü “BULGARLAR” ile
müttefik olunca ayni gün “İTALYA,
ALMANYA ve BULGARİSTAN”
Yunanistana savaş ilan ettiler.

Ve ayni günün sabahı hem bütün
Yunanistan hem de Batı Trakya’yı
istilaya başladılar.

HİTLER ALMAN ordusu Batı
Trakya’ya Gümülcine’ye “MAKAS
GİRİŞ” kapısından.

İskeçe’ye, Demircik – Şahin ve Kula
giriş kapısından Yunanistan’a
saldırdılar.

Şahin dışında Yunan askeri ekipleri
ciddi bir direniş göstererek Almanlara
mani olmuşlardır.

Ancak, “HİTLER ORDUSU” gücü bu
direnmeyi bertaraf ederek, önce
Gümülcineye, İskeçe’ye de Şahin
direnci kırılınca 8 Nisan Salı 1941 günü
önce bisikletli ve tam askeri teçhizatlı
“HİTLER ASKERLERİ” girdi. Daha sonra
motorize ve askeri araçlar kervanlar
halinde her iki şehri istila ettiler.

Almanların şehirlere girişi,
yerleşmesi sessiz ve Alman ordusuna
uygun bir şekilde olmuştur.

***
“21 NİSAN 1941 PAZAR” günü

“ALMANLAR” müttefikleri
“BULGARLARA” Evros vilayetinin bir
bölümü ile Gümülcıne ve İskeçe’nin
yönetimini Bulgarlara teslim
etmişlerdir.

Notlarımız arasında Bulgarların
üçüncü istila devresi sürecini
okuyorsunuz.

Bulgarların bu istila süreci için bir
tek kelime söylenebilir.

O kelime de “ZALİMANE” dir.
***

Yunan devlet, hükümet ve mahalli
idaresi Almanların geleceğini bildikleri
için “6 NİSAN 1941” den önce parası ve
gücü olanlar da dahil Kavalaya doğru
kaçmışlardır.

Giderlerken düşmana mani olmak
düşüncesi ile İskeçe’de tren köprüsü ile
Şahin yolu üzerindeki tarihi Hamidiye
“OSMANLI KÖPRÜSÜ” nün bir kemerini
havaya uçurmuşlardır.

Bu tarihi “OSMANLI KÖPRÜSÜ”
maalesef hala eski hali gibi onarılmadı.

Malumunuzdur biz her yıl bu şaheser
diyeceğimiz tarihi köprünün açılış
gününü yazılarımızla kutlarız ve
onarılması için hep hatırlatıyoruz.

Yani, ikinci dünya savaşı biteli 70 yıl
oldu, bu tarihi köprü ise hala eski
haline gelmedi,

Son söz mü?
Ümit edelim, ne Batı Trakya ne de

başka yerler ikinci dünya savaşı gibi
savaş yaşamasın ve “HAMİDİYE
KÖPRÜSÜ” nü de onarma zamanının
geldiğini hatırlatarak: 

Haftaya buluşmak üzere “Hoşça
kalın diyoruz”

BULGARLARIN BATI TRAKYA’yı 
İLK İSTİLASI 
Bulgarların Batı Trakya’yı ilk istila edişi
20 Ekim 1912’den 15 Temmuz 1913’e
kadardır.

Yani, ilk istila süresi 8 ay 25 gündür.
***

BULGARLARIN BATI TRAKYA’yı
İKİNCİ İSTİLASI
Bükreş sözleşmesine göre:

10 Ekim 1913’ten 4 Ekim 1919’a kadar
sürmüştür.

Yani bu istila süreci de 5 yıl, 11 ay, 24
gün sürmüştür.

***
BULGARLARIN BATI TRAKYA’yı
ÜÇÜNCÜ İSTİLASI 
21 Nisan 1941’den, 12 Eylül 1944’de
kadar Batı Trakya’da yönetici
olmuşlardır.

Yani, bu üçüncü yönetim sureci, 3
yıl, 6 ay, 21 gündür. 

ÜÇÜNCÜ BULGAR yönetiminde 21
Nisan 1941’den 12 Eylül 1944’de kadar
Bütün “YUNAN DEVLET OKULLARI”
çalışmamıştır.

***
1942 -1943 yılında Türkiye’nin

müdahalesi sonucu “İSKEÇE MERKEZ
TÜRK OKULU” açılmıştır.

Dağ köylerindeki okullar açıktı.
Eğitim Arapça KURAN dersleri hariç
tamamıyla Bulgarca yapılmıştır.

***
“İSKEÇE MERKEZ TÜRK İLKOKULU”

nun çalışması için önümüzdeki
günlerde “1942 – 1944” “İSKEÇE
CEMAAT” kitabında daha çok bilgi
bulacaksınız.

***
HİTLER ASKERİ ORDUSU BATI

TRAKYAYI İSTİLA EDİNCE YUNAN
EVROS TUGAYI TÜRKİYE’ye sığınmıştır.

2500 asker, subay ve diğer askeri
mensuplardan oluşan EVROS –
DEDEAĞAÇ tugayı 7 Nisanı 8 Nisana
bağlayan gecenin sabahı bütünü ile
Meriç’in doğu yakası Türkiye’ye geçerek
Türklere teslim olmuştur.

Bunlardan 1400 asker ve subay
mensubu Türkiye tarafından istekleri
üzerine Kahire’ye gönderilmiştir.

Geri kalanı tekrar memleketleri
Yunanistan’a dönmüştür.

Bu tugayın komutanı, general ZİSİS
beylik tabancası ile intihar etmiştir.

Bundan on beş yıl önce mezarı
İpsalada idi.

Yakında İpsalayı ziyaret edersek ve
mezarı halen duruyorsa bir fotoğrafını
çekip bir anı olarak sizlerle
paylaşacağız.

Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.

HİTLER ordusu Batı Trakya’yı istila edip Bulgarlara tesliminde ilişik haritada gördüğünüz gibi “siyah
koyu renkte” Enezden taa Karadenize kadar Meriç nehrinin Batı yakasını içeren bölümü Bulgarların

idaresine vermemişlerdir.
Bu toprak parçasını Almanlar Batı Trakyadan çekilinceye kadar kendi idareleri altında tutmuşlardır.

Alman askeri komutanı 21 Nisan 1941 Pazar günü Bulgar Sivil valiye İskeçe ve civarını yönetmeğe
teslim ederken

Tarihi Osmanlı şaheseri İskeçe “Hamidiye köprüsünün uçurulan kemerini” görmektesiniz.

HİTLER ALMAN askerlerinin İskeçe Hürriyet
abidesi saat kulesi ve sonradan Bulgarlar

tarafından yakılan “HACI EMİN AĞA PAZAR YERİ
CAMİİ”ni görmektesiniz.

İskeçe tarihi tren köprüsünün havaya 
uçurulmuş hali.
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda gecikmiş 
konuşma nedenleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
ebek doğduğunda
anne baba en çok
onun sesini duymayı

bekler. Zamanla da ilk
kelimeleri duyabilmek en
büyük keyiflerdendir. Ancak
çocuğun konuşması biraz
geciktiğinde de hemen
endişeler başlar. Aslında
çocuk doğduğu andan itibaren
sürekli bir psikomotor gelişim
süreci içindedir.

Konuşmada da bu gelişimin
bir parçası olduğu için, onun
kendini ifade edebilmesi, her
şeyden önce sinir sistemi, dil
kasları, ağız, damak, dudak,
ve diş yapısının doğuştan
normal olması, zeka ve
öğrenme kapasitesinin normal
seviyeye gelmesine bağlıdır.
Bunlardan herhangi birinin
eksikliği, çocuğun
konuşmasını olumsuz
etkileyerek geciktirecektir.

Çocuklar genellikle ilk 6
ayda heceler çıkartmaya
başlarlar: ma-ma, ba-ba, da-
da gibi. 12 aydan itibaren ise
kelimeler çıkmaya başlar.
Anne, baba, dede gibi. 18.
aydan itibaren de cümle
kurmaya başlarlar: Anne gel,
baba ver gibi. Bu normal bir
gelişim sürecidir. Ancak bazı
çocuklar daha erken, ya da
daha geç konuşabilirler.
Bazen genetik faktörler de
(aileye çekim) rol oynayabilir.
Ancak çocuk, yaşıtlarından çok
geri kaldığında bir uzmana
danışmakta fayda vardır. Zeka
olarak da yaşıtlarından geri
olan çocuklar, yaşıtlarından
daha da geç konuşurlar.
İşitme sorunu olan çocuklar da
duyamadıkları için
konuşamazlar. Ayrıca kendi
haline bırakılmış, kendisiyle
hiç konuşulmayan ailesi de
pek konuşkan olmayan
çocuklarda da konuşma
gecikebilir. Bir çok anne de
çocuğu televizyon karşısına
oturtup onu programlarla
başbaşa bırakmaktadır.
Burada da televizyon tek
taraflı etkileşim nedeniyle çok
zararlıdır. Bu yüzden ailelerin
özellikle 4 yaşına kadar
çocuklara televizyon pek
izletmemeleri gerekir. Bunun
yerine çocukla daha fazla
konuşmak, onunla sohbet

etmek, ona sorular sormak,
masallar anlatmak çok
önemlidir. Mesela anne
günlük işlerini yaparken bir
taraftan da yaptığı işleri
çocuğa anlatarak ona
uyaranlar vermelidir.Bu durum
çocuğun daha kolay
konuşmasına yardımcı
olacaktır.

Yine çocuğun konuşmasının
gelişebilmesi için yaşıtlarıyla
sık sık beraber olması, iyi
sonuç verecektir. Çocuğun
konuşmasını hızlandırmak
için, var olan sorunları
çözdükten sonra yapılması
gereken temel görevler vardır.
Öncelikle çocuğumuza sevgi
ve huzur dolu bir aile ortamı
sunabilmek son derece
önemlidir.

Onunla sürekli ilgilenip
kendisini çok sevdiğimizi
hissettirmeliyiz. Bebek anne
karnındayken bile anne
onunla konuşmalıdır.
Doğduktan sonra da yine bu
konuşmalar devam etmelidir.
Yeni doğmuş bebek de olsa
ona konuşmak, ninniler
söylemek, masallar anlatmak,
şarkılar dinletmek, onunla en
yumuşak ses tonuyla
konuşmak çok önemlidir.

Çocuk konuştukça “ne
kadar güzel konuşuyorsun”
diyerek onu konuşmaya teşvik
etmek gerekir. Yanlış
kelimeler kullandığında da
ona gülmeden, söylediği
kelimenin doğrusunu
söyleyerek ona öğretmeye
çalışmalıyız.

Aile toplantılarında,
arkadaş gruplarında,
çocuğumuzdan masallar,
hikayeler anlatmasını
isteyebiliriz. Bu, hem onun
konuşmasının pekiştirilmesine
yardımcı olacak, hem de
topluluk içinde rahat
konuşabilmesine yardımcı
olacaktır.

Biz büyükler çocuğumuza
her zaman düzgün bir
türkçeyle konuşarak, anadilini
en iyi şekilde öğrenebilmesi
ve konuşabilmesi için çaba
göstermeliyiz.

Çocuklarınızla bol sohbetli
güzel bir hafta geçirmenizi
dilerim.
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BTTDD Soma Şubesi kadınları
Urla, Alaçatı ve Çeşme’ye 
gezi düzenledi

Türkiye’deki 
Batı Trakyalılar 
kahvaltıda buluştu

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD), kuruluşunun 70. yılı
nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Türkiye’de yaşayan Batı
Trakyalılar derneğin kuruluş
yıldönümünde İstanbul’da
düzenlenen kahvaltıda biraraya
geldi. 

10 Nisan Pazar günü
İstanbul’daki Florya Akvaryum
AVM’de yer alan Kaşıbeyaz
restoranda gerçekleşen
kahvaltıya 200 civarında kişinin
katıldığı bildirildi. Kahvaltıya
katılanlar arasında, eski genel
başkanlar Mustafa Rumelili,
Erol Kaşifoğlu, Burhaneddin
Hakgüder, Ahmet Uztetik,
Ramazan Çakır, eski
Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı İsmail Rüstemoğlu,
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa, Soma Şube
Başkanı Mehmet Akın, İzmit
Şube Başkanı Lütfü Bodur, İzmir
Şube Başkanı Mümin Durmuş,

Gaziosmanpaşa Şube Başkanı
Şaban Sakallı, Üsküdar Şube
Başkanı Hasan Küçük, Bursa
Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şube Başkanı Orhan
Kayalı, BTTDD Kadın Kolları
Başkanı Gülşen Kocaahmet,
geçmişte BTTDD Genel Merkezi
ile şubelerinde yöneticilik
yapmış çok sayıda üye ve
aileleri yer aldı.

BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, bu
tablonun oluşmasına katkı
sağlayan herkese teşekkür etti.
70. yıl çalışmalarının startını
verdiklerini anlatan Başkan
Hüseyin, dernek tarihinde
görülmemiş bir şekilde haber
akışı sağlayarak gelişmeleri
anlık olarak web sitesi aracılığı
ile üye ve kamuoyu ile
paylaştıklarını belirtti.

Eski başkanlardan Mustafa
Rumelili de yaptığı konuşmada,
birlik ve beraberliğin Batı
Trakya camiasının geleceği

adına kendisine umut verdiğini
söyleyerek, 70. yılda camianın
dünü ve bugününün
kucaklaşmasına vesile olan
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin ve diğer üyelere
teşekkür etti.

İstanbul’da yaşayan Batı
Trakyalılardan Prof. Dr. Ömer
Devecioğlu da mevcut yönetime
çalışmalarından dolayı teşekkür
ederek, “Bizler geçmişte
yöneticilik yaptık, ama şartlar
gereği sonrasında fazla katkı
sağlayamadık. Şimdi katkı
sağlama sırası bizde; bu şekilde
özveri ile çalışan bir yönetimin
yanında olmalıyız. Bizler de
daha çok zaman ayırarak daha
çok katkı koymalıyız. Derneğin
70. yılının ben de tüm camiaya
hayırlı olmasını temenni ederek
Necmettin kardeşime ve ekibine
yanlarında olduğumuzu
bilmelerini isteyerek başarılar
diliyorum.” diye konuştu.

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Soma Şubesi Kadın Kolları, Urla,
Alaçatı ve Çeşme’ye gezi düzenledi.

Mevcut yönetim kurulu üyeleriyle, daha
önceki yönetim kurulu üyelerinin de yer
aldığı program çerçevesinde 40 kişilik bir
grup, Alaçatı’da düzenlenen Ot Festivali’ne
de katıldı.

BTTDD Soma Şubesi Kadın Kolları
Başkanı Beyza Akbay, “Geçmiş dönemlerde
Soma Şubemizin Kadın Kolları yönetimi
hep aktif olmaya çalışmış ve bu konuda çok
fazla faaliyette bulunmuştu. Bizler de kadın
kollarının yeni yönetimi olarak her zamanki
gibi BTTDD Soma Şubesinin yüz akı olmaya
ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaya
devam edeceğiz. Programa katılan tüm
üyelere teşekkür ediyorum.” dedi.
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Siyah-beyazlı kulüpte
başkanlık seçimi, 8 Mayıs’ta,
çoğunluk sağlanamadığı
takdirde 15 Mayıs’ta
gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünde olağan
seçimli genel kurul
toplantısının tarihleri
belirlendi. Siyah-beyazlı
kulüpten yapılan açıklamaya
göre, başkanlık ve yönetim
kurulu seçimi 8 Mayıs Pazar,
çoğunluk sağlanamadığı
takdirde 15 Mayıs Pazar günü
gerçekleştirilecek.

BJK Akatlar Spor
Kompleksi’nde saat 10.00’da
başlayacak toplantının
gündemine göre Genel Kurul
Başkanlık Divanı
oluşturulmasının ardından
kulüp başkanı ve yönetim
kurulunun belirlenmesi için oy
verme işlemine geçilecek.

Siyah-beyazlı kulübün
mevcut başkanı Fikret Orman,
yeni dönemde de aday
olacağını daha önce
açıklamıştı.

Öte yandan, Beşiktaş
Kulübünün olağan idari ve
mali genel kurul toplantısı ise
7 Mayıs’ta, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 14
Mayıs Cumartesi günü BJK
Akatlar Spor Kompleksi’nde
yapılacak.

Domruköy namağlup
şampiyon oldu

Beşiktaş’ta
seçim tarihi
belli oldu

DOMRUKÖY (Dokos)
futbol takımı, Rodop
İkinci Amatör Ligi’ni
namağlup şampiyon
olarak tamamlandı.

Normal sezonda 14
maçta 12 galibiyet, 2
beraberlik alan
Domruköy takımı, play
off karşılaşmalarında 10
maçta 9 galibiyet, 1
beraberlik alarak
mağlubiyet yüzü
görmeden mutlu sona
ulaştı. Şampiyon olarak
A2 Amatör Ligi’ne
yükselen Domruköy
ekibi rakip fileleri 108
kez havalandırırken,
kalesinde ise sadece 16
gol gördü.

Domruköy formasıyla
mücadele eden Mehmet
Hasan ise attığı 34 gol ile
Rodop B. Amatör Ligi’nin
gol kralı oldu.

Domruköy amatör
futbol kulübü teknik
direktörü Ahmet İbram
şampiyonluk sonrası
GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, “Sezona
geçen yıldan takımın

almış olduğu cezadan
dolayı eksi 7 puan ile
başlayıp en yakın
takipçimiz olan PAOK
Komotinis takımının 12
puan önünde
tamamlayıp namağlup
şampiyon olduk.
Oynamış olduğumuz 24
maçta 21 galibiyet, 3
beraberlik elde ettik. 108
gol atıp sadece 16 gol
yedik. Takımın en çok
gol atan oyuncusu 18
yaşındaki Domruköy’den
Hasan Mehmet oldu”
dedi. 

“BAŞKAN ORAL’A VE
VE BU BAŞARIYI
GETİREN
OYUNCULARIMA
TEŞEKKÜR
EDİYORUM”
“Ligin en iyi takımı
bizdik ve hakkımızla
şampiyon olduğumuza
inanıyorum” diyen
Ahmet İbram sözlerini,
“Şampiyon olduğumuz
için çok mutluyuz. Bu
şampiyonlukta emeği
geçen herkesi tebrik

ediyor, öncelikle takım
başkanı sayın Salim
Oral’a, tüm yöneticilere,
Domruköy takımının

ateşli taraftarlarına ve
özellikle sahada
mücadele eden ve bu
başarıyı getiren

oyuncularıma teşekkür
ediyorum.” diyerek
tamamladı.

İSKEÇE’nin Skoda Xanthi futbol takımına 36 yıl
hizmet eden İsmet Kadri emeklilik nedeniyle
takımından ayrıldı. Kulüp yönetimi emektar
masöre son lig maçında duygusal bir tören
hazırladı.

Kulüp Başkanı Aris Pialoglu ve takım kaptanı
Kostas Fliskas, 36 hizmet yılını tamamlayarak
kulübe veda eden masör İsmet Kadri’ye tüm
futbolcuların imzaladığı ve kulüpte çalıştığı yılları
gösteren 36 numaralı özel bir forma hediye etti.
Kulüpteki az sayıda azınlık mensubu personelden
biri olan masör İsmet Kadri, veda töreninde
duygusal anlar yaşadı. Tören, 17 Nisan Pazar günü
İskeçe’deki Skoda Xanthi – PAS Yannena takımları
arasında oynanan maç sırasında gerçekleştirildi. 

1949 yılında İskeçe’de dünyaya gelen İsmet
Kadri, 1980 yılında o dönem AOX olarak bilinen
kulübe masör olarak girdi. 1989 yılında birinci lige
çıkan takımın masörü olarak da yine İsmet Kadri
vardı. Kadri, daha sonra Skoda Xanthi ismini alan
kulüpte görev yaptığı 36 yıl boyunca sayısız başarı
yaşadı. Masör İsmet Kadri uzun yıllar hizmet
ederek, takımda sembol isimlerden biri oldu. 

36 yıl sonra Skoda
Xanthi’ye veda etti!... 

Fenerbahçe’nin
rakibi Laboral Kutxa

THY Euroleauge’de Yunanistan’ın
Panathinaikos ekibini deplasmanda 84-
75 yenen İspanya’nın Laboral Kutxa
takımı, seriyi 3-0’a getirerek Final-
Four’a yükseldi ve Fenerbahçe’nin
rakibi oldu.

Euroleauge’de 5’inci kez Final-Four’a
kalma başarısını gösteren Laboral
Kutxa İspanyol basketbolunun
tanınmış ve başarılı takımlarından biri. 

TARİHÇE VE BAŞARILARI
İspanya’nın Bask bölgesinin takımı
olan Laboral Kutxa 1959 yılında
kuruldu. 1971 yılından beri İspanya 1.
Ligi olan ACB’de mücadele eden
Laboral Kutxa 3 kez bu ligde
şampiyonluğa ulaşmıştır.  İspanya Ligi

şampiyonluğu dışında 6 kez İspanya
Kral Kupası, 4 kez de İspanya Süper
Kupası şampiyonlukları kazanma
başarısı gösteren Laboral Kutxa,
maçlarını 15.554 bin kişi kapasiteli
Fernando Buesa Arena’da
oynamaktadır.

Bu sezon İspanya ACB Ligi’nde
4’üncü sırada yer alan Laboral Kutxa,
Euroleague’deki bir başka temsilcimiz
Anadolu Efes’in de yer aldığı B
Grubu’nda bulunuyordu. Anadolu
Efes’in 2. olarak tamamladığı grubu 3.
sırada bitiren Laboral Kutxa, 6 galibiyet
4 mağlubiyet ile Top 16’ya yükseldi.
Anadlu Efes’e karşı bir galibiyet ve bir
de yenilgi alan İspanyol takımı kendi
sahasında oynadığı ilk maçı 92-90
kazanırken 2. maçta İstanbul’da 95-
86’lık skorla mağlup ayrıldı.

Euroleauge’de Top 16 F Grubu’nda
ise  9 galibiyet 5 yenilgi ile 2. sırada
tamamalayan Laboral Kutxa kendi
sahasında almış olduğu galibiyetler ile
dikkat çekti. Laboral Kutx, Fernando
Buesa Arena’da oynadığı 7 maçta
sadece Olympiakos’a 82-76 kaybetti.

THY Euroleauge’de çeyrek finalde
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile
esleşen Laboral Kutxa, sahasında ki ilk
iki maçı 84-68 ve 82-78 skorlarla
kazanmasının ardından üçüncü maçı
da deplasmanda 84-75 kazanarak
toplamda 3-0’la Final Four’a yükseldi.

EURO 2016’da
“şahin gözü”
teknolojisi

Avrupa Futbol
Şampiyonası’nda (EURO 2016)
topun kale çizgisini geçip
geçmediğini saptamak
amacıyla “şahin gözü”
teknolojisi kullanılacak.

UEFA’nın internet
sitesinden yapılan
açıklamada, 10 Haziran’da
Fransa’da başlayacak
şampiyonada topun kale
çizgisini geçip geçmediğini
saptamak amacıyla “şahin
gözü” teknolojisinin
kullanılmasına karar verildiği
belirtildi.
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GAT Selanik Teşkilatı’nın
fotoğraf yarışması tamamlandı

BATI Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) çatısı
altında faaliyetlerini
yürüten Genç
Akademisyenler Topluluğu
(GAT) Selanik Teşkilatı’nın
düzenlediği fotoğraf
yarışmasının finali 9 Nisan
Cumartesi akşamı
gerçekleştirildi.

Selanik’teki GAT şubesinde
düzenlenen final gecesine
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan, GAT Selanik Teşkilatı
Başkanı Semih Ömer, BTAYTD
Asbaşkanı Mehmet Mehmet,
Kasadar Yüksel Esat ve yönetim
kurulu üyesi Cemali Tahir’in

yanı sıra Selanik’te eğitim gören
Batı Trakyalı öğrenciler yoğun
ilgi gösterdi. 

22 üniversite öğrencisinin
fotoğraflarıyla katıldığı
yarışmada oylama süresi
boyunca toplam 88 oy
kullanılarak, bunların 84’ü
geçerli sayıldı. 

Sonuçlarda dereceye giren
fotoğraflar şu şekilde oluştu: 

1- Hicran Bate 366 puan 
2- Mert Mamut 355 puan 
3- Yavuz Ömer 290 puan 
Yarışmanın birincisine

hediyesini Türkiye’nin
Selanik Başkonsolosu

Orhan Yalman Okan, ikinciye
BTAYTD

Asbaşkanı Mehmet Mehmet ve
üçüncüye GAT Selanik Teşkilatı
Başkanı Semih Ömer verdi.
Ayrıca tüm katılımcılara Neval
Konuk’un “Yanya Hamidiye Kız
Rüşdiyesi” kitabı hediye edildi. 

Bu arada BTAYTD Asbaşkanı

Mehmet Mehmet, Kasadar
Yüksel Esat ve yönetim kurulu
üyesi ve GAT Sorumlusu Cemali
Tahir, Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan’a nezaket ziyaretinde
bulundular. Ziyaret

çerçevesinde, Selanik’teki Batı
Trakyalı üniversite
öğrencilerinin GAT
bünyesindeki faaliyetlerinin ve
sorunları ele alındığı belirtildi. 

GAT Selanik Teşkilatı’nın düzenlediği
fotoğraf yarışmasında Hicran Bate birinci
oldu. İkincilik ödülünü Mert Mamut,
üçüncülük ödülünü de Yavuz Ömer aldı.

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

Kadın Platformu’ndan Sibel’e ödül

Batı Trakya Kadın (BTK) Platformu, Edirne Trakya
Üniversitesi’nin Kompozisyon Yarışması’nda birinci
olan Gümülcineli Sibel Hasan’ı ödüllendirdi. 
Kadın Platformu, 14 Nisan Perşembe günü Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
lokalinde bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından düzenlenen “Bu Dünyanın Ev Sahibi
Kadın” konulu kompozisyon yarışmasında “Kadının

Evrendeki Estetiği” adlı kompozisyonuyla birinci
olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gümülcineli Sibel
Abdullah Hasan’a plaket ve altın hediye edildi.
BTK Platfromu Sözcüsü Fatma Saliemin, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Batı
Trakya’yı başarıyla temsil eden Sibel Abdullah
Hasan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 
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